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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 537.226.4
ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ В КРИСТАЛЛE TlInS2
ИНДУЦИРОВАННАЯ γ–ОБЛУЧЕНИЕМ
Ф.Т. Салманов, Н.А. Алиева, А.Дж. Микаилова, М.Ю. Юсифов, А.А. Оруджева
Институт Радиационных Проблем Национальной Академии Наук Азербайджана
В спектральной области 25÷106 Гц методом импедансной спектроскопии измерены частотные зависимости компонент полного комплексного импеданса и исследованы релаксационные процессы в кристаллах TlInS2, до, и после радиационного воздействия дозой в 25 Мрад.
Обнаружено уменьшение времен релаксации в кристалле после радиационного воздействия. С
использованием метода эквивалентных схем замещения проанализированы полученные диаграммы на комплексной плоскости (Z′′−Z′). Показано, что после γ – облучения в кристаллах
TlInS2 возникает фазовый переход с переходом системы в суперионное состояние.
Ключевые слова: импедансная спектроскопия, γ – облучение, метода эквивалентных
схем, суперионное состояние.
Введение
В последние годы в кристаллах слоистых и цепочечных халькогенидов третьей группы,
обнаружен целый ряд новых физических свойств: релаксорные состояния, эффекты переключения с памятью, суперионное состояния [1-10]. Это позволяет использовать эти кристаллы в качестве ионисторов, низковольтных конденсаторов большой емкости, рентгенодетекторов, детекторов ядерного излучения [11,12] и других функциональных элементов микроэлектроники.
Исследования электрических свойств и диэлектрической релаксации кристаллов из семейства халькогенидов третьей группы (TlGaTe2, TlInSe2 и TlInTe2), обнаружило наличие
ионной проводимости, механизм которой был связан с диффузией одновалентных ионов таллия [2–4, 13-15]. Было обнаружено, что релаксационные процессы в этих кристаллах ускоряются с увеличением степени разупорядоченности.
Анализ ранее проведенных исследований показывает, что дальнейшие исследования
халькогенидных соединений таллия, объединенных обшей формулой TlBIIICVI2, представляет
несомненный интерес. С целью расширения ранее проведенных работ, понимания природы
релаксационных процессов, протекающих при этом, в настоящей работе проведены исследования кинетических характеристик в кристаллах TlInS2. Исследования выполнены до и после
радиационного воздействия γ квантами энергией ≈1 МэВ (1.17 и 1.33 МэВ) от 60Со, при комнатной температуре с использованием метода импедансной спектроскопии.
Эксперимент
Кристаллы TlInS2 и TlGaSe2 (чистота не менее 99.99) синтезировались в вакуумированных кварцевых ампулах, а их монокристаллы выращивались модифицированным методом Бриджмена. Приготовленные для исследования свежесколотые образцы, в которых ось
”c“ кристалла ориентирована перпендикулярно сколу, имели прямоугольный вид. Для измерений температурных зависимостей электропроводимости кристаллах TlInS2 и TlGaSe2 были
изготовлены конденсаторы, диэлектриком в которых служили пластинки исследуемых материалов. Обкладки конденсаторов были получены нанесением серебряных токопроводящих
контактов на поверхности сколотых пластинок. Электрические свойства образцов исследовались методом импедансной спектроскопии в области частот 25÷106 Гц. Исследования
электропроводимости проводились цифровым измерителем иммитанса Е7-25, точность из6
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мерений составляла 0.1%. После предварительных измерений образцы подвергались воздействию γ-облучения от стандартного источника излучения 60 Со. Доза облучения накапливалась постепенно посредством последовательных экспозиций γ- воздействия до величины 25 Мрад.
Экспериментальные результаты и их обсуждение
Измерения импедансных свойств представляются в виде годографа на комплексной
плоскости, имеющие форму дуги правильных или искаженных окружностей. Для более детального анализа спектральных характеристик действительной и мнимой составляющих импеданса строится их частотная зависимость.
На рис. 1(a, b) в представлены частотные зависимости величин действительной (Z//) и
мнимой (Z/) частей импеданса кристаллах TlInS2. Представленные зависимости имеют вид,
соответствующий параллельной эквивалентной схеме замещения. Измерения выполнены до
и после γ – облучения дозой в 25 Мрад.

Рис. 1. Частотные зависимости действительной (Z//) и мнимой (Z/) составляющей импеданса для
образцов TlInS2. (1-0Mrad 300K, 2- 0Mrad 400K,
3- 25 Mrad 300K, 4-25 Mrad 400K)
TlInS2
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0
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fmax, kHz
-

τ=1/2πfmax
-

fjamp, kHz
8
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400K
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80
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7

FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ

Значения частот (fmax), соответствующих максимуму Z//, времена релаксации (τ), частоты, соответствующие началу частотной дисперсии (fjamp), для кристаллах TlInS2 до и после γоблучения сведены в таблицы. Измерения, выполнены при комнатной температуре.
Как видно из рисунков максимальное значение Z// при определенных частотах совпадает со значением Z/. Это свидетельствует о том, что дуга годографа (рис.2) на комплексной
плоскости для данного состава твердого раствора описывает кривую близкую к полуокружности с максимумом в точке пересечения Z// и Z/ и центром, расположенным на действительной оси. Такой вид зависимости соответствует параллельной эквивалентной схеме замещения (рис.3а). При этом перенос заряда характеризуется одним временем релаксации.

Рис. 2. Диаграмма на комплексной плоскости (Z// Z/) для кристаллов TlInS2,
полученная на основании данных рис.1. ( 1-0Mrad 300K,
2- 0Mrad 400K, 3- 25 Mrad 300K, 4-25 Mrad 400K)

На рис.2 представлены диаграммы на комплексной плоскости (Z//- Z/), полученные на
основании данных рис.1. В таблице сведены значения частот (fmax), соответствующих максимуму (-ImZ), времена релаксации (τ), частоты, соответствующие началу частотной дисперсии
(fjamp), для образцов TlInS2 до и после гамма облучения. Как видно из таблицы, наблюдается
увеличение частоты fmax, соответствующей максимуму Z/. Это означает, что процесс переноса заряда сопровождается уменьшением времени релаксации (см. таблицу). Анализ спектров
позволяет заключить, что в образцах кристаллах TlInS2 наблюдается ускорение релаксационных процессов после радиационного воздействия.
Как видно из рисунка 1, мнимые части импеданса обнаруживают максимум при частотах fmax, соответствующие условию СeffReffωmax = 1, где Сeff и Reff– эффективные параметры
эквивалентной схемы, ωmax = 2πfmax – круговая частота. На рис. 2 приведены соответствующие годографы импеданса, кристаллах TlInS2, измерения выполнены при 450К до, и после
радиационного воздействия дозой 25 Мрад. Вершина дуги годографов соответствует резонансной частоте ωmax.
8
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Рис. 3. Эквивалентная схема (а – до γ – облучения, b – после) для электрода с емкостью двойного
слоя Сдс. W –диффузный импеданс Варбурга, R – сопротивление образца

Видно, что при измерениях, выполненных до γ – облучения дуга имеет форму близкую к полуокружности, центр которой располагается на действительной оси, при этом,
процесс переноса заряда характеризуется одним временем релаксации. В этом случае, годограф импеданса кристаллах TlInS2, качественно и количественно описывается в приближении эквивалентных схем при помощи компонентов импеданса модельной электрической
цепи. Такой вид годографа соответствует однородному образцу с низкоомным и неблокирующим контактом. Эквивалентная схема такого годографа приведена на рисунке 3а. Элементы эквивалентной схемы R и C можно напрямую соотнести с сопротивлением и емкостью измеряемого образца.
Диаграммы, на комплексной плоскости (Z// Z/), полученные из измерений после воздействия γ – квантами, представляют собой полуокружности для одной параллельной RCцепочки и лучи в низкочастотной области диаграмм (рис.2, кривые b). Эти лучи на импедансной диаграмме по всей вероятности связаны с диффузным импедансом Варбурга, в основе которой лежит идея того, что в частотном диапазоне приложенного синусоидального
сигнала диффузия носителей не достигает границы диффузного слоя. Ответственным за возникновение диффузного импеданса Варбурга может быть переход кристалла в суперионное
состояние вызванное разупорядочением системы вследствие радиационного воздействия.
Ранее в работах [2–4,13–15] нами было показано, что в кристаллах группы AIIIBIIICVI2,
при температурах выше 300К проявляются особенности связанные с наличием ионной проводимости. В этом случае, ответственным за наличие диффузного импеданса Варбурга в годографах исследованного кристалла могут быть ионы Тl+1 диффундирующие в кристалле,
после перехода системы в суперионное состояние, при этом фактором, способствующим мобильности ионов Тl+1являются дефекты, вызванные радиационным воздействием.
Наблюдаемое различие в полученных годографах и соответствующих эквивалентных
схемах можно объяснить в рамках теории взаимодействия гамма квантов с веществом.
Как известно[16], радиационное воздействие на твердое тело приводит к созданию неравновесных дефектов, это могут быть пары Френкеля, вакансии, межузельные атомы и др.
При прохождении γ – излучении (в нашем случае энергия гамма кванта ~1 МэВ) через вещество происходит ослабление интенсивности пучка. При этом генерируются электроны, которые приводят к созданию дефектов в кристаллической решетке. Вклад в полное сечение рассеяния в этой области энергий гамма-квантов, является некогерентное рассеяние на электронах вещества (эффект Комптона). Эффективное сечение комптоновского рассеяния, рассчитанное на один атом пропорционально атомному номеру σʹс =Z·σc. Поскольку в кристаллах
TlInS2 атомом с наибольшим Z является Tl, то и наиболее вероятным элементом испытывающим смещение будут атомы таллия. Следует отметить, что при энергии гамма-квантов в
~1 МэВ не достигается порог фотоядерных реакций.
9
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Ионная проводимость
На рисунке 4 приводится температурная зависимость электрической проводимости
(σ(Т)) для кристаллах TlInS2. Измерения выполнены при направлении электрического поля
вдоль моноклинной оси кристалла, на рисунке кривая (а) отображает измерения, выполненные до гамма облучения, (b)– после.

Рис. 4. Температурная зависимость проводимости кристаллах TlInS2 в координатах
Арениуса. Во вставке приводится зависимость ln(σ·T) от 1000/T.
(кривая 1 – отображает результаты измерений выполненных до гамма облучения, кривая 2 – после)

Как видно из рисунка (кривая а) на кристаллах не подвергнутых гамма облучению наблюдается небольшой рост проводимости при 450 К, однако при гамма воздействии в 25
Мрад наблюдается скачок в зависимости σ(Т) и дальнейший рост проводимости с энергией
активации 0.04 эВ. Как видно из вставки к рисунку, экспериментальные точки (как до, так и
после облучения) температурной зависимости lnσ(Т) в области резкого скачка электропроводности хорошо укладываются на прямую линию, которая для случая ионной проводимости
описывается уравнением [17-19]
σ·T= σ0·exp(-ΔE/kT)

(1)

здесь ΔE- энергия активации электропроводности, k- постоянная Больцмана.
Наблюдаемое скачкообразное изменение электропроводности в кристаллах TlInS2, подвергнутого гамма облучению, можно объяснить резким изменением числа ионов в состояниях, где они обладают высокой подвижностью, т.е. фазовым переходом в суперионное состояние.
Кристаллическая структура соединений TlInS2 состоит из анионных слоев образованных тетраэдрами Ga4Se10(In4 S10), которые в свою очередь состоят из четырех тетраэдров
GaSe4(InS4) [9]. Ионы Tl+ расположены в тригональных пустотах. Из кристаллохимических
соображений следует, что слоистая структура кристаллах TlInS2 и позиция ионов Tl+ в тригональных пустотах, в наибольшей степени способствует мобильности ионов таллия.
10
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Линейный характер ln(σ×Т) от 1/Т, выше температурного скачка (вставка к рис.1), указывает на преобладающий характер ионной проводимости выше критической температуры.
Наличие слоев со слабым Ван-Дер-Вальсовым взаимодействием, а также позиция ионов Tl+ в
тригональных пустотах, позволяет заключить, что в кристаллах TlInS2, после гамма облучения, при температуре 450К происходит фазовый переход в суперионное состояние вызванная
диффузией ионов таллия по вакансиям в подрешетке таллия. Гамма облучение способствует
разупорядочению (плавлению) подрешетке таллия в кристалле TlInS2. Такая картина проводимости типична для материалов с преимущественно ионным типом проводимости [2,17-19].
Заключение
Методами импедансной спектроскопии измерены характеристические времена релаксационных процессов в кристаллах TlInS2 до и после γ-облучения. Обнаружено уменьшение
времен релаксации в кристаллах TlInS2 после гамма облучении. В переменном поле, механизм потерь энергии, в кристаллах, состоит, как из потерь связанных со сквозной проводимостью, так и потерь связанных с релаксационной поляризацией. Обнаружен фазовый переход в суперионное состояние при температуре 450К после гамма облучения, связанный с разупорядочением таллиевой подрешетки вызванный радиационным воздействием.
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g- KVANTLARLA ŞÜALANDIRILMIŞ TlInS2 KRİSTALININ
İON KEÇİRİCİLİYİ
F.T. Salmanov, N.Ə. Əliyeva, Ə.C. Mikayılova, M.Y. Yusifov, A.A. Orucova
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
25 Mrad γ-şüalanmaya məruz qalmış TlInS2 kristalının impedans spektroskopiyası metodu ilə
25÷106 Hs tezlik oblastinda kompleks immpedansı və relaksasiya prosesləri araşdırılmışdır. Kristallar
radiasiyaya məruz qaldıqdan sonra relaksasiya müddəti azalır. Ekvivalent sxem əvəzləmələri üsulundan istifadə edərək (Z′′−Z′) kompleks müstəvi diaqramları analiz olunmuşdur. Göstərilmişdir ki,
TlInS2 kristalında γ-şüalanmadan sonra superion halına faza keçidi baş verir.
Açar sözlər: impedans spektri, qamma şüalanma,ekvivalent sxemi metodu, superion halı
IONIC CONDUCTIVITY IN GAMMA-IRRADIATED
TlInS2 CRYSTAL
F.T. Salmanov, N.A. Aliyeva, A.J. Mikayilova, M.Y. Yusifov, A.A. Orudjeva
Institute of Radiation Problems of NAN Azerbaijan
The method of impedance spectroscopy measures frequency dependences (25 - 106 Hz) a
component of a full complex impedance and are investigated relaxation processes depending on
structure of a crystal TlInS2. With use of a method of equivalent circuits the received diagrams on a
complex plane (Z ′′ − Z ′) are analyzed.
Keywords: impedance spektroskopy, superionic state, µ-radiation, method of equivalent circuits.
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THE ANALYSIS OF AVAILABLE FRAMEWORKS AND COST ESTIMATION
OF CLOUD COMPUTING FOR SMEs
L. Hamidova
Qafqaz University
leman.hemidova92@gmail.com
This article is composed to give direction to assessment SaaS arrangements and contrasting it
and on reason arrangements by building up an incorporated structure which incorporates subjective and quantitative viewpoints. The cloud computing is a genuinely new innovation that has numerous features that stay baffling to the normal individual. This will look to acquaint SMEs and
investigators with the SaaS idea and why it bodes well to subscribe IT applications online as opposed to owning them on reason. The assortment of choices and potential advantages of SaaS make
it a thought worth making. This article is composed for SMEs especially who need to utilize their IT
spending plan and assets superior to their rivals later on. Notwithstanding composed because of
SMEs, substantial associations may likewise profit by it because of half and half organization models. There are a few alternatives with regards to SaaS. SMEs must comprehend the subtleties natural in the diverse models they assess, alongside comprehension the distinction amongst SaaS and
in-house.The more challenges were analyzed in this article which existing in cloud computing and
investigated these issues for some fields. It has been proposed new framework for SMEs which use
Cloud Computing, also analyzed cost estimation for SAAS.
Keywords: SaaS, vendor lock-in, IT, Small and Mid-sized Enterprises, Cloud Storage
Provider, Cloud technology
Introduction
In this article, was investigated benefit and problems of cloud technology during implementation in SMEs.The selection of cloud computing is becoming quickly. About 69 % of Americans use
cloud computing administrations, for example, webmail, online reinforcement, networking services,
backup, storage, applications and so forth as indicated by. India reports more than 1,500 organizations use mixed cloud-based correspondence administrations (voice, talk, and information). The
PEW Research Center led an overview on the “Future of Cloud Computing” in 2010. Discoveries
incorporate appraisals that by 2020, more than 70 % of clients will utilize web based (cloud) programming to perform work. The utilization of distributed computing is expanding, yet information
breaks and different issues are accounted for in the news consistently.
The importance of article is to achieve the benefits such as cost savings, regular upgrading,
easy access, redistribute IT budget, scalability, flexible, ownership, stable SMEs using information
systems in cloud environment [11]. The biggest problems to embracing distributed computing are
identified with security, secrecy and protection, vendor lock-in, availability, data security [6]. Senior chiefs in SMEs frequently don't know about cloud computing. In the event that the leaders know
about distributed computing, they frequently report not understanding the innovation.SMEs have
been characterized in different ways, yet the most ordinarily utilized model is the quantity of representatives in the undertaking [1]. Definitions in numerous nations need consistency and mirror the
relative advancement of the particular economies. In any case, the United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD) arranges firms utilizing 5 to 500 persons as SMEs. SMEs as
business firms utilizing 5-50 individuals [small scale] and 51-500 individuals [medium scale]. A
couple of components of distributed computing would be particularly productive to SMEs, for instance, decreasing IT theory. SMEs frequently have less IT related resources for focus on security
and to consider circulated registering. The part of the IS division in SMEs is adequately done by an
outside programming supplier. There is in this manner far less control over frameworks upkeep ex13
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ercises. It is likely that, once the underlying IS arranging has been done, any further improvement is
receptive, driven by either programming ability or a need from the business.
The benefits of cloud computing is essentially the capacity to get to records and applications
online through different gadgets, for example, PC, program, or telephone. Forrester Research characterizes cloud computing as an institutionalized IT ability (programming, foundation, or administrations) conveyed in a pay-per-use self-benefit way [2]. Distributed computing is an advancement
that uses the web and central remote servers to keep up data and applications. Distributed computing licenses purchasers and associations to use applications without foundation and access their own
particular records at any PC with web access. This development considers significantly more inefficient incorporating in order to enlist stockpiling, memory, get ready and exchange speed. Organizations around the globe are as of now making the move to this new model of processing. Essentially,
there are three reasons why this pattern is so overpowering: dexterity, focus and financial matters
(economics). Agility, focus, and financial matters are the key variables that rousing organizations to
make the move to cloud computing.
System background of cloud computing and information systems
Buyer and business things, organizations and game plans passed on and used continuously
over the Internet. Cloud organizations are shared, standard organizations, worked for a business
segment, not for a specific customer. Appropriated figuring is a general term for anything that incorporates passing on encouraged organizations over the Internet. These organizations are broadly
detached into three characterizations: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service
(PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS). A cloud organization has a couple of unmistakable qualities that different it from traditional encouraging which is onpremise. A cloud can be passed on as
private, open, crossover, group [9].
Cloud computing, or just cloud, is changing how IT conveys administrations and how a client
can get to registering assets at work, from home, and on the go. Cloud empowers IT to react to
business opportunities with on-interest conveyances that are financially deliveries and light-footed
over the long haul. Much event in big business IT now is an adventure to change existing IT foundation into a cloud-accommodating, cloud-prepared, cloud-empowered environment. The advancement of cloud computing can be part into 3 stages [3].
The Idea Phase: Pre internet bubble era started in the 1960s and developed the idea of grid and
utility computing.
The Pre Cloud Phase: This began around 1999 and endured till 2006. In this stage web as the instrument to give Application as Service got created.
The Cloud Phase: this stage began in 2007 when the term distributed computing term got to be
main stream and the sub arrangement of IaaS, PaaS and SaaS got formalized.
Customer registering is a standout amongst the most ideal methods for giving processing assets and programming. The idea regularly keeps running on the set up tradition of the web where
customers and servers convey remotely and on interest by means of subscription model. The idea
can in some cases be alluded to as Internet as a Product since all items gave through Internet foundation by business organizations can be lease as a sort of cloud computing administration. Distributed computing is an advancement that uses the web and central remote servers to keep up data and
applications. Distributed computing grants buyers and associations to use applications without
foundation and access their own particular records at any PC with web access. This advancement
considers significantly more inefficient concentrating in order to figure stockpiling, memory, preparing and transmission limit [8].
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Figure 1. Primary reason for adopting cloud computing

Source: Yeoh, Frank Guanco,HOW CLOUD IS BEING USED IN THE FINANCIAL SECTOR:
SURVEY REPORT – March 2015

Figure 2. NIST Cloud Definition

Source: http://www.cloudcontrols.org/cloud-standard-information/cloud-definitions/
Possible services available to cloud consumers
The documentation inside Cloud Reference Architecture plots a few cloud computing samples
relying upon the administration models [4]. Contingent upon the administrations asked for, the exercises and use situations can be distinctive among cloud purchasers.
15
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Figure 3. Service available for a cloud consumer

Figure 4. Top cloud applications adopted

Source: Yeoh, Frank Guanco, HOW CLOUD IS BEING USED IN THE FINANCIAL SECTOR:
SURVEY REPORT – March 2015
Smes and information system
Information system (IS) are interconnected and sorted out segments of individuals, PC
equipment, programming, interchanges systems, and information assets that work together to gather, prepare and convey data and learning. Business organizations and different associations depend
on IS to deal with their procedures, communicate with their clients and suppliers, and handle and
oversee money related records and their HR [7]. From the segments of an IS, we can see that one of
16
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the parts of IS to take information and believer them into data, then into association learning. Today, most SMEs can't develop and make due to without utilizing IS. This likewise helps them deal
with the arranging procedure for deals and control, and this prompts the change of companies‟
items and progression [12].
Some small and medium-sized undertakings don't utilize data frameworks toward the start of
their organizations for a few reasons, for example, overlooking the significance of data frameworks,
utilizing such frameworks may expend a considerable measure of time and is exceptionally unreasonable. When they utilize data frameworks, they redesign and enhance their execution. Likewise,
the nature of data and the profitability of people and associations are enhanced using IS. Data
frameworks enhance the productivity and adequacy of SMEs; there is an astounding relationship
between the expansion of administration proficiency regarding objective accomplishment and the
utilization of such frameworks that prompted an increment in managers‟ spared time. Raising the
level of efficiency through the finish of errands after some time, e.g. business‟ change to automation, enormously helps in accomplishing financial reserve funds.
The SME and IS exploration structure recognizes the vital precursor variables, for example,
authoritative qualities and natural components utilized as a part of IS examination for SMEs. The
objectives have typically been appropriation and nature of the IS resource.

Figure 5. The SME and IS research framework

Source: PratyushBharati, SMEs and Competitiveness: The Role of Information Systems, 2012
The presences of data frameworks in SMEs makes upper hands all around and locally. Data
frameworks influence rivalry of SMEs in three ways:
· IS change the structure of enterprises, and during that, they change competition rules.
· IS produce competitive advantages via presenting SMEs with new methods to distinguish
their competitors.
· IS spawn new processes from existing operations.
IS help SMEs raise the competitive position as relying on information systems can easily
compete players in the labor market. Information systems help organizations that adopt the competitive vigilance method; competitive vigilance is strict and careful follow-up of the movements of
competitors by collecting information about them. Information systems are considered a competitive advantage of SMEs because enterprises today do not pay heed to the concept of competitive
advantage without possessing integrated management information systems.
Theavailable framework forcloud computing adoption for smes
The difficulties distinguished above influence cloud appropriation among SMEs which should
be tended to with satisfactory arrangements and suggestions. All the above issues are specifically
17
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identified with a more serious issue; which is the absence of structure for SMEs that guides the procedure of movement to mists. In the end, a system for SMEs could offer a response to such issues in
an organized way to assist the cloud appropriation among SMEs [5]. Such a large number of system
exist however not every one of them utilized by SMEs. We attempted to consolidate a few qualities
of systems in one of a kind structure.

Figure 6. Roles and responsibilities. The distributed computing reception system characterizes the levels of
obligation regarding the supplier, shopper and integrator parts in people in general and private cloud models

Source: IBMGlobal Technology ServicesThought Leadership White Paper, Defining a framework
forcloud adoption, 2010

Figure 7. Sample Roadmap for Cloud Adoption

Source: MihaKralj, Pervez Kazmi, Andy Ruth, An Overview of the AWS CloudAdoption Framework, February 2015
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Figure 8. Cloud adoption model for SMEs

Source: HrishikeshTrivedi, Cloud adoption model, may 2013
PROPOSED FRAMEWORK
The functional and non-functional requirements we exhibit in this segment intend to give
choice backing and rules to both relocating an application database layer to the cloud, and for the
refactoring of the application engineering.
Table 1
The functional and non-functional requirements for migrating
an application database layer to the cloud
Functional requirements
Support of data stores and data services
On-premise and off-premise support
Independence from database technology
Management and configuration
Support for incompatibility identification and
resolution
Support for various migration scenarios
Support for refactoring of the application architecture

Non-functional requirements
Security
Reusability
Extensibility

Cost estimation of cloud computing for smes
In distributed storage, moving information starting with one supplier then onto the next brings
enormous exchanging costs. Abu-Libdeh noted that since capacity suppliers charge customers for
both inbound and outbound transfer speed, the client needs to pay the data transfer capacity twice
amid the movement procedure. What's more, amid the movement, the client needs to pay for capacity ability to both CSPs. Other than paying to concentrate information from cloud, the procedure
can be tedious [10]. Endeavor stockpiling organization Nasuni's information relocation test uncovered that the exchange of 12 TB of information starting with one cloud then onto the next could take
from couple of hours to just about a week, contingent upon the cloud compose ability. Clearly, not
having entry to information for quite a long time would be calamitous for an organization. Besides,
as indicated by an article by George Crump, some administration suppliers may likewise have some
data transmission constraints set up that further stoppage the relocation procedure.
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There are additionally no entirely upheld distributed computing API gauges. This implies the
varying APIs between various stockpiling administration suppliers can bring about bother from
learning to utilize another administration. Silva, Rose, and Calinescu, notice contrasts in semantics
alongside varying interfaces as a variable influencing cloud movement. As indicated by them, cloud
suppliers have contrasting depictions of their administrations that confound the clients. Contrasts in
API and semantics may mean immoderate preparing projects to the association staff working the
capacity administrations.
Once an application is distinguished as a potential possibility for relocation to distributed
computing, an intensive cost investigation must be performed. All together for significant correlations with be made, one must have particular pattern costs for the present environment. The general
expense of use relocation to distributed computing must incorporate the accompanying components:
• On-going cloud service costs. The cloud administration supplier charges must be considered, including the impacts of variable interest, for example, additional expenses to handle crest loads.
• Service management. Overseeing administrations and administration suppliers is an expertise that
is regularly not all around created in firms, but then it is of basic significance to the accomplishment
of distributed computing.
• License management. It is critical to see outsider programming conditions and effect to permitting
contracts (and progressing administration of these licenses) while relocating an application to distributed computing.
• Application re-designs. The application may require plan changes so as to be good with or to exploit cloud arrangement.
• Application deployment and testing. Once the application has experienced configuration transforms it must be arranged, sent, and tried in the cloud environment.
• Application maintenance and administration. Progressing support and organization of the cloudbased application will remain the customer's obligation.
• Application integration. As a rule, there will be a requirement for associations between the relocated application and applications and information that stay in-house, possibly requiring new reconciliation programming.
• Cost of developing cloud skills. Interior faculty may should be prepared to bolster the movement
to distributed computing.
• Human resources and talent management implications. New aptitudes and capacities, for example, planning and sending of virtual machine pictures may oblige changes to supervisory, control
and remuneration frameworks. Sets of responsibilities, reward arranges, and so on may change.

Figure 9. Cost analysis of cloud computing
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Conclusion
In this article has shown potential benefits of SaaS are expected to provide better overall performance of SMEs. SaaS reception among the SMEs in Azerbaijan is still low. An essential to SaaS
reception is the ICT appropriation prominently the accessibility of fundamental IT foundation, for
example, PC and Internet. PC and Internet can be seen as the fundamental necessity for SaaS reception. In this manner, beside SaaS selection examination, ICT reception level among the SMEs was
explored. Inside the ICT reception level, the SaaS selection was characterized as the most abnormal
amount. Subsequently, figures impacting the ICT appropriation, additionally specifically impact the
SaaS selection. Four elements were examined to recognize their impact on the ICT appropriation:
firm size, turnover, instruction foundation of the center to top administration, and firm area.
Cloud computing brings unpresented benefits to storing large amounts of data. Data stored to
cloud can be accessed from anywhere at any time, the cloud is freely scalable and cheaper than conventional storage methods. The benefits of cloud storage are being utilized more by both individual
customers as well as companies. However, cloud storage brings risks that need to be carefully inspected before making a decision to adopt the technology. Vendor lock-in is a problem that keeps
feeding itself. The switching costs keep customers using the vendor which in turn further increases
the switching costs. However, if better service is available, it may be preferable to endure the
switching costs as being locked in to one vendor brings a lot of risks that have to be considered.
Being locked-in makes the customer dependent on a cloud storage provider and means that the
customer is at the mercy of the vendor. This article has examined numerous threats, i.e. financial
costs, vendor losing data or going out of business, which the vendor lock-in brings to both company
and individual customers. Customer has no choice but to suffer these risks as switching costs tie the
customers' hands. The customer can also take pre-emptive action to minimize the risks of lock-in.
When making a decision to outsource data storage to a CSP, customer needs to compare how easy it
is to get the data out of the cloud along with comparing prices and service level agreement. Replication has been identified as a way to avoid vendor lock-in. Vendor lock-in is a major deterrent to the
adoption of cloud storage and other SaaS applications in SMEs. It reduces portability and reliability
which are considered one of the benefits of cloud storage. It makes cloud storage more expensive and
risky and makes it seem like a less attractive option for data storage. Later on, industry needs to implement benchmarks for interoperability between CSPs. While this will build rivalry in estimating, it
will develop the business all in all by accelerating the reception of distributed storage administrations.
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KİÇİK VƏ ORTA ÖLÇÜLÜ ŞİRKƏTLƏR ÜÇÜN BULUD TEXNOLOGİYASININ
XƏRCLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ MÖVCUD MODELLƏRİN ANALİZİ
L. Həmidova
Qafqaz Universiteti
Bulud hesablama sistemləri yeni texnologiyalardır və şirkətlərin gəlir əldə etməsi, rəqabətcil
mühitə davam gətirməsi üçün üçün yeni şanslar verir. Bulud texnologiyalarından istifadənin orta ölçülü şirkətlər üçün əsas üstünlükləri, sistem təminatından, əlavə ofis xərclərindən, lisenziya, yenilənmə kimi xərclərdən azad olmaq, internet olan istənilən mühitdə istifadə oluna bilməsi, şirkətlərin
daxili işlərinə daha yaxşı fokuslanmasıdır. Bununla yanaşı SaaS-dan istifadə zamanı müəyyən problemlər də ortaya çıxır. Ən önəmli problemlər SaaS-dan istifadə edən şirkətlərin və ya individual istifadəçilərin SaaS xidmətlərini satan şirkətlərdən asılılığı, təhlükəsizlik tədbirlərinin müştəriləri məmnun etməməsi, sürətli internetdən asılılıq, bulud texnologiyaları haqqında biliklərin kifayət qədər olmaması, vahid hüquqi razılaşmaların olmamasıdır. Son olaraq məqalədə bulud texnologiyalarının
xərc cəhətdən qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Müxtəlif sahələr üzrə şirkətlərin “bulud” xidmətlərindən istifadəsi zamanı hansı problemlərlə üzləşəcəklərinin analizi təsvir edilmişdir və uyğun olaraq xüsusi model təklif olunmuşdur.
Açar sözlər: proqram təminatı xidməti servis kimi, informasiya texnologiyası, kiçik və orta ölçülü şirkətlər, bulud texnologiyaları, SaaS xidməti təklif edən şirkətlərdən istifadəçilərin asılılığı.
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ОЦЕНКАСТОИМОСТИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МОДЕЛИ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Л. Гамидова
Кавказский Университет
Облако вычислительные системы являются новыми технологиями и приносят новые
шансы для обеспечения продолжения в конкурентной среде и обеспечения доходов компаний. Основными преимуществами использования облачных технологий для компаний среднего размера являются освобождение от расходов на системное обеспечение, дополнительных офисных расходов, расходов на лицензию и обновление, использование в любой среде, в
которой имеется интернет, а также улучшенное ориентирование во внутренние дела компаний. Наряду с этим, вовремя использование модели SaaS возникают определенные проблемы. Самыми важными проблемами являются зависимость компаний или индивидуальных
пользователей, использующих SaaS от компаний, продающих услуги SaaS, недовольство
клиентов мерами безопасности, зависимость от скоростного интернета, недостаточность знаний об облачных технологиях, отсутствие общих правовых соглашений. Встатье была проведена оценка облачных технологий в зависимости от стоимости и риска. Был описан анализ
проблем, которые могут возникнуть при использовании «облако» услугами компаниями различных областей.
Ключевые слова: услуга программного обеспечения как сервиса, информационная технология, компании малых и средних размеров, облачные технологии, зависимость пользователей от компаний, предлагающих услуги SaaS.
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UOT 539.12
GÜNƏŞ TACININ ENERJİSİ
R.T. Məmmədov, Ü.S. Vəliyev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi
ruslan_rtm@yahoo.com
Günəş tacı Günəş atmosferinin ən üst qatıdır. Məqalədə qeyd olunmuşdur ki, Günəş tacı üç
komponentdən (L, K, F) ibarətdir. Günəş tacı plazmasının sıxlığının qiymətləndirilməsi tacın Kkompononentinin parlaqlığından birbaşa asılı olur. Günəş alışmaları zamanı temperaturu
T=(2-3)·107K (bəzən 108K-ə qədər) olan tac buludları əmələ gəlir. Göstərilir ki, Rentgen diapozonda bu törəmələrin böyük parlaqlığı sıxlığın və temperaturun artması ilə izah olunur.
Açar sözlər: Günəş tacı, Günəş küləyi, plazma, maqnit sahəsi, enerji.
Günəşin optik səthi olan fotosfer təqribən 6000 K istiliyə malikdir. Onun üzərində istiliyi 1-2
milyon kelvinə çatan Günəş tacı yerləşir. Günəş tacı – Günəşdən 5 milyon km-dək məsafəyə qədər
uzana bilər. O, Günəşdən ətraf aləmə səpələnən yüklü hissəciklərdən, tozlardan, qaz kütlələrindən
(onlara koronium deyilir) ibarətdir. Bu plazma axınları Günəş küləyi adlanır. Onların sürəti 300-750
km/san-yə çatır. Günəş tacının bu qədər isti olmağının səbəbi kimi, fotosferdən aldığı istiliklə yanaşı, başqa mənbənın olduğu göstərilir. Günəş tacı Günəş atmosferinin ən üst qatıdır. Günəş tacı faktiki olaraq Günəş diskinin (limbinin) kənarından başlayaraq onlarla Günəşin R  -u məsafəsinədək
davam edərək tədricən planetlərarası fəzaya yayılaraq zəifləyir [7]. Tacın parlaqlığı çox zəifdir
(tacın hətta alt hissəsinin parlaqlığı fotosferin parlaqlığından 106 dəfə zəifdir) və kəskin olaraq diskdən uzaqlaşdıqca azalır. Odur ki, tac şüalanması tam Günəş tutulması zamanı və yaxud da xususi koronoqraf vasitəsi ilə müşahidə oluna bilər. Kosmosdan müşahidə zamanı Günəş tacını bilavasitə fotosferin şüalanması olmadığı yerdə Günəş diskində spektrin Rentgen zonasında tədqiq etmək olar [2].
Günəş tacının şüalanmasını üç hissəyə ayırmaq olar. Başqa sözlə desək tacın spektri üç
növdən - L, K, F komponentlərindən ibarətdir:
1) L-komponenti: yüksək ionlaşmış FeX-FeXIV, NiXII-NiXVI, CaXII-CaXV atomlarının qadağan olunmuş spektral xətlərindən ibarətdir. Ən parlaq xətlər yaşıl FeXIV (λ=5303Å) və qırmızı
FeX (λ=6374Å) xətləridir. Bu xətlər ancaq diskdən 0,5R qədər məsafədə tac daxilində müşahidə
olunurlar. Bu xətlərin şüalandırdığı enerji ~1 Å dalğa uzunluğu ətrafında cəmləşdiyinə görə tac xətlərinin mərkəzində olan intensivlik, tacın kəsilməz spektirinin intensivliyindən 1000 dəfələrlə
böyük olur.
2) K-komponenti: K komponenti kəsilməz spektrdən və onun fonunda güclü, lakin çox yayılmış fraunhofer xətlərindən ibarətdir. Fotosfer işığının tacın sərbəst elektronlarında paylanmış kəsilməz şüalanmasıdır. Şüalanma yayılma zamanı dərəcəsi 40-50%-ə çatan səviyyədə polyarlaşır. K
komponenti – tacda fotosferin spektirinin udulma xətləri Dopler effektinin səbəbindən tamamilə yayılmış olur [1].
3) F-komponenti: Günəş və Yer orbiti arasındakı toz hissəciklərindən difraksiya olunan şüalarla əlaqəli udulma xətləri olan kəsilməz şüalanmadır. Tac seyrək plazma ilə dolmuş T ≈ 2∙106 K
olan oblastdan ibarətdir. Günəş tacının temperaturunun dəqiqləşdirilməsi bir sıra asılı olmayan üsullarla müəyyənləşdirilir. Tac qazının ionlaşma vəziyyətinin analizi üzrə xətlərin eninə görə, sıxlığını
hündürlüyə görə, düşmə xarakterinə görə, Rentgen və radioşüalanmaya görə xüsusi ilə qeyd etmək
lazımdır ki, görünən oblastda müşahidə olunan qadağan olunmuş xətlərdən başqa (10-400)Å diapozona çoxlu icazə verilmiş xətlər düşür. Bu xətlərə əsasən şəkil 1-də temperaturun qiyməti tacın
müxtəlif zonalarında təyin olunur.
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Şəkil 1. Günəş yaxınlığında tutulmadan kənar və tutulma zamanı Günəş tacının (L, K, F) müxtəlif
komponentlərinin şüalanma intensivliklərinin səmanın parlaqlığı ilə müqayisəsi. Absis oxu üzrə R 
Günəşdən məsafə, ordinat oxu üzrə nisbi vahidlərdə şüalanma intensivliklərinin loqarifmiləri göstərilib

Yumşaq Rentgen oblastında bir çox ionlar üçün yuxarı enerji səviyyəsindən əsas rezonans
səviyyəyə keçid müşahidə olunur. Göstərilən hər üç tip xəttin eyni vaxtda müşahidəsi yalnız qaynar
və çox seyrək plazmada mümkündür və bunların intensivlikləri arasında əlaqələr Günəş tacının
şüalanmasının əmələ gətirdiyi fiziki şəraiti təyin etmək üçün istifadə olunur.
Günəş tacı plazmasının sıxlığının qiymətləndirilməsi K-kompononenti tacın parlaqlığından
birbaşa asılı olur. Həqiqətən bir sərbəst elektron 1sm2-na düşən şüalanma miqdarının cüzi hissəsinə
(0,66∙10-24) yayılır. Belə ki tacın parlaqlığı fotesferin parlaqlığından 1 milyon dəfə kiçik olduğuna
görə tacda en kəsiyinin sahəsi 1sm2 olan görünmə sütunu daxilində 10-6/10-24=1018 sərbəst elektron
yerləşir. Günəş tacı üçün hündürlük şkalasını ≈1010sm qəbul edərək 1sm3-da 1018/1010=108 sərbəst
elektron olduğu alınır. Plazmanın elektroneytral olduğunu bilərək ionların sıxlığı eyni olmalıdır.
Yüksək olmayan Günəş aktivliyi zamanı qütblərdə elektronların sıxlığı, ekvatordakı elektronların
sıxlığından 1,5-2 dəfə kiçik olur və hündürlükdən asılı olaraq azalır. Şəkil 2-də Tacın Rentgen təsvirlərində aktiv sahələr üzərində bütün disk üzrə yayılmış ölçüləri 30” kiçik olan parlaq nöqtələr
zəif parlaqlı tac deşikləri aşkar olunur.
Akivlik mərkəzi üzərindəkı mənbələr tac kondensasiyaları adlanır. Bunlarda plazmanın sıxlığı
sakit taca nəzərən bir neçə dəfə yüksək olur. Kondensasiyaların daxilində böyük günəş ləkələri ilə
əlaqəli olan və temperaturu ≈2∙106K-dən yüksək olan plazma əmələ gəlir. Alışmalar xaricində maddənin çox az hissəsi ~107 K-ə qədər qıza bilər. Günəş alışmaları zamanı temperaturu T=(2-3)∙107K
(bəzən 108K-ə qədər) olan tac buludları əmələ gəlir. Rentgen diapozonda bu törəmələrin böyük parlaqlığı sıxlığın və temperaturun artması ilə izah olunur.
İonlaşmış qaynar tac qazı əsasən ayrı-ayrı borularda toplanmış olur, hansı ki, taca aid olan
maqnit sahələri ilə yaranır. Zəif kanallar sistemi aktiv sahələrin daxilində müxtəlif istiqamətlərdə
güclü maqnit sahələri vasitəsi ilə yaranır. Çox zaman ayrı-ayrı emissiya xətləri və ağ işıqda ekvator
yaxınlığında müxtəlif yarım kürələrdən fərqli qütbləşdirmələri birləşdirən kanallar əmələ gəlir. Fon
maqnit sahələrin polyarlıq bölmələri sərhəddində yüksək ilgəg sistemi sahəsi mövcud olur. Güclü
tac şüalarına çevrilən tac çıxıntılarının forması göstərir ki, sahə bir neçə Günəş radiusu məsafəsinə
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qədər təsirini göstərir. Maqnit qüvvə xətlərinin planetlərarası fəzaya yayılan tac daxili sahələrin kanal strukturu mövcud deyil. Məhz bunlara tac deşikləri deyilir. Günəş tacı Günəş xromosferi şırnaqlarından fərqli olaraq Günəş yaxınlığında güclü irimiqyaslı hərəkətlərdən məhrumdur. Bəzən kondensasiyalarda kanalların təqribən 5km/san hərəkəti müşahidə olunur [6].

Şəkil 2. Günəş tacının rentgen təsvirləri

Daha güclü axınlar yalnız Günəş alışmaları ilə əlaqədərdir. Lakin xarici tacda qeyri- stasionar
hərəkətlərin mövcudluğu çoxalır: alışmalarla şərtlənən sellərdən başqa tac tranzientləri (hərəkət
edən buludlar) eriptiv protuberanslarla əlaqəli olan zərbə dalğaları müşahidə olunur. 3-4 R  -u məsafələrində tədricən Günəşdən uzaqlaşan hissəciklər seli (Günəş küləyi) meydana gəlir. Tacın əmələ
gəlməsi üçün tac qazının qızması zəruridir. Bu tacdakı sürətlənmiş elektronların tormozlanması ya
dalğaların yada maqnit sahələrinin dissipasiyası ilə bağlı ola bilər. İlgədlərdə plazmanın temperaturu radiasiya itkisindən və qızma balansından asılı olur. Maqnit sahələrinin hissəciklərinin getməsinə
əngəl olmayan tac deşiklərində qızma enerjisi əsasən Günəş küləyinin sürətlənməsinə səbəb olur.
Deşiklərdə plazmanın sıxlığı azalır və temperaturu ≈1,5∙106K tərtibində olur.
Günəş tacının qızması üçün lazım olan enerjinin Fotosferin altında olan konveksiya bölgəsindəki turbulanslar olduğu düşünülmüş və Günəş tacının necə qızdığı ilə bağlı iki əsas gedişat təklif
olunmuşdur ki, bu təkliflərdən biri dalğa qızmasıdır. Konveksiya bölgəsindəki turbulanslı hərəkət
səs, cazibə qüvvəsi və maqnit hidrodinamik dalğalar meydana çıxarır. Bu dalğalar yuxarı doğru hərəkət edir və Günəş tacında dağılaraq enerjilərini mühitdəki qaza istilik olaraq ötürür. İkinci təklif
isə maqnit qızmasıdır. Bu nəzəriyyəyə görə Günəş tacı fotosferində hərəkətin daima olaraq meydana gətirdiyi maqnit enerjisinin səbəb olduğu protuberanslar daha kiçik olan səbəblər nəticəsində
qızır. Hal- hazırda dalğaların təsirli şəkildə istilik yayma funksiyası olub olmadığı aydın deyildir.
Alfven dalğaları istisna olmaqla bütün dalğaların Günəş tacına çatmadan dağıldıqları məlum olmuşdur. Alfven dalğaları da Günəş tacı da asanlıqla dağılmır. Hal- hazırda tədqiqatlarda diqqət əsasən
protuberanslar yolu ilə qızmalara cəmlənmişdir. Günəş tacını qızmasını izah etmək üçün mümkün
olan yanaşmalardan biri də kiçik və davamlı püskürmələridir ki, onlar hələ də tədqiq olunmaqdadır.
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ЭНЕРГИЯ СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЫ
Р.Т. Мамедов, У.C.Велиев
Нахчыванское Отделение Националъной Академии Наук Азербайджана
Солнечная карона - самая внешняя часть солнечной атмосферы. В статье показано, что в
солнечной кароне выделяется три компонента (L, K, F). Оценка плотности плазмы Солнечной
кароны прямо вытекает из яркости K-короны. При вспышках образуется большое корональное
облако с Т = (2-3)·107 К (иногда до 108 К). Именно повышение темп-ры при одноврем. Увеличении плотности и объясняет большую яркость этих образований в рентг. Диапазоне.
Ключевые слова: солнечная корона, солнечный ветер, плазма, магнитная поля, энергия.
ENERGY OF THE SOLAR CORONA
R.T. Mammadov, U.S. Valiyev
Nakhchivan Department of Azerbaijan National Academy of Sciences
The solar corona is the outermost layer of the solar atmosphere. The paper shows that the
three components (L, K, F) stands out in the solar corona. Evaluation of the solar corona plasma
density follows directly from the K-corona brightness. At flares is produced large coronal cloud
with T = (2-3) · 107 K (sometimes up to 108 K). This rise in temperature at increasing density explains the greater brightness of these structures in X-rays.
Keywords: solar corona, solar wind, plasma flow, magnetic field, energy.
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YANĞINLARIN MƏHDUDLAŞDIRILMASI VƏ LƏĞV EDİLMƏSİNİN
ÜMUMİ ƏSASLARI
G.Ə.Əbdiyeva-Əliyeva
AMEA-nın İdarəetmə Sislemləri İnstitutu
gabdiyeva@inbox.ru
Məqalənin əsas məqsədi yanğınların məhdudlaşdırılması və ləğv edilməsi yollarını müəyyən
etməkdən ibarətdir.
Açar sözlər: yanğın, avtoçən, odsöndürücü,motopompa,nasos-şıanq.
Giriş
Yanğınların təsnifatı, onların söndürülmə üsulları və yolları dedikdə, oxşar birləşmələri, həmcins və müxtəlif cinsli əlamətlərə bölünmələri, yanğınların inkişafına, onların məhdudlaşdırılması
və ləğv edilməsi zamanı YSR və bölmələrin döyüş hərəkətlərinin mahiyyətinə və xüsusiyyətlərinə
məxsus olanlar başa düşülür.
Bütün yanğınların inkişafının ümumi əlamətinə qaz mübadiləsi aiddir, bu da məkan və zaman
daxilində yanğınların inkişafının bütün parametrlərinin keyfiyyət və kəmiyyət tərəflərini müəyyən
edir. Binalarda yanğınların söndürülməsi zamanı qaz mübadiləsini idarə etmək, yəni onu intensivliyə və istiqamətə görə nizamlamaq olar, açıq sahələrdə isə qaz mübadiləsini idarə etmək mümkün
deyildir. Buna görə də qaz mübadiləsi şərtinə və onlarla idarəetmə mümkünlüyünə görə yanğınları
iki qrupa təsnifatlaşdırmaq olar: açıq sahələrdə yanğınlar, hasarlanmalarda yanğınlar. Yanğınların
ümumi əlamətlərinin mənalarına açıq sahələrdə, həm də hasarlanmalarda yana bilən maddə və materialların aqreqat vəziyyəti aiddir. Yanğınların şəraitlərində yanan maddə və materialların aqreqat
vəziyyətindən asılı olaraq onlar yanğınların aşağıdakı dörd sinfinə bölünə bilər: bərk maddə və materiallara; yanar və tezalışan mayelərə; yanar qazlara; onların birlikdə saxlanması zamanı müxtəlif
aqreqat vəziyyətində olan maddə və materiallara. Bu əlamətdən asılı olaraq yanğınlar iki növdə təsnifatlaşır; yayılan yanğınlar; yayılmayan yanğınlar. Yanğınların yayılması dedikdə elə yanğın başa
düşülür ki, bölmələr gəlib çıxan anda da onun həndəsi parametrlərinin artması baş verir.
Yanğınların qrupları bütövlükdə söndürmənin bu və yaxud digər qüvvə və vasitələrinin istifadə edilməsinin vacibliyini və məqsədəuyğunluğunu özündə müəyyən edir. Praktikada yanğınların söndürülməsinin müxtəlif yollan tətbiq edilir. Tətbiq edilən vasitələrdən asılı olaraq söndürülmənin bütün yolları aşağıda göstərilən dörd qrupa bölünür: yanan, yaxud istiliyin təsirindən müdafiə edilən, səthlərə odsöndürücü vasitələrin verilməsi yolları. Odsöndürücü vasitələrin tətbiq
edilməsi ilə yanğınların söndürülməsi zamanı onların məhdudlaşdırılmasında aşağıdakı vacib şərt
yerinə yetirilməlidir [1,2].
(1.1)
burada

- vahid zamanda verilən odsöndürücü vasitələrin faktiki miqdarı (odsöndürücü vasitənin

faktiki sərfi), 1/san; l/dəq;
- vahid zamanda verilməsi vacib olan odsöndürücü vasitənin tələb edilən miqdarı (odsöndürücü vasitənin tələb edilən sərfi), l/san; l/dəq. (1.1) şərtinin yerinə yetirilməsinə qüvvə və vasitələrin lazımi sürətlə cəmləşdirilmesinin və daxil edilməsinin təmin edilməsi hesabına nail olmaq olar. (1.1) şərtinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinin təmin edilməsində əsas
rol YSR-nə məxsusdur, çünki lazımi miqdarda qüvvə və vasitələrin vaxtında çağırılması və yerlərə
onların daxil edilməsi və yanmanın yayılmasının məhdudlaşdırılmasma nail olunma istiqaməti üzrə
tədbirlərin təmin edilməsi və onun ləğv edilməsi üçün şəraitin yaradılması əsasən ondan asılıdır.
28

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №1

(1.1) şərti vacib hesab edilir, lakin hələ kifayət etməyəndir, çünki o yalnız formal olaraq yerinə yetirilə bilər, buna görə də bu şərtin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsindən ötrü lazımdır ki, verilən
odsöndürücü vasitələr yanma zonasına, yaxud yanma səthinə verilsin, bunun üçün isə növbəti məhdudlaşdırma şərtini yerinə yetirmək lazımdır:
(1.2)
burada

- vahid zamanda vahid yanan səthə, yaxud həcmə faktiki verilən odsöndürücü vasitənin

miqdarıdır (odsöndürücü vasitənin verıiməsinin faktiki intensivliyi), l/(m ·san); l/(m³·san); - vahid
zamanda vahid yanan səthə hə (həcmə), onda yanmanın dayandırılması üçün verilməsi tələb edilən
odsöndürücü vasitənin miqdarıdır (odsöndürücü vasitənin verilməsinin tələb edilən intensivliyi),
l/(m² san): l/(m²·san).
Odsöndürücü vasitələrin tətbiq edilməsi ilə yanğınların ləğv edilməsinə aşağıdakı şərtlərin
yerinə yetirilməsi zamanı nail olunur:
(1.3)
burada

- faktiki yanan səthə, yaxud həcmə verilən odsöndürücü vasitələrin miqdarı, l/m²;

l/m ;
- vahid yanan səthdə, yaxud həcmdə yanmanın dayandırılması üçün verilməsi tələb edilən
odsöndürücü vasitələrin miqdarı, l/m²; l/m³.
Yanğının yanan səthinə, yaxud həcminə verilən odsöndürücü vasitələrin faktiki xüsusi sərfi,
özündə lazımi xüsusi sərfinin
və xususi sərfi itkisinin cəmini əks etdirir, yəni
(1.4)
- kəmiyyəti bir çox amillərdən asılıdır: yanan materialların fiziki-kimyəvi tərkibindən, yanğının
ağırlığından, İstilikayrılma intensivliyindən, sərbəst yanma vaxtından, yanğının növündən , odsöndürücü vasitələrin tiplərindən və s. Məlumdur ki, otaqlarda yanğın zamanı, xüsusilə onun inkişafının ilk mərhələsində, birinci 10-20 dəqiqədə ayrılan istilik enerjisinin təxminən 40-80%-i hasarlayıcı konstruksiyaların, avadanlıqların, yanğının ağırlığına və otaqların daxili həcmində yerləşən
qazların qızmasına sərf edilir. Buna görə də yanğının söndürülmə prosesi təkcə alovlu yanmanın dayandırılması ilə deyil, həm qarışıq otaqlarda yanğının yayılmasını, həm de təkrar alovlanma ehtimalını istisna etmək məqsədilə hasarlayıcı konstruksiyaların, avadanlıqların, otaqların həcmində
yanğının ağırlığının və qazların təhlükəsiz 50-60° S rejimdə olan temperatura qədər soyudulması ilə
başa çatır.
Əgər - müəyyən edilməsinə daxili yanğında istilik tarazlığı mövqeyindən yanaşsaq və qəbul
etsək ki, yanğının sərbəst inkişaf və söndürülmə vaxtı yanğının ağırlığının təxminən 50%-i yanır,
söndürülmə zamanı verilən su isə tamamilə hasarlayıcı konstruksiyaların, qızmış qazların və yanğının ağırlığının soyudulmasına gedir, onda aşağıdakı düstur ilə hesablana bilər:

=

]/ (

-) + ] ,

(1.5)

burada - otaqlarda yanğının ağırlığı, kq/m²; - yanar materialın aşağı yanma istiliyi kC / kq;
- onun tam buxarlanması zamanı 1 kq suyun udduğu istiliyin miqdarı, kC / kq;
- suyun istiliktu29
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tumu, kC/(kq dər);

,- müvafiq olaraq suyun başlanğıc temperaturu və qaynama temperaturu-

dur,°S; - suyun buxar əmələ gəlməsinin gizli istiliyi, kC/ (kq·dər).Onda yanğın ağırlığı 60 kq/m2
yaxın olan yaşayış yerləri və inzibati binalar üçün suyun lazımi xüsusi sərfinin miqdarca qiyməti
= 80-rejimi qiymətini təşkil edir.
kəmiyyəti müxtəlif itki növlərindən asılıdır: odsöndürücü vasitələrin yanma sahəsinə gətirilməsi və onun yanan səthlər ilə qarşılıqlı əlaqəsi zamanı.
Yanğınların söndürülməsi zamanı odsöndürücü vasitələrin itkilərinin cəmi vaxta görə artır.
Yanğının məhdudlaşdırılmasının başlanğıc dövründə odsöndürücü vasitələrin itki payı nisbətən
kiçikdir və a nöqtəsinə qədər kəmiyyətinin həddində ola bilər.İnkişaf etmiş yanğın zamanı, o zaman ki, onun sahəsi kifayət qədər böyükdür və bir neçə yüz kvadratmetrə çatır və birinci yanğına
gəlib çıxmış bölmələr suyun verilməsinin tələb edilən intensivliyini təmin edə bilmirlər, söndürmə
iki mərhələdə həyata keçirilir; birinci mərhələdə, yanğının məhdudlaşdırılması mərhə-ləsi, yanğın
bölmələrinin gəlib çıxma həddinə görə alovun yayılma cəbhəsinin məhdudlaşdırılması üçün şərait
yaradılır, yəni yanğın müəyyən edilmiş sərhədlərdə məhdudlaşdırılır, onun ləğv edilməsi üçün şərait
yaradılır; ikinci mərhələdə, nə zaman bütün cəbhə boyu yanğının sahəsinin effektiv söndürülməsi
üçün söndürmə dərinliyi hesabında suyun taktiki sərfi kifayət edir, həqiqi söndürmə prosesi və
yanğının ləğv edilməsi aparılır.
Sadə xüsusi haldakı - yanğının düzbucağı birtərəfli yayılması nümunədə yanğının məhdudlaşdırılması şərtinə baxaq.
Tutaq ki, anına qədər yanğın sərbəst inkişafa malikdir və alovun cəbhəsi orta sürət ilə
yayılmışdır, verilən yanğın ağırlığı üçün xarakterik olan, bu zaman yanğının sahəsi
məlum
düstur ilə hesablana bilər:
· ,

(1.6)

dəqiqə zamanı xətt; sürət
-ə bərabər götürülür.
anında ümumi sərfi
olan birinci gəlib çıxmış bölmələr tərəfindən söndürməyə lülələr daxil
edilmişdir, nəzərə almaq lazımdır ki, suyun verilməsi yanğının cəbhə boyu bərabər yerinə yetirilir. Verilən odsöndürücü vasitələr alovun yayılmasının bilavasitə qarşı-qarşıya olan istiqamətinə təsir edir, yəni yanğın yayılması cəbhəsinin tormozlanma prosesinə gətirib çıxarır.
Görünür ki, yanğının məhdudlaşdırılması şərtlərinə görə yanğının artma sahəsinin sürəti
və yanğının söndürmə sahəsinin sürəti
bərabər olacaqdır, yanğının yayılmasının xətti
sürəti
və söndürülmənin xətti sürətinin bərabərliyi:
,
,
(1.7)
Yanğının söndürülən sahəsinin sürəti aşağıdakı düstur üzrə hesablana bilər.
,
burada
-suyun sərfi, l/dəq;
digər şəkildə verilmişdir:

(1.8)

- söndürülmə üçün təlıb edilən suyun xüsusi sərfi l/m , yaxud
,

burada
30

yanğının cəbhə uzunluğudur, m.

(1.9)
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Tutaq ki, anında
onda verilən su sərfi
yanğının hissə-hissə söndürülməsi nəticəsində onun yayılmasına tormozlama təsiri göstərəcəkdir [2].
Yanğın bölmələrinin taktiki imkanları haqqında anlayış: Yanğın avtomobilləri dəstləşdirildiyi avadanlıqların təyinatından asılı olaraq əsas, xüsusi və köməkçi yanğın avtomobillərinə bölünür.
Əsas yanğın avtomobilllərinə- yanğın yerinə döyüş bölgüsünü, yanğın avadanlıqlarını və ehtiyat odsöndürücü vasitələri gətirmək, həmçinin yanğına odsöndürücü vasitələri vermək üçün təyin
olunmuş avtomobillər aiddir. Onları iki qrupa bölürlər: şəhər və yaşayış məntəqələrinə yanğınları
söndürmək üçün istifadə edilən yanğın avtomobilləri ümumi tətbiq, xalq təsərrüfatı müəssisələrində
yanğınları söndürmək üçün yanğın avtomobilləri isə məqsədli tətbiq avtomobilləri adlanır. Bu qrupa
yanğın avtoçənləri, avtonasosları, nasos-şlanq avtomobillləri, yanğın nasos stansiyaları, yanğın
aerodrom avtomobilləri, hava-köpüklə söndürmə, tozla, karbon qazla, kombinəedilmiş və qaz-su ilə
söndürmə yanğın avtomobilləri, yanğın təyyarələri və vertolyotları, gəmiləri, qatarları və motopompalar daxildir.
Xüsusi yanğın avtomobilləri- yanğınları söndürən zaman xüsusi işləri yerinə yetirmək üçün
təyin olunmuşdur.Bunlara avtonərdivan və dirsəkli avtoqaldırıcı, avtoköpükqaldırıcı, rabitə və işıqlandırma avtomobili, tüstüsoran avtomobil, sirena siqnalları, radiostansiyalar ilə təchiz edilmiş qərargah və əməliyyat avtomobili aiddir.
Köməkçi yanğın avtomobillərindən- yanğında ikinci dərəcəli işləri, yəni yanacaqla doldurmanı, yüklərin daşınmasını, yanğın texnikasının təmirini və s. yerinə yetirmək üçün istifadə edirlər.
Belə avtomobillərə aiddir: yerindən tərpədilə bilən avtotəmir emelatxanası, avtoyanacaqdoldurma,
yük, minik və təbliğat avtomobilləri, avtobuslar, traktorlar və digər avtotexnika.
Yanğın bölməsinin taktiki imkanı - bu müəyyən edilmiş vaxt ərzində yanğında insanların xilas edilməsinə, əmlakın köçürülməsinə və yanğının söndürülməsinə dair onun maksimal iş həcmini
yerinə yetirmək qabiliyyətidir. Bu imkanlar yanğın avtomobillərinin taktiki-texniki xüsusiyyətlərindən, texniki silahlarla dəstləşdirilməsindən və xüsusiyyətlərindən və digər amillərdən asılıdır.
Əsas yanğın avtomobillərində bölmələrin taktiki imkanlarının müəyyən edilməsi: Avtomobil su mənbəyinə qoymadan bölmələrin taktiki imkanlarının müəyyən edilməsi. Su mənbəyinə
qoymadan yanğına ehtiyat su, köpük əmələgətirən maddə və digər odsöndürücü vasitələr daşıyan
yanğın avtomobillərindən istifadə etmək olar. Bunlara yanğın avtoçənləri, aerodrom xidməti yanğın
avtomobilləri, yanğın qatarı və s. aiddir.
Yanğın avtomobilini su mənbəyinə qoymadan onlardan su lülələrinin işləmə vaxtını bu düsturla müəyyən edirlər:
(1.10)
burada -lülələrin işləmə vaxtı, dəqiqə,
) –yanğın avtomobilinin çənində olan suyun həcmi,
- magistral və işçi xətlərdə olan şlanqların sayı, ədəd; -bir şlanqda olan suyun həcmi, l; -həmin
l;
yanğın avtomobilindən işləyən su lülələrinin sayı, ədəd; -lülələrdən su sərfi, l/san.
Köpük lülələrinin və orta artımlı köpük generatorlarının işləmə vaxtını belə müəyyən edirlər:
(1.11)
burada
-yanğın avtomobilinin doldurulan tutumlarından alınmış kğpük əmələgətirən maddənin
suda 4, yaxud 6%-li məhlulunun həcmi, l;
-hava –köpük lülələrinin (
), yaxud orta
artımlı köpük generatorlarının
- bir ədəd lülədən
- bir ədəd lülədən (HKL),
yaxud, generatordan (OAKG) köpükəmələgətirən maddənin sulu məhlulunun sərfi, l/san.
Köpükəmələgətirənin sulu məhlulunun həcmini müəyyən etməkdən ötrü, nə qədər su və köpükəmələgətirən maddə sərf ediləcəyini bilmək lazımdır. Bu məqsəd üçün məhlulda 1 litr köpük31
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əmələgətirənə uyğun gələn suyun miqdarını
ilə işarə edək. Onda 1 litr köpükəmələgətirənə uyğun gələn suyun faktiki miqdarı, bu düsturla müəyyən edilir:
(1.12)
burada
-yanğın avtomobilinin çənindəki suyun həcmi, l;
- yanğın avtomobilinin bakındakı
köpükəmələgətirən maddənin həcmi, l.
Yanğınların söndürülməsi üçün açıq su mənbələrinin istifadə edilməsi: Yanğınların söndürülməsi üçün təbii və süni su mənbələrinin ehtiyat suyundan istifadə edirlər. Bu su mənbələrindən
suyun götürülməsi üçün onlara giriş yolları düzəldirlər, suyun götürülmə yerini avadanlıqla təchiz
edirlər Açıq su mənbələrindən suyun götürülmə vaxtı sorucu aparatın tipindən, sorucu xəttin və
nasosun kipliyindən, mühərrikin gücündən və nasosun oxundan suyun güzgü səthinə qədər məsafədən asılıdır. Söndürülməyə verilən suyun sorulmasının yolverilən hündürlüyü, onun temperaturundan asılıdır: 60°S-dən çox temperaturu, yaxud maksimal yolveriləndən yuxarı hündürlükdən, lakin
7 metri keçməmək şərtilə suyun götürülməsi lazım gəldikdə nasos və sorucu xətti çəndən, yaxud
digər su mənbəyindən su ilə doldurmaq lazımdır. Lülələri söndürməyə verən zaman məhdud su
ehtiyatı olan hovuza quraşdırılmış yanğın avtomobilinin işləmə müddətini bildiyimiz kimi bu düsturla müəyyən edirlər:
(1.13)
Praktiki hesablamalarda hovuza qoyulmuş yanğın avtomobilindən su lülələrinin işləmə müddətini götürürlər.Yarıtmaz giriş yolları və sugötürmə yerləri olan su mənbələrindən suyun götürülməsi və yanğına verilməsi xüsusi mürəkkəbliyə malikdir. Belə ki, əgər yanğın avtomobilinin qoyulduğu yerdən ülüq üzrə suyun götürülmə yerinə qədər məsafə kiçikdirsə, suyu uzadılmış sorucu
xəttin köməyilə götürürlər. Bu halda yadda saxlamaq lazımdır ki, sorucu xətt uzunluğu boyu 4 metr
olan 3-4 şlanqdan çox olmamalıdır. Bu zaman suyun sorulma dərinliyi 4-5 metri keçməməlidir. Pis
giriş yolları olan su mənbələrindən suyu daşınan və qoşulan motopompanın köməyilə götürmək
olar, onu götürmə yerində ayrıca meydançada quraşdırırlar və bərkidirlər. Sonra motopompadan
suyu döyüş mövqeyinə, yaxud yanğında lülələrin işini təmin edən avtoçənin tutumuna verirlər.
Su mənbəyinə quraşdırılmış motopompadan lülələrə, yaxud avtoçənin tutumuna suyun verilməsi mümkün olan həddi məsafəni aşağıdakı düsturla müəyyən edirlər:
(1.14)
Su mənbələrinə quraşdırılmış motopompalarla verilən suyun maksimal miqdarı məhsuldarlığından və nasosdabasqıdan, yerin qalxma hündürlüyündən, şlanqların növündən və magistral xəttin
uzunluğundan asılıdır və bu düsturla müəyyən edilir:
,
burada

- motopompadan suyun sərfi, l/san ;

(1.15)

- magistral şlanq xəttində basqı itkisi, m, bu da

=
düsturu ilə müəyyən edilir;
- magistral xətdə şlanqların sayı, ədəd; S – uzunluğu 20 m olan bir ədəd təzyiq şlanqının müqaviməti.
Qüvvə və vasitənin hesabatı üçün ilkin məlumatlar: Qüvvə və vasitələrin hesabatını əvvəlcədən, yanğın yerində və onun söndürülməsindən sonra aparmaq olar. Qüvvə və vasitələrin hesabatı
üçün obyektin əməliyyat-taktiki xüsusiyyətlərini, yanğının növünü, yanğın ağırlığının xarakterini,
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şəraitdə konkret vəziyyəti və digər amilləri nəzərə alan müvafiq ilkin məlumatlara malik olmaq lazımdır. Bunun üçün lazım olan əksər məlumatlar yuxarıda göstərilmişdir. Yanğınsöndürmənin əməliyyat planını, təlimin keçirilməsinin taktiki planını işiəyib hazırlayarkən və digər hallarda əvvəlcədən mümkün yanğının ölçülərinin müəyyən edilməsi üçün yanğının baş verməsinin başlanğıcından
birinci 10 dəqiqədə yanmanın yayılmasının xətti sürətinin qiymətinin (0,5 Vx) yarısını götürmək lazımdır. 10 dəqiqə keçəndən sonra və yanğına gəlib çıxmış birinci bölmələr tərəfindən yanğınsöndürmə vasitələri daxil edilən ana qədər, hesabat zamanı xətti sürət cədvəldəkinə bərabər (yəni Vx)
götürülür, birinci söndürmə vasitəsi daxil edilən andan yanğının məhdudlaşdırılması anına qədər isə
o yenidən 0,5 Vx-ə bərabər götürülür.
Göstərilmiş xüsusiyyətlərə əsaslanaraq, onun baş verməsi anından yanmanın yayılmasının
məhdudlaşdırılmasına qədər yanğının ümumi sahəsini cədvəl 1-də göstərilmiş düsturlar üzrə müəyyən edirlər.
Söndürülən sahəni aşağıdakı düsturlar ilə hesablayırlar:
Cədvəl 1
Yanğının sahəsinin müəyyən edilməsi üçün düsturlar
Yanmanın yayılma
vaxtı, dəqiqə

Aşağıdakı formalar üzrə yanmanın yayılması zamanı yanğının sahəsinin tənliyi
dairəvi
künclü
düzbucaqlı

+
Qeyd.

- yanmanın baş verməsinin başlanğıcından onun yayılma vaxtı, dəqiqə;

)

- yanmanın baş verməsinin

başlanğıcından birinci söndürmə vasitələri verilənə qədər onun yayılma müddəti, dəqiqə;
sahəsi üzrə yanğının məhdudlaşdırılma müddəti, dəqiqə; n - xətti sürətlərinin qiyməti eyni olduqda yanğının yayılma istiqamətlərinin
sayıdır. Yanmanın yayılmasının xətti sürətinin müxtəlif qiymətləri zamanı ümumi sahəsi hər bir istiqamətdə yanğının
sahələri cəmi ilə müəyyən edilir.

Qüvvə və vasitələrin hesabatı aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır və müəyyən edilir: yanğının inkişaf forması; sərbəst yanma müddəti; yanğının sahəsi; odsöndürücü maddənin tələb edilən sərfi;
söndürülmə və müdafiəyə odsöndürücü maddələrin verilməsi üçün lazım olan cihazların miqdarı;
odsöndürücü maddənin faktiki sərfi; odsöndürücü maddənin lazımi ehtiyatı; odsöndürücü maddələrin verilməsi üzrə həddi məsafə; suyun verilməsi, insanların və əmlakın xilas edilməsi və köçürülməsi üçün lazım olan bölmələrin, şəxsi heyətin və avtomobillərin sayı.
Sərbəst yanma müddəti müəyyən edilir:
(1.16)
- yanğını aşkaretmə vaxtı, dəqiqə;
burada
- növbətçi xidmətin yürüş vaxtı:

yanğın haqqında xəbərvermə vaxtı, dəqiqə;

(1.17)
burada L - yanğın yerinə qədər məsafə; -yanğın avtomobilinin hərəkətinin orta sürəti;
döyüş açılışı vaxtı. Yanğının sahəsi (1.1 cədvələ uyğun olaraq tapılır).
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Odsöndürücü maddənin tələb edilən sərfi:
(1.18)
burada
- söndürülməyə tələb edilən odsöndürücü maddənin sərfi;
odsöndürücü maddənin verilmə intensivliyi.

- yanğının sahəsi;

-

(1.19)
burada
- odsöndürücü maddənin müdafiəyə tələb edilən sərfi;
- müdafiə edilən sahə;odsöndürücü maddənin müdafiəyə verilmə intensivliyi.
Müdafiə edilən sahə yanğında şəraitin vəziyyəti və taktiki amillər nəzərə alınmaqla təyin edilir.
Odsöndürücü maddələri verən cihazların sayı:
(1.20)
burada

; - bir lülənin məhsuldarlığıdır.
(1.21)

burada

- bir lülə İlə söndürülən sahədir, m².
(1.22)

burada

- suyun verilmə intensivliyidir.
;

;

(1.23)

Lülələrin ümumi sayı:
(1.24)
Bölmələrin və avtomobillərin sayı:
(1.25)
burada

- bir bölmənin verə biləcəyi lülələrin sayıdır, suyun verilməsi üçün:
(1.26)

Qüvvə və vasitələrin hesablanma qaydası aşağıdakı qaydada aparılır: D-34 m olduqda yerüstü
çəndə orta artımlı köpüklə neftin söndürülməsinə lazım olan qüvvə və vasitələrin miqdarını və atılmanın mümkün vaxtını müəyyən etmək. Yanan çənin güzgü sahəsini müəyyən edək:
;

(1.27)

Yanan çənin soyudulmasına su sərfini müəyyən edək:
I=
34

I=3, 14·34=106,7m;

(1.28)
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Soyudulmaya verilən "A" lülələrinin sayını müəyyən edək:

Köpükəmələgətirən maddənin məhlulunun saniyədə sərfini müəyyən edək:
(1.29)
burada

- KƏG maddənin 6%-li məhlulunun saniyədə sərfi;

-çənin güzgü sahəsi, m2 ;

- məhlul üzrə verilmə intensivliyi, l/(m2 san).
(1.30)
l qəbul edək.
OAKG-600 generatorlarının lazımi sayını müəyyən edək:
burada Q - OAKG-600 generatorunun məhsuldarlığıdır [3,4].
(1.31)

ƏDƏBİYYAT
1. FHN-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti haqqında əsasnaməsi. № 041, 13 aprel 2007-ci il.
2. M.Hüseynov, R.Süleymanov, İ.İsmayılov. “Hidravlikanın yanğın təhlükəsizliyi sistemində tətbiqi”. Bakı-2002 səh 407.
3. M.Hüseynov, İ.İsmayılov. “Yanğın taktikası”. Bakı-2005. səh. 415
4. M.Hüseynov, İ.İsmayılov.“Yanğın təhlükəsizliyi sistemində xidmət və döyüş hazırlığı”. Bakı2004. səh. 511
ОБЩИЕ ОСНОВЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ
Г.А. Абдиева-Алиева
Институт систем управления НАНА
Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы определить пути локализации и ликвидации пожаров.
Ключевые слова: пожар, avtoбак, огнетущитель, мотопомпы, насос-шлaнг.
THE BASIS OF LIMITATION AND ELIMINATING OF FIRES
G.A. Abdiyeva-Aliyeva
Institute of Control Systems of ANAS
The main purpose of this article is to identify ways of fires and elimination of restrictions.
Keywords: fire, autotank, extinguishing, motor pumps, pump-hose.
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УДК 6. 14.846.6
МЕТОДИКА РАСЧЕТА УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ РАЗРАБОТКА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
АГРЕГАТОВ ПОЖАРНОГО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛНОГО АВТОМОБИЛЯ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
А. Р. Вердиев
Академия МЧС Азербайджанской Республики
ariz.verdiyev.84@mail.ru
В статье предложена методика определения удельной мощности пожарных аварийно-спасательных автомобилей (ПАСА) при эксплуатации в зимнее время. Предложена энергосберегающая система тепловой подготовки двигателя внутреннего сгорания и трансмиссии пожарной автоцистерны, обеспечивающая оперативность запуска двигатели, выезда
автомобиля по тревоге из гаража, повышение его тягово-скоростных свойств.
Ключевые слова: пожарная автоцистерна, удельная мощность автомобиля, скорость
движения, тепловая подготовка двигателя внутреннего сгорания, чрезвычайная ситуация.
Анализ общего времени прибытия подразделений по ЧС показывает, что со снижением
средней температуры окружающего воздуха время прибытия пожарного аварийно-спасательного автомобиля (ПАСА) на ЧС и гибели людей также увеличивается. Такая закономерность
объясняется не только медленным прогревом двигателя и трансмиссии автомобиля при низких температурах окружающего воздуха, но и ухудшением дорожных условий в зимнее время, другими причинами.
Установлено, что от теплового режима работы агрегатов в большой степени зависит
скорость изнашивания сопряжений, а, следовательно и снижение основных эксплуатационных показателей: среднего времени прибытия к месту ЧС, средней скорости движения, эффективной мощности двигателя[1]. Известно, что при температуре охлаждающей жидкости в
двигателе +30 0Cизнос цилиндропоршневой группы увеличится в 5-6 раз по сравнению с
прогретым двигателем до температуры +800С [1;2].
Низкий температурный режим работы двигателя оказывает большое влияние на снижение надежности его пуска, оперативности выезда ПАСА из гаража по тревоге, увеличения
времени прибытия на ЧС. В связи с этим и выполнен анализ работы как карбюраторного, так
и дизельного двигателя при низких температурах окружающей среды в зимнее время [1]. Регулирование состава горючей смеси карбюратора и опережение зажигания прерывателя-распределителя не только снижает удельные расходы топлива, но и способствует некоторому
увеличению мощности.
В связи с приведенными данными исследований проблема сокращения времени прибытия ПАСА к месту вызова ЧС, особенно в зимнее время года, является весьма актуальной,
так как от этого зависит как число спасенных людей, так и снижение ущерба от ЧС. Решение
указанной проблемы можно осуществить путем поддержания требуемого теплового режима
двигателя и трансмиссии в режиме ожидания, а также ускоренного прогрева двигателя при
движении к месту ЧС.
С помощью проведённых экспериментальных исследований [1] по определению времени разгона ПАСА на участке дороги 400 метров установлено, что температурный режим дви36
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гателя оказывает существенное влияние на величину максимальной скорости движения (рисунок 1). При температуре двигателя +5°С время разгона автомобиля на участке дороги 400
м составляет в среднем 82 с. С достижением температуры прогрева двигателя до +80°С это
время составляет 40 с. После его запуска и выезда ПАСА по тревоге из гаража двигатель в
среднем прогревается до температуры от +10°С до +20°С и в течение
дальнейших 6 минут движения работает в режиме прогрева.

Рис. 1. Зависимость времени разгона от температуры двигателя автоцистерны

На основе полученных результатов экспериментальных исследований можно сделать
вывод, что тепловой режим двигателя внутреннего сгорания оказывает существенное влияние на время разгона ПАСА, величины максимальной и средней скорости движения, а, следовательно, и времени (оперативности) прибытия автомобиля к месту ЧС. Исследования показали, что даже незначительный предварительный прогрев двигателя ПАСА в гараже от
+10°С до +30 °С дает большой эффект в увеличении максимальной скорости движения, снижении расхода горючего и уменьшении времени разгона. При этом время разгона на мерном
участке дороги 400 м уменьшается в 1,3…1,5 раза, что подтверждает целесообразность подогрева ПАСА в гараже.
Экспериментальные исследования показали также, что при подогреве двигателя и аккумуляторной батареи (до +40°С) происходит легкий запуск двигателя с 1-й попытки с сокращением времени прокрутки стартером в 2…3 раза, а замеры пускового тока стартера показали снижение его в 1,5…2 раза.
Проведённые в КИИ МЧС экспериментальные исследования [1] по определению температурного режима двигателя после его запуска с неисправным термостатом показали следующую зависимость (рисунок 2).
Как видно из графика, в течение 2,5 минут работы двигателя при n= 700 об/мин и температуре воздуха в гараже 5°С температура в системе охлаждения достигает соответственно
15 и 30°С. При дальнейшей работе после 5 минут скорость прогрева двигателя замедляется.
Проведены также экспериментальные исследования и сравнительный анализ изменения температурного режима двигателя ПАСА (в гараже) при исправном и неисправном
термостате в системе охлаждения (неисправный термостат находился постоянно в открытом состоянии).
Температура охлаждающей жидкости определялась с помощью термометров, установленных в верхнем бачке радиатора, а также в блоке двигателя. Сразу после запуска двигатель
работал в форсированном режиме при максимальной частоте вращения коленчатого вала.
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I – температура воздуха в гараже +14,4 °С; II – температура воздуха в гараже +6 °С
Рис. 2. Зависимость температуры t в системе охлаждения двигателя от времени τ его работы в гараже
приn= 700 об/мин

Представляет интерес результаты экспериментальных исследований проведённых с
пожарной автоцистерной по определению времени её разгона на высшей передаче в зависимости от температурного режима агрегатов [2]. Разгон пожарной автоцистерны выполняется
с прогретым до температуры +40°С агрегатами, имеющими температуру +5°С (испытания
проводились при температуре окружающего воздуха -10°С). Результаты экспериментальных
исследований показывают, что для разгона до скорости 50 км/ч автомобилю с непрогретыми
агрегатами потребуется 60 с, то есть в 3 раза больше чем автомобилю с прогретыми агрегатами. Такое резкое снижение динамики сказывается не только на скоростных качествах, но и
на безопасности движения.
Оперативность выезда ПАСА из гаража и тягово-скоростные свойства в большей степени зависят от теплового режима двигателя, трансмиссии, аккумуляторных батарей, состояния зарядки аккумуляторных батарей, исправности систем питания и зажигания, механизмов кривошипно-шатунного и газораспределения.
В связи с пониженным тепловым режимом происходит интенсивный износ не только
механизмов двигателя, но и агрегатов трансмиссии. Это происходит по причине низкой вязкости масла, низкой смазывающей способности сопряжений, что в свою очередь приводит к
снижению коэффициента полезного действия, как двигателя, так и трансмиссии. Специфика
интенсивной эксплуатации ПАСА, резкого изменения нагрузочного режима систем и агрегатов приводит к сравнительно быстрому выходу из строя двигателя и систем, обеспечивающих безопасность движения.
Главные причины затруднений зимнего запуска двигателя ПАСА:
-увеличение крутящего момента сопротивления вращения коленчатого вала двигателя;
-уменьшение мощности стартера из-за снижения емкости аккумуляторной батареи;
-меньшая испаряемость топлива и ухудшение смесеобразования;
-увеличение требуемой пусковой частоты вращения коленчатого вала.
Особенности эксплуатации с форсированным режимом движения ПАСА предъявляют
повышения требования к значениям их удельной мощности и максимальной скорости.
Величины максимальных скоростей грузовых автомобилей определяются условиями
безопасности движения, нормативными документами, тенденциями развития автостроения.
Величина максимальной скорости для проектируемой ПАСА почти полностью зависит от
показателей автомобилей-аналогов, выбранных в качестве базового шасси. Согласно принятым требованием предел максимальной скорости должен быть не менее 75 км/ч для полностью груженных одиночных автомобилей и автопоездов, движущихся по горизонтальной дороге с твердым покрытием, и 30 км/ч на подъеме с крутизной 3 %.
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Для того чтобы будущая ПАСА могла иметь заданную максимальную скорость движения, необходимо выбрать характеристики двигателя, трансмиссии и ходовой части с применением следующей зависимости [1]:

- частота вращения коленчатого вала, при которой Ne max, об / мин;
где
- свободный радиус колеса,м;
- коэффицент вертикальной деформации, в зависимости от марки автомобиля,
= 0,8…0,87;
- передаточное число коробки передач на высшей передаче;
- передаточное число раздаточной коробки при включенной второй передаче;
- передаточное число главной передачи.
Определив, что автомобиль по характеристикам двигателя ( ), трансмиссии ( , ) и
ходовой части ( , ) может обеспечить требуемую максимальную скорость движения, необходимо выполнить расчет требуемой удельной мощности ПАСА, с учетом ее весовых и размерных параметров, дорожных условий и формулы определения Ne maх[2];

где

- коэффициент полезного действия трансмиссии;

- ускорение свободного падения ( = 9,81 м/с2);
- полная масса ПАСА, т;Nуд
- дорожное сопротивление;
- коэффициент сопротивления воздуха, H с2 м-4;
- лобовая площадь (площадь наибольшего поперечного сечения) ПАСА, м2.
Величину дорожного сопротивления для каждого автомобиля необходимо определить, исходя из его назначения и условий движения. Для этого требуется выполнить анализ
условий эксплуатации каждого типа пожарного аварийно- спасательного автомобиля на основе статистических данных боевой работы подразделений по ЧС.
В зимнее время года в боевом расчете подразделений по ЧС эксплуатируется пожарные
автоцистерны повышенной проходимости. Эти же автомобили выезжают на тушение в сельский местности лесных пожаров, тушение сухой травы и кустарников с движением по бездорожью и плохим грунтовым дорогам, где коэффициент сопротивления качению достигает
больших величин. При тушении лесных пожаров, сухой травы и кустарников, как правило,в
жаркое время года, движение ПАСА возможно по сухой песчаной поверхности с коэффициентом сопротивления качению f=0,1…0,3; по грунтовой сухой дороге в сельской местности с
f=0,025…0,035, после дождя – 0,05…0,15, по гравийной дороге – 0,02…0,025.
Движение ПАСА по асфальтобетонным дорогам в городскиеусловиях осуществляется с
малыми значениями коэффициента сопротивления качению f= 0,013…0,02.
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Исходя из назначения и анализа условий эксплуатации пожарных автоцистерн, в расчетах предлагается принимать следующие значения дорожного сопротивления:
- для ПАСА с колесной формулой 4х2 и 6х4 – 0,025;
-для полно приводных ПАСА повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 и 6х6 –
0,4…0,5 [2].
Для пожарных автоцистерн повышенной проходимости с наличием стационарного лафетного ствола расчет необходимой эффективной мощности двигателя необходимо выполнять с учетом движения автомобиля и отбираемой мощности пожарным насосом. Движение
ПАСА с подачей огнетушащих веществ из лафетного ствола может выполняться с углом
подъема до 30 и выше. При этом расчет должен выполняться с условием полной подачи и напора, т.е. полной отбираемой мощности пожарным насосам при движении ПАСА на 2-й передаче по формуле;

где

– передаточное число 2-й передачи коробки передач.
Отсюда, применив формулу (2) и подставив в нее соответствующие значения , и
добавив величину отбираемой мощности пожарным насосом, выполним расчет необходимой
удельной мощности
;

где
- плотность жидкости, кг/м3;
- подача насоса, м3/с;
- напор,м;
- коэффициент полезного действия насоса;
- коэффициент полезного действия дополнительной трансмиссии.
Выполнение расчеты отбираемой мощности пожарным насосом ПН-40 УА Q= 0.04
3
м /c, H= 10м, nнас = 2700 об/мин показали, что эта величина NH= 71кВт.
При подборе пожарного насоса необходимо учитывать, что двигатели внутреннего сгорания не должны продолжительное время работать на максимальных оборотах, так как это
приведет к их интенсивному износу и снижению долговечности. Для повышения долговечности двигателя автомобиля предлагается принимать величину удельной мощности на 25%
больше расчетной, а номинальное число оборотов двигателя не более 80% nmax.
К особенностям профиля горных дорог относится наличие крутых и длительных подъемов и спусков, часто чередующихся между собой. Дорожное покрытие сельских дорог в отдельных местах не имеет специальной подготовки, состоящее из горнолесных и горно - луговых почв, характеризующих наличием камней и больших неровностей. Имеющееся в горных
условиях изменение плотности окружающего воздуха по-разному влияет на процессы рабочего цикла карбюраторных двигателей и дизелей. На работу карбюраторного двигателя понижающиеся с подъемом на высоту давление и температура окружающего воздуха, прежде
всего, сказываются на параметрах процессов газообмена. При этом происходит уменьшение
весового наполнения цилиндров двигателя.
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Корректирование требуемых составов смеси выполняется путём экспериментального
определения расхода топлива на мерном участке дороги с регулированием карбюратора, добиваясь оптимального расхода горючего[3].
Регулирование состава горючей смеси карбюратора и опережение зажигания прерывателя-распределителя не только снижает удельные расходы топлива, но и способствует некоторому увеличению мощности.
Работа ПАСА с дизельным двигателем в гористой местности сельских населённых
пунктах Азербайджанской Республики имеет важные особенности. На параметры процессов
газообмена дизелей снижение плотности воздуха оказывает такое же влияние, что и у карбюраторных двигателей. Однако у дизелей протекание рабочего процесса осложняется более
интенсивным обогащением состава смеси. Это объясняется тем, что при неизменной регулировке топливного насоса подача топлива на цикл для всех высот остается постоянной, а весовой расход воздуха с повышением высоты снижается.
Для устранения указанных недостатков необходимо снижать подачу топлива до момента появления дыма предельного значения мощности на данной высоте. Такая регулировка
подачи топливного насоса называется оптимальной, так как обусловливает наименьшие потери мощности по высоте; ее чаще всего используют при эксплуатации дизелей в горах.
Как показывает практика, двигатель ПАСА в зимнее время не выходит на оптимальный
режим даже через 10 мин работы. Такая работа двигателя в режиме прогрева при следовании
на ЧС, а в отдельных случаях и при ликвидации ЧС, приводит к снижению значений средней
скорости движения ПАСА, увеличению времени прибытия к месту вызова и как следствие,
увеличению гибели людей и ущерба. Кроме этого значительно снижается надежность двигателя и трансмиссии, топливная экономичность, а также наблюдается повышенная токсичность отработавших газов.
Эти особенности работы обусловлены совместным влиянием двух основных факторов:
сильной пересеченностью профиля горных дорог и уменьшением плотности воздуха с подъёмом на высоту (отдельные населённые пункты находятся на высоте до 2000 м., 3000 м. над
уровнем моря). К особенностям профиля горных дорог относится наличие крутых и длительных подъемов и спусков, часто чередующихся между собой. Дорожное покрытие сельских дорог в отдельных местах не имеет специальной подготовки, состоящее из горнолесных и горнолуговых почв, характеризующих наличием камней и больших неровностей.
С целью обеспечения форсированного запуска двигателя и оперативного выезда ПАСА,
предлагается комплексное применение энергосберегающей системы тепловой подготовки
автомобиля и одновременно помещения для стоянки оперативных автомобилей [3]. Эта система предусматривает размещение калорифера подключенного к системе центрального отопления гаража, под каждым ПАСА находящимся в боевом расчете, в связи с чем при поддержании температуры воздуха в боксе двигатель и трансмиссия автомобиля, находящиеся в непосредственной близости от калорифера, нагреваются в 2–3 раза эффективнее до температуры
+40…+50°С [4]. Поскольку калорифер расположен в углублённой нише пола, предлагается
над калорифером выполнить специальные термоизоляционные задвижки, позволяющие регулировать подачу подогретого воздуха на необходимые агрегаты с учётом марки автомобиля.Известны системы подогрева двигателя ПАСА с целью обеспечения необходимой температуры [4]. В целях поддержания необходимого температурного режима двигателя, кроме
отопления гаража дополнительно применяются электрокалориферы и другие системы подогрева с дополнительным расходом электроэнергии или топлива. Эти системы по разным параметрам и экономической эффективности уступают предложенной системе подогрева двигателя и трансмиссии в условиях Азербайджанской Республики.
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Предлагаемая система тепловой подготовки ПАСА (рисунок 3) обеспечивает подогрев
не только ДВС, но и агрегатов трансмиссии, аккумуляторов и системы питания, сокращает
затраты за счет рационального использования тепловой энергии. Это достигается тем, что
тепло к воздушному теплоносителю передается от нагревателя, который подключен к системе водотеплоснабжения и одновременно выполняет функции системы отопления помещения
гаража [5].
Устройство выполнено в виде U-образного трубопровода 2, присоединённого к внешнему источнику водотеплоснабжения 1 и устанавливаемого под автомобилем в месте его стоянки
в гараже при помощи опор 3 крепления. Для обеспечения нормативной температуры +100С
нагрева воздуха в помещении гаража дополнительно устанавливаются батареи 4. Для подключения и отключения той или иной группы батарей на трубопроводе устанавливаются краны 5.
При их помощи мы можем регулировать дополнительно данную систему тепловой подготовки
с учётом габаритных размеров ПАСА, расстояний между подогреваемыми агрегатами: двигателя, коробки передач, раздаточной коробки, картера заднего и среднего мостов.

I – нагреватель; II – трубопровод; III – опоры крепления; IV– батареи
Рис. 3. Общий вид системы тепловой подготовки

Анализ эффективности тепловой подготовки агрегатов ПАСА в режиме ожидания с
применением указанной системы обогревателей-регистров, установленных под автомобилем
показал, что тепловой поток, создаваемый обогревателями не обеспечивает необходимой
температуры подогрева агрегатов (50-60 0С). Причиной этого является интенсивный отвод
тепловой энергии через нижние проемы стоящего автомобиля (по периметру).
Проведенные экспериментальные исследования тепловой подготовки модели показали,
что для более эффективного подогрева агрегатов ПАСА необходимо оборудовать по его периметру теплоизолирующими экранами.
Указанная задача решается следующим образом. Для разгрузки задней подвески автомобиля установлены две стойки 1, соединенные между собой поперечиной 2, которые поворачиваются вокруг осей 3 кронштейнов 4, установленных на опорном основании 5. Угол наклона стоек 1 ограничивается упором 6, в который вворачивается упорный винт 7. В средней
части поперечины 2 приварен кронштейн 8 с закреплённой тросовой передачей 9. Изменение
направления передачи усилия через тросовую систему осуществляется с помощью блоков 10
и 11, установленных на стойке 12, приваренных к основанию 5. Второй конец троса 9 проходит через блоки 11 и 12 и закреплен к кронштейну 14 поперечины 15, соединяющей две
стойки 16, на конце которых установлены ролики 17. Стойки 16 предназначены для разгруз42
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ки передней подвески автомобиля и находятся совместно со стойками 1 в исходном положении под действием пружины 18.

Рис. 4. Устройство разгрузки подвески ПАСА с тепло отражательными щитами

При движении автомобиля задним ходом на место стоянки стойки 1 упираются в уголок 19 кузова и вращаясь относительно оси 3 кронштейна 4 поднимают заднюю часть кузова
на высоту Dh1 . При этом задние колеса автомобиля упираются в башмаки, ограничивая дальнейшее его движение, а стойки принимают вертикальное положение.
При повороте стоек 1 на плече рычага a1 трос передает через систему блоков усилие на
стойки 16, которые поднимаясь, упираются в упорную площадку 18, установленную на переднем бампере автомобиля.
В процессе эксплуатации устройства длина тросовой передачи между точками крепления стоек 1 и 16 увеличивается. В связи с этим предусмотрен регулировочный узел 13, позволяющий выполнять необходимую регулировку натяжения троса. Теплоотражательные
щиты крепятся к этому устройству следующим образом.
В задней и передней части ПАСА теплоотражательные щиты 20 крепятся к стойком 1 и
16. Выполнены щиты из листовой стали с закрепленной к ним теплоизоляционной ткани. В
момент установки ПАСА в режимом ожидания на свое машин место стойки 1 и 16 вместе с
щитами 20 находятся в вертикальном положении герметизируя передний и задний проемы.
На щитах 20 закреплены фиксаторы 23. Боковые проемы нижней части ПАСА закрываются
двумя продольными теплоотражательными щитами 21, которые устанавливаются в вертикальное положение путем поворота их с помощью двух шарниров 22 и рукояток 24. Продольные щиты находятся в вертикально-наклонном положении, фиксируются к поперечным
с помощью фиксаторов 23 и при срабатывании фиксаторов в момент выезда из гаража опускаются на пол.Таким образом, в режиме ожидания ПАСА все четыре стороны проемов в
нижней части автомобиля находятся в закрытом положении, обеспечивая больший нагрев
двигателя, трансмиссии, топливного бака и аккумуляторных батарей, повышая надежность
запуска ДВС и ускоряя выезд ПАСА по тревоге. При начале движения ПАСА стойки 1 и 16
со щитами перемещаются вперед (положение их показано пунктирной линией), срабатывают
фиксаторы 23 и боковые щиты под действием своей силы тяжести опускаются в горизонтальное положение.
Применение предлагаемой системы тепловой подготовки агрегатов ПАСА обеспечит
надежный запуск двигателя, оперативное прибытие автомобиля на пожар, а также экономию
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электроэнергии и топлива, снижение токсичности отработавших газов, повысит надёжность
систем и агрегатов.
Выводы
1. Применяемые методы определения основных эксплуатационных свойств грузовых
автомобилей не учитывают специфики эксплуатации специальных автомобилей для ликвидации ЧС, а также требуют проведения большого объема экспериментальных исследований
уже созданных опытных образцов.
2. Предлагаемая методика расчета максимальной скорости движения, удельной мощности позволяет выполнять оценку эксплуатационных свойств в процессе подготовки технического задания и проектирования, опытных образцов с обеспечением более качественных показателей с большим экономическим эффектом.
3. Предлагаемая методика определение удельной мощности учитывает не только требуемую мощность для движения автомобиля и потребляемую мощность пожарного насоса.
4. Предлагаемая энергосберегающая система тепловой подготовки агрегатов в режиме
стоянки пожарного аварийно-спасательного автомобиля, обеспечивает ее экстренный выезд,
оперативность прибытия на ЧС, что способствует снижению ущерба и количества погибших
людей.
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QIŞ VAXTI YANĞIN QƏZA-XİLASETMƏ AVTOMOBİLLƏRİNİN İSTİSMARI ÜÇÜN
AQREQATLARIN İSTİLİK HAZIRLIĞININ ENERJİYƏ QƏNAƏTEDİCİ SİSTEMİNİN
İŞLƏNMƏSİ VƏ XÜSUSİ GÜCÜNÜN HESABLANMASI METODİKASI
A. R. Verdiyev
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
Məqalədə qış vaxtı yanğın qəza-xilasetmə avtomobillərinin istismarı üçün onun xüsusi gücünün təyin edilməsi metodikası təklif edilib. Dartıcı-sürət xüsusiyyətlərinin yüksəldilməsi, operativ
olaraq avtomobilin mühərrikinin işə düşməsini, həyəcan siqnalı ilə qarajdan çıxışını təmin etmək və
daxili yanma mühərrikinin, transmissiyanın istilik hazırlığının enerjiyə qənaətedici sistemi təklif
olunub.
Açar sözlər: yanğın avtoçəni, avtomobilin xüsusi gücü, hərəkət sürəti, daxili yanma mühərrikinin istilik hazırlığı, fövqəladə hallar.

44

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №1

CALCULATION METHODS OF SPECIFIC CAPACITY AND DEVELOPMENT OF FIRE
EMERGENCY FIGHTING CARS ENERGY-SAVING SYSTEM UNITS’ THERMAL
PREPARATION DURING EXPLOITATION IN WINTER
A. R. Verdiyev
Academy of the Ministry of Emergency situations
The article proposes specific capacity determination methods of fire emergency fighting cars
during exploitation in winter. Thermal preparation of energy saving system motor internal combustion and transmission of fire tankers, which provides engine start efficiency, car departure out of the
garage on alarm, traction speed increase characteristics are proposed.
Key words: fire tanker, specific capacity of car, driving speed, internal combustion of motor
thermal preparation, emergency situation
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ELEKTRON UNİVERSİTET ÜÇÜN “ONLAYN TƏDRİS - METODİKİ KOMPLEKSLƏR”
ANTOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ
H.Ə. Qasımov
Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, Azərbaycan
hqasimov@gmail.com
Məqalədə ənənəvi universitetlərdə olduğu kimi elektron universitet üçün də universitetin fəaliyyətinin əsas tərkib hissələrindən biri olan tədris metodik komplekslərin avtomatlaşdırılması alt
proqramının iş prinsipi təqdim olunur. Proqram təminatı hissəsi şərti olaraq Onlayn Tədris – metodiki Komplekslər (OTMK) adlanır və elektron universitet layihsəinin aparıcı alt hissələrindən biri
hesab olunur.
Müqayisə üçün əsasən Rusiyada fəaliyyət göstərən universitetlərdə tətbiq olunan OTMK – nın
struktur sxeminə baxılır, Azərbaycan təhsil qanununa və Boloniya təhsil sisteminə uyğun olaraq
əlavələr edilməklə Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək elektron universitetlər üçün daha səmərəli
OTMK sisteminin struktur sxemi təklif olunur.
Açar sözlər: Onlayn Tədris - metodiki Komplekslər, antologiya, onlayn işçi tədris proqramı,
onlayn sillabus, elektron universitet.
Giriş
Tarixin hər dövründə elm və texnika bir müstəvidə parallel inkişaf edərək bütövlükdə cəmiyyətin inkişafını təmin etmişdir. İnkişaf nəticəsində cəmiyyət artıq özünün “informasiya cəmiyyəti”
dövrünü yaşayır. Cəmiyyətin bu dövründə informasiya texnologiyaları elə sürətlə inkişaf edir ki, artıq bu inkişafı izləmək nəzarətdə saxlamaq mümkün deyil. Bu hər sahədə özünü nəzərəçarpan dərəcədə göstərir. Məsələn qısa müddət bundan əvvəl ürək – damar sistemində problem olan bir xəstənin bu xəstəlikdən azad olması üçün açıq cərrahi müdaxilə vacib idi və az hallarda uğurlu nəticələnirdi. Lakin indi bu cür xəstəliklər heç bir açıq müdaxilə olmadan kompüter texnologiyaları vasitəsilə asanlıqla və tam uğurla müalicə olunur. Yaxud okeanın o tayında stılan bir məhsulu rahatlıqla
evdən sifariş verib, satılan yerdən evə qədər harda olduğunu izləmək, dəyərini ödəmək çox asanlaşıb. Bu cür misalları çox sayda sadalamaq olar. Məşhur yazıçı Q.Q.Markes dünyaca məşhur olan
“yüz il tənhalıq.” Əsərində yazır: “...artıq elm məsafəni məhv edib. Bir azdan insan evdən çıxmadan
dünyanın istənilən bucağında baş verənləri görə biləcək” [1].
Lakin nəzər salsaq görərik ki, kökündə elm dayanan texnologiyanın elmin beşiyi olan təhsil
müəssisələrinə tətbiqi bir o qədər də ürək açan deyil. Dünyada və respublikamızda nüfuzlu universitetlər çoxdur. Bu universitetlər müəyyən dərəcədə elktron təhsil xidməti də göstərir, lakin tam
mükəmməl elektron universitet hələ də yaradılmayıb.
Bilik universitetin əsas resursu hesab edilir. Hər yerdə olduğu kimi ali təhsil sahəsində də
hökm sürən rəqabət şəraitində mütləq üstünlüyə nail olmaq üçün onun üzərinə bir çox vəzifələr
düşür. Bunlar yeni biliklərin inkişafı, praktik tətbiqini yerinə yetirə bilən səriştəli kadrların realizasiyası kimi sadalana bilər [6].
Onlayn tədris - metodiki kompleksləri zərurəti
İnformasiya cəmiyyətində bilik inkişafın təməlini təşkil edən əsas vasitə kimi günbə - gün öz
dəyərini artırır. Bu cür şəraitdə innovativ universitetlər daha çox inkişaf etmək, tanınmaq, “yayılmaq” üçün təklif etdikləri bilikləri daha çevik idarə etmək üçün yeni bir idarəetmə sisteminin tətbiqinə keçmək məcburiyyətindədirlər. Bu isə elektron universitetin yaranmasını, ona keçidi zamanın
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tələbinə çevirir. Bu gun təhsildə aktual məsələlərdən biri biliklərin tətbiq olma mexanizminin yeni
forma və modellərin işlənməsidir ki, bu da istifadəçilər üçün biliklərin əl yetərliliyinin daha çevik
olmasına xidmət etməlidir. Başqa sözlə desək bu gün müasir universitetdə elə bir təhsil mühiti qurulmalıdır ki, təhsil prosesinin iştirakçısı olan müəllimlər və tələbələr dərslərin çatdırılması və öyrənilməsi üçün auditoriyalara gəlmək məcburiyyətindən mümkün qədər azad ola bilsinlər. Bu həm
də YUNESCO-nun yeni təhsil konsepsiyasının tələbləridir. Lakin müasir universitetin fəaliyyətinə
qoyulan tələblərin bununla bitdiyini də düşünmək düzgün yanaşma deyil. Bu günün universitetində
müəllim və tələbələrin təkcə dərs prosesində bir araya gəlməməsini təmin etməklə universitetin fəaliyyətinin tamamilə təmin olunduğunu düşünmək düzgün deyil. Tələbələrin hərəkəti, biliklərinin
qiymətləndirilməsi, dərslərdə iştirakının qeydiyyatı, praktik bacarıqlarının yoxlanılması, onlara lazım olan sənədlərin elektron formada çatdırılmasından tutmuş diplomların verilməsinə qədər bütün
tədris prosesinin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması zəruri şərtdir. Tələbləri yerinə yetirə bilən universitetin “elektron univetsitetin” layihələndirilməsi əsas şərt hesab olunur. Bu layihənin həyata keçirilməsi yaradıcı bir proses olub, təhsili, tədrisi və proqramlaşdırmanı mükəmməl bilən mütəxəssislərin müştərək əməyi sayəsində mümkündür.
Onlayn tədris - metodiki komplekslərinə qoyulan tələblər.
“Elektron uniersitetin” layihələndirilməsi bir dəfəyə mümkün deyil. Bu mərhələli prosesdir.
Hər bir mərhələdə universitetin müxtəlif sahələri elektronlaşmalıdır. Bu mərhələlərin məcmusu nəticəsində mükəmməl elektron unversitet layihəsi həyata keçirilmiş olacaqdır.
Noy N. və McGuinness D.L. “Antoloji inkişaf 101: sizin ilk antologiya hazırlama təlimatınız”
əsərində göstərirlər ki, tədrisin hər bir mərhələsini əhatə edən proqram təminatı bir neçə əsas suala
cavab verməlidir:
· Hazırlanan proqram təminatı hansı sahəni əhatə edəcək;
· Bu sahənin proqramlaşdırılmasını zəruri edən səbəblər hansılardır;
· Hazırlanan proqram təminatı bu sahə üzrə hansı tələblərə cavab verəcək;
· Bu proqram təminatından kimlər istifadə edəcək? [2].
Məqalədə universitetin fəaliyyətinin əsas tərkib hissələrindən biri olan tədris metodik komplekslərin avtomatlaşdırılması alt proqramının iş prinsipi və digər universitetlərdə olan bu cür sistemlərlə müqayisəsi təqdim olunur. Proqram təminatı hissəsi şərti olaraq Onlayn Tədris - metodiki
Komplekslər (bundan sonra OTMK) adlanır və elektron universitet layihsəinin aparıcı alt hissələrindən biri hesab olunur. Elektron fəaliyyət göstərən universitetlərin demək olar ki, hamısında
OTMK – lar mövcuddur. Bunlardan biri kimi əsasən Rusiyada fəaliyyət göstərən universitetlərdə
tətbiq olunan OTMK – nın struktur sxeminə baxaq.
Universitet

Kafedralar

Fakültələr

Müəllimlər

İxtisaslar

Qruplar
Tələbələr

İxtisasların
tədris
materialları

İşçi Tədris
Planları

Fənnlərin
tədris
materialları

Şəkil 1. Rusiya e – universitetlərində tətbiq olunan OTMK

Şəkildən göründüyü kimi proqram fraqmenti tədris prosesini avtomatlaşdırmağa imkan verir.
Bu antologiya yuxarıda qeyd olunan tələblərə aşağıda göstərilən qaydada cavab verir:
47

FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ

· Proqram təminatı ixtisasa uyğun tədris – metodiki kompleksləri əhatə edir ki, bunlar da öz
növbəsində fənlər üzrə tədris – metodiki vasitələri və işçi – tədris planlarını ehtiva edir.
· Antologiya universitetin informasiya resurslarına məsafədən girişi təmin etməklə yanaşı
tədris vasitələrinin qarşılıqlı əlaqəsini də təmin edəcəkdir.
· Antologiya vasitəsilə təqdim olunan informasiya müəllimə tədris etdiyi fənn üçün lazımi
informasiya resurslarını əldə etməyə və əlində olan məlumatları digər fakültələrdə olan məlumatlarla müqayisə etməyə imkan verəcəkdir.
· Antologiyanın biliklər bazasından universitetin müəllimləri istifadə edəcək. İnformasiya
dəstəyi isə biliklər bazası üzrə ekspert tərəfindən təmin olunacaqdır [3].
Azərbaycan təhsil mühiti üçün uyğun onlayn tədris - metodiki kompleksi
Proqram təminatının araşdırması göstərir ki, Azərbaycan universitetlərində bu antologiyadan
istifadə etmək olmaz. Ona görə ki, Boloniya prosesinin tələblərindən biri olan tələbələrin müəllim
və seçmə fənnləri seçmək imkanı bu antologiyada nəzərdə tutlmayıb. Bu fraqmentə bir qədər əlavələr etməklə onu Azərbaycan universitetləri üçün uyğun formaya gətirmək olar. Bu kontekstdə
fənn sillabuslarının və təqvim tematik planların da elektron formada proqram təminatına artırılması
və ya sadalanan əlavələrin də kiçik prosedurlar vasitəsilə əlavə olunması zəruridir.
Düzdür prinsip etibarilə tələbələr üçün əlavə antologiya işləyib hazırlamaq olar. Bu isə əlavə
informasiya kütləsi, konfiqurasiya mürakkabliyi və s. cəhətdən məqsədə uyğun deyil. Azərbaycan
elektron universiteti üçün şəkil 2-də təqdim olunan struktur sxem təklif olunur. Layihənin sxemi
hazırlanandan sonra qarşıda duran əsas məsələ artıq proqram təminatının hazırlanması üçün terminlərin, prosedur və funksiyaların müəyyənləşdirilməsidir.
Ontologiyalarda adətən prosedur və funksiyalar ierarxik şəkildə hazırlanır. Kompüter elmləri
üzrə Amerikalı tədqiqatçı Michael F. Uschold Kanadalı computer elmləri üzrə tədqiqatçı Michael J.
Gruninger ilə birgə hazırladıqları “Ontologiyalar: Prinsiplər, metodlar və proqramlar” əsərlərində
prosedurların ierarxik strukturda hazırlanması üçün mümkün uğurlu variantları belə təsvir edirlər:
· Yuxarıdan aşağıya doğru layihələndirilən ierarxiyada ilk növbədə proqram təminatının
ümumi anlayışları müəyyənləşdirilir, sinrakı mərhələdə konkretləşmə aparılır.
· Aşağıdan yuxarıya doğru layihələndirilən ierarxiyada konkret funksiyalar, ierarxiyaların
siyahısı müəyyənləşdirilir. Funksiyaların ümumiləşdirilməsi və ümumi anlayışların müəyyənləşdirilməsi sonrakı mərhələdə baş verir.
· Qarışıq layihələndirmə prosesi yuxarı və aşağı doğru ierarxik layihələrin birləşməsi hesab
olunur. Bu cür layihələndirmədə əvvəlcə əsas diqqət çəkən anlayışlar müəyyənləşdirilir, sonra isə
müvafiq formada ümumiləşmə və məhdudlaşdırma aparılır [4].
Universitet

Kafedralar

Fakültələr

Müəllimlər

İxtisas lar

Qruplar
Tələbələr
İxtisasların
tədris
materialları

İşçi Tədris
Planları

Fənnlərin
tədris
materialları
Fənn
Sillabusları
Təqvim
Tematik
Planlar

Şəkil 2. Azərbaycan elektron universitetləri üçün təklif olunan OTMK layihəsi
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İerarxik strukturların proqramlaşdırılmasında təklif olunan hər üç metoddan istifadə etmək
olar. Lakin Kaliforniya Berkli universitetinin professoru Eleanor Roschun “İdrak və kateqoriyalara
ayırma” əsərinə istinad etdikdə aydın olur ki, bu cür strukturlarda qarışıq layihələndirmə metodundan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Çünki bu metodla layihələndirmə aparan zaman funksiyaların işlənməsi ortada baş verir ki, bu da sonradan yarana biləcək problemləri əvvəlcədən daha
“görünən” edir [5].
Problemin özü və onun həlli metodu müəyyənləşdirildikdən sonra artıq layihənin alqoritminin
hazır olduğunu düşünmək olar [7].
Bundan sonra ayrı – ayrı prosedurların alqoritmlərinin tərtib olunması başlayır. Prosedurların
adları əsasən sxemdə göstərilən dairələrə uyğun hazırlanmalıdır. Bu gələcəkdə proqram təminatında
hər hansı dəyişiklik apararkən proqram hissələrini daha rahat tapmağa kömək edəcəkdir. Prosedurlar işlənərkən diqqət etməli ikinci əsas məqam isə hansı prosedurun haralarda təkrarlanacağını
müəyyənləşdirməkdir. Bu da proqram təminatının özünün informasiya kütləsinin kiçilməsinə xidmət edəcəkdir. Məsələn əgər hər fənn üçün bir neçə sillabus təqdim olunursa və ya hər ixtisasda bir
neçə fənn tədris olunursa bu zaman bu problemi prosedurlar şəklində həll edib lazım gəldikdə həmin prosedurlara müraciət etmək daha məqsədə uyğundur.
Layihənin işlənməsində növbəti addım uyğun proqramlaşdırma texnologiyasını seçməklə
proqramın tərtib olunmasıdır.
Nəticə
Hərtərəfli inkişaf etmiş universitetlər hər dövrdə mənsub olduqları ölkələrə maddi və sosial
dividentlər gətirmişdir. İnformasiya texnologiyalarının yüksək səviyyədə inkişaf etdiyi bir vaxtda
artıq bilik və bacarıqlara yiyələnmək insanlar üçün daha da asanlaşmışdır. Bu asanlaşma rəqabətə
davam gətirə bimək üçün təhsil ocağı olan universitetlər qarşısında daha çevik yenilənmə, yeni texnologiylara əsaslanan elektron universitet modelinə keçid prosesini zəruri etmişdir. Elektron universitet layihəsi isə tədrisin və idarəetmənin ayrıca modullar şəklində elektronlaşdırılmasının məcmusundan ibarət olmalıdır. Aparılan tədqiqatların nəticəsində aydın olur ki, mükəmməl elektron universitet layihəsinin ərsəyə gəlməsi üçün ETMK işlənməsi zəruridir. Təklif ounan model əsasında
ETMK antologiysının işlənməsi məqsədə uyğundur.
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РАЗРАБОТКА АНТОЛОГИИ " ВИРТУАЛЬНО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ" ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Г.A. Гасымов
Нахичеванский Государственный Университет, Нахчывань, Азербайджан
В статье представлена принцип работы подпрограммы для автоматизации разработки
учебно - методических комплекс который является одним из основных компонентов деятельности как традиционных университетов, так и электронных университетов. Программная часть условно называется виртуально учебно - методические комплексы (ВУМК) и считается одним из самых ведущих подразделов проекта электронного университета. Для сравнения рассматривается структурного схема ВУМК в основном применяется для университетов в России, представляется более совместимая структурная схема ВУМК для Азербайджанского электронного университета с поправками к Закону об образовании Азербайджанской Республики, а также в соответствии с Болонской системой образования.
Ключевые слова: Виртуально Учебно - методические Комплексы, антология, виртуальный рабочий учебный план, виртуальный силлабус, электронный университет.
DEVELOPMENT OF ONTOLOGY "ELECTRONIC EDUCATIONAL - METHODICAL
COMPLEXES" FOR E - UNIVERSITIES
H.A.Gasimov
Nakhchivan State University, Nakhchivan, Azerbaijan
The article presents the principle of the routines to automate the development of educational methodical complex which is one of the main components of activity as traditional universities and
electronic universities. The software part is conventionally called online educational - methodical
complexes (OEMK) and is considered one of the leading sub-project of the E- university. For
comparison is considered a structural diagram OEMK mainly applied to universities in Russia,
seems to be more compatible OEMK block diagram for the electronic Azerbaijan E - university
with amendments to the Law on Education of the Azerbaijan Republic, and also in accordance with
the Bologna system of education.
Keywords: Online Educational - methodical Complexes, Ontology, Online working
curriculum Online syllabus, Electronic university.
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LEU-ALA DİPEPTİD MOLEKULUNUN FƏZA QURULUŞU
M.Ş. Oynağanov * , N.S. Nəbiyev*
*
Bakı Mühəndislik Universiteti
**
Bakı Dövlət Universiteti
oynaganov92@mail.ru
Nəzəri konformasiya analizi üsulu ilə Leu-Ala dipeptid molekulunun fəza quruluşu və konformasiya xassələri tədqiq edilmişdir. Hesablamalar nəticəsində molekulun aşağı enerjili konformasiyalarının ikiüzlü bucaqlarının qiymətləri, qalıqlararası qarşılıqlı təsir qüvvələrinin enerji payları və
molekulun optimal fəza quruluşunun atomların koordinatları təyin edilmişdir.
Açar sözlər: konformasiya, peptid, nəzəri konformasiya analizi
Təqdim olunan işdə məqsəd: Leu-Ala (Leysin-Alanin) dipeptidinin konformasiya xüsusiyyətlərinin araşdırılmasıdır. Leu-Ala dipeptidi 32 atomdan ibarətdir. Leysin-Alanin dipeptidinin konformasiya xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ayrı-ayrı qalıqların aşağı enerjili fəza quruluşlarına uyğun ikiüzlü bucaqların ədədi qiymətlərinin tapılması ilə başlanmışdır [1]. İkiüzlü bucaqların və digər həndəsi parametrlərin işarələnməsi İUPAC-İUB nomenklaturasına əsasən aparılır [2]. Monopeptidlərin
ilkin həndəsi quruluşu daxili koordinatlar: valent rabitələri, valent bucaqlarının qiymətləri və atom
qruplarının fazalarının köməyi ilə təqdim olunmuşdur. Bu parametrlərin başlanğıc qiymətləri molekulun ideal mexaniki modelinə uyğun seçilmişdir.

Şəkil 1. Leu-Ala dipeptid molekulun enerji cəhətdən əlverişli fəza quruluşunun proyeksiyası

Molekulun mexaniki modelində ümumi enerji qeyri valent, elektrostatik, hidrogen rabitələri
enerjilərinin cəmi kimi qəbul edilmişdir. Yarımempirik atom-atom potensiallarla hesablanan bu
enerjilərdən başqa atomlararası qarşılıqlı təsirin qeyri simmetrikliyini nəzərə almaq üçün torsion
qarşılıqlı təsir potensialları bir qat kimyəvi rabitələrin ətrafında dönmənin tormozlanma enerjiləri də
nəzərə alınmışdır. Monopeptidlərin aşağı enerjili konformasiyalara uyğun ikiüzlü bucaqların qiymətlərinin konbinasiyalarından dipeptidin ümumi enerjisinin minimumlaşdırılması üçün başlanğıc
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variantlar təşkil olunmuşdur. Dipeptidin ümumi enerji funksiyasını minimumlaşdırmaq üçün qradiyent üsulu istifadə edilmişdir. Elektrostatik qarşılıqlı təsirlərin hesablanması effektiv dielektrik nüfuzluğunun Ɛ=10 qiymətinə uyğun dipol yaxınlaşması aparılmışdır. Atomların effektiv yükünün
başlanğıc qiymətləri Momani və Şeroqanın təklif etdiyi qiymətlərə uyğun seçilmişdir. Konformasiya məsələlərini həll edərkən, xüsusi olaraq fərdi komputerlər üçün təkminləşdirilmiş N.M.Qocayev
və İ.S.Maksumov tərəfindən təşkil edilmiş alqoritmlərdən istifadə edilmişdir[3].
Aşağı enerjili konformasiyalar enerji parametrlərlə alınan nəticələr cədvəl 1-də verilmişdir.
Cədvəl 1
Leu-Ala dipeptidinin kiçik enerjili konformasiyaları
Leu-Ala dipeptid molekulunun aşağı enerjili konformasiyaların enerji parametrləri (kkal/mol)
Konformasiya

Eq.v(qeyri valent)

EE(elektrostatik)

ET(torsion)

Etot(ümumi)

En(nisbi)

R21B1
B32B1
B22B1
B11B1
B31B1

-4.28
-2.96
-4.02
-2.81
-3.02

2.11
1.61
1.94
1.49
1.55

0.89
0.93
1.91
1.46
2.52

-1.29
-0.42
-0.16
0.14
1.05

0
0.87
1.13
1.43
2.34

Mümkün olan kiçik enerjili komformasiyaların stabilləşməsində müxtəlif növ qarşılıqlı təsirlər müxtəlif cür rol oynayır. Leu-Ala dipeptid molekulunun qlobal konformasiyası f şeypinə uyğun
gəlir. Bu R21B1 konformasiyasının ümumi enerjisi Etot= -1.29 kkal/mol-dur. Hesablamalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, R21B1 qlobal konformasiyasının stabilləşməsində həlledici rolu qeyri-valent
qarşılıqlı təsir oynayır. Bu konformasiyada qeyri-valent qarşılıqlı təsir enerjisi Eq.v= - 4.28 kkal/mol
təşkil edir. Qlobal konformasiyanın destabilləşməsində elektrostatik qarşılıqlı-təsir enerjisi əsas rol
oynayır (EE=2.11 kkal/mol). Qlobal konformasiyaya yaxın növbəti konformasiyalar bunlardır:
B32B1, B22B1, B11B1, B31B1 konformasiyalarıdır. Bu konformasiyaları həm e həm də f şeypinə uygun
gəlir və onların nisbi enerjiləri uygun olaraq En=0.87 kkal/mol, En=1.13 kkal/mol, En= 1.43 kkal/mol,
En=2.34 kkal/mol təşkil edir. Cədvəl 1-dən aydın olur ki, müxtəlif şeyplərinə aid konformasiyalardan ən stabilləri daha çox nisbi enerjinin 0÷2 kkal/mol intervalına düşür.
Cədvəl 2
Leu-Ala dipeptidinin kiçik enerjili komformasiyalarinin enerjiyə görə paylanması
Şeyp
e
f

Əsas
zəncirin
forması
BB
RB

Konformasiyaların nisbi enerjilərin paylanması (kkal/mol)
0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

>5

1

2
2

3
-

1
1

1
2

1
3

Enerjinin parametrlərinin analizindən görünür ki, bütün konformasiyaların stabilləşməsində
həlledici rolu qeyri-valent qarşılıqlı təsir oynayır.
Beləliklə, nəzəri konformasiya analizi üsulu ilə Leu-Leu dipeptid molekulunun optimal fəza
quruluşu və konformasiya xassələri tədqiq edilmişdir. Hesablamalar nəticəsində molekulun aşağı
enerjili konformasiyalarının ikiüzlü bucaqlarının qiymətləri və qalıqlararası qarşılıqlı təsir qüvvələrinin enerji payları və onların parametrləri təyin edilmişdir.
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THE SPATIAL STRUCTURE OF THE LEU-ALA DIPEPTIDE MOLECULE
M.Sh. Oynaghanov1, N.S. Nabiyev2
1
Baku Engineering University
2
Baku State University
By means of theoretical conformational analysis method have been investigated the spatial
structure and conformational properties of Leu-Ala dipeptide molecule calculations determined the
values of the dihedral angles, energies of inter residue interactions and atom coordinates of lowenergy optimal spatial structures.
Keywords: conformational, peptides, theoretical conformational analysis
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ДИПЕПТИДА МОЛЕКУЛЕ LEU-ALA
М.Ш.Ойнаганов* , Н.С.Набиев*
*
Бакинский инженерный университет
**
Бакинский Государственный Университет
Методом теоретического конформационного анализа исследованы пространственная
структура и конформационные свойства дипептидной молекулы Leu-Ala. В результате вычислений были определены значения двухгранные углы низкоэнергетических конформаций,
доля энергии сил взаимодействий между остатками и координаты атомов молекулы в оптимальных пространственных структурах.
Ключевые слова: конформация, пептид,теоретический конформационный анализ.
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GƏMİLƏRDƏ AVAR QURĞULARININ ENERJİYƏ QƏNAƏT OLUNAN
YENİ TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ
R.M. Rüstəmov
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
ramiz.rustemov@mail.ru
Məqalədə bəzi gəmi elektrik qurğularının iş rejimlərinin və xarakteristikalarının analizi əsasında bu qurğuların güc əmsalını və faydalı iş əmsalını xeyli artırmağa imkan yaradan enerjiqənaətli idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi barəsində ilkin məlumatlar verilib. Müəyyən edilib ki, bu qurğular qismində avar elektrik mühərrikləri, sabit addımlı vint (SAV) olan gəmilərdə, valogeneratorlar və gəmi elektroenergetik sisteminin reaktiv güc rejiminin yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunan
kompensatorlar tövsiyə edilə bilər.
Açar sözlər: gəmi elektrik qurğuları, val-generator, sinxronlaşdırılmış asinxron maşını.
Giriş
Son illərdə çmüxtəlif təyinatlı elektrik maşınları işlənilib və praktiki tətbiq edilir. Onlar standart elektrik maşınlarına nisbətən daha yaxşı idarə edilir.və dah güclü energetik göstəricilərə malikdirlər. Bunlara sinxronlaşdırılmış asinxron maşınları (SAM), asinxronlaşdırılmış sinxron maşınları
(ASM), eninə-uzununa təsirlənən sinxron maşınları (EUTSM) və s. digərlərini misal göstərmək olar.
Bütün sadalanan maşınlar standart konstruksiyalı faza rotorlu asinxron maşın bazasında
yerinə yetirilir. Onlar bir-birindən fərqi müxtəlif idarəetmə prinsiplərindən irəli gəlir. Bu psinsiplərindən birienerji itkilərinin azaldılmasıdır, yəni nəqliyyat vasitələri üçün xüsusilə vacb olan enerji
qənaətliyidir.
Dəniz gəmilərində bu maşınlar istifadəsi üzrə təkliflər var [1,2]. Lakin praktika və bu sahədəki elmi-texniki işlərin vəziyyəti göstərdiyi kimi, bunların səviyyəsi qənaətbəxş deyil. Buna görə
araşdırılan problem bundan sonra yeni tədqiqatlar tələb edir.
Məsələnin qoyuluşu
Gəmilərdə əsas intiqal mühərriklər asinxron mühərrikləridir. Onlar şəbəkədən reaktik güc
alırlar, faydalı iş əmsalı (f.i.ə.) isə sinxron mühərriklərdir. Bu mühərriklər daha yaxşı işəsalma xarakteristikalara malikdir.
Misal qismində avar elektrik qurğusunda (AEQ) ikiqəfəsli asinxron mühərrikin tətbiq olunmasını göstərmək olar. Bu mühərrikin enerji göstəriciləri standart asinxron mühərrikin və xeyli dərəcədə sinxron mühərrikin göstəricilərindən pisdir.
Son illərdə gəmi elektrik qurğularında müxtəlif yarımkeçirici düzləndiricilər və invertorlar geniş tətbiq edilir. Müsbət keyfiyyətlərlə yanaşı onlar elektrik şəbəkəsinə mənfi təsir göstərir: reaktiv
güc işlədilir və cərəyanın yüksək harmonikalarının mənbəyidir.
Göstərilən amillər məsəslərin perspektiv seçimində nəzərə alınmalıdır. Məsələnin daha üstün
həlli üçün gəmi elektrik maşınlarında sinxronlaşdırılmış asinxron maşınlarının tətbiqi tövsiyə olunur. O, faza rotorlu asinxron maşındır. Maşın sinxron rejimə keçirmək üçün onun iki ya üç faza sarğısına sabit cərəyan verilir. Maşın özündə faza rotorlu asinxron mühərrikin üstün cəhətlərini (əla
işəsalma xüsusiyyətlərini) və sinxron maşının üstün cəhətlərini (yüksək f.i.ə. və reaktiv gücün tənzimlənməsi imkanını) özünə daxil edir.
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İşin məqsədi
Təqdim olunan işin məqsədi bəzi gəmi elektrik qurğularının iş rejimlərinin və xarakteristikalarının və sinxronlaşdırılmış asinxron maşınların prinsip etibarilə yeni sxem əsasında təsirlənən
asinxron maşının göstərilmiş qurğularda tətbiqinin üstünlükləri baxımından müqayisəli təhlili.
Əsas hissə
Avar eelektrik qurğularında (AEQ) avar elektrik mühərrikiləri (AEM) həm asinxron, həm də
sinxron mühərrikləri kimi istifadə olunur. Bu mühərriklərin müsbət cəhətləri ilə yanaşı mənfi cəhətləri vardır. Asinxron tipli AEM-ə ən mühüm həmdə fitri nöqsanlar – güc əmsalının aşağı olması (şəbəkədən mühüm dərəcədə reaktiv güc) və çox aşağı yüklənmə zamanı f.i.ə.-nın xeyli azalması xasdır.
Sinxron tipli AEM-nin qüsuru artıq yüklənmə imkanına nisbətən kiçik olmasıdır ki, bu da havanın və dənizin əlverişsiz hava şəraitində eləcədə manevr rejimlərində kifayət etmir.
Buna görə belə bir sual yaranır: AEM qismində sinxron, həm də asinxron mühərriklərinin
müsbət cəhətlərinə malik olan mühərrikdən istifadə etmək olarmı. Bu, sinxron-asinxron mühərrikdir
(bunları daha çox sinxronlaşdırılmış asinxron mühərriki adlandırırlar). Adətənqısa müddətdə ərzində keçirilən manevr rejimlərində bu tipli AEM-ri həddindən artıq yüklənmə momentlərini yaradaraq, faza rotorlu asinxron mühərriki kimi işləyir. Baxmayaraq ki, bu zaman onun güc əmsalı birdən
azdır, lakin belə hal qısa müddətli iş rejimlərində baş verdiyinə görə bu böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Uzunmüddətli iş prosesində rotorun sarğısına sabit cərəyan verməklə mühərrik sinxron rejimə
keçirilir və o, sinxron mühərrikin bütün müsbət xüsusiyyətlərini əldə edir – güc əmsalı birə qədər
artırıla bilər, bu isə, eyni zamanda, itkiləri təkcə mühərrikin özündə deyil, həm də qidalandırıcı şəbəkə azaldaraq, f.i.ə.-nı artırır. AEM mühüm üstüsnlüklərinə baxmayaraq, bu tipli mühərrik praktiki
tətbiqini tapmayıb. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, dəyişən cərəyanlı AEQ inkişafının ilkin mərhələrində AEM qismində faza rotorlu asinxron mühərriklərdən geniş istifadə olunurdu. Bunların müsbət keyfiyyətləri, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, avar vintlərinin reversi üçün tələb olunan həddindən
artıq yüklənmə momentlərinin yaratmaqdan və vintlərin keçid proseslərini rotor dövrəsindəki reostatlar vasitəsilə tənzimləmək imkanından ibarətdir.
Lakin o zamankı təcrübə göstərdi ki, rotorun dövrəsindəki aktiv müqavimətlərin tənzimlənməsi AEM idarə edən opertorların böyük təcrübə, təlim səviyyəsini və eləcədə çoxlu miqdarda
iri kontakorlar və digər avadanlıqlar tələb edir. Buna görə faza rotorlu AEM-lər tətbiq edilən AEQrı sonralar avvtomatik işəsalma və reversi təmin edən ikiqəfəsli asinxron mühərrikli AEQ-lar əvəz
olunması baş verdi.
Baxmayaraq ki, sinxron və asinxron mühərrikli AEM-nin işə salınması üçün sadələşdirilmiş
işəsalma metodunun tətbiqi başlanıldı, lakin iki qəfəsli mühərriklərin mühüm qüsurları olsada bunların istifadəsi davam edir.
Son illərdə yeni sxemotexnik üsulların yaranması ilə bağlı sinxronlaşdırılmış asinxron maşınlarının istifadəsi kəskin surətdə artmağa başladı. Bu yeni üsullar müasir elektron avadanlığı əsasında yerinə yetirilib. Göstərilən üsulların AEQ-larda tətbiqi üçün əlavə kompleks elmi-tətdiqat işləri
aparılmalıdır.
Valogenerator qurğuları (VGQ)
Bizim bu qurğulara diqqət yetirməyimiz ondan irəli gəlir ki, bunlar əsas generator rejimindən
başqa, avar vintin üçün mühərrik iş rejimini (elektrik maşınlarının dönmə prinsipindən istifadə etməklə) təmin etməlidir. Buna analoji olaraq analoji olaraq, sinxronlaşdırılmış asinxron maşın sinxron rejimdə valogenerator, asinxron rejimdə isə mühərrik rejimini təmin edə bilər. Hal-hazırda valogenerator qurğuları geniş tətbiq olunur və praktiki olaraq bütün müasir gəmilərdə quraşdırılıb.
Valogenerator bilavasitə avar valında yerləşdirilə və yaxud baş mühərrikin köməkçi valında
hərəkətə gətirilə bilər. Başqa tip valogenerator qurğularında valogenerator intiqalı üçün zəncir və
civ-qayış ötürməli yüksəldici reduktor istifadə edilir. Valogenerator qurğularının baxılan variantla-
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rından hər birinin üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, valogenerator kimi ən çox sinxron generatorlar tətbiq edilir.
VGQ əsas problemlərindən biri gəmi şəbəkəsində cərəyanın tezliyinin sabit saxlanılmasından
ibarətdir. Bu məqsəd üçün VG özünün fırlanma tezliyini tənzim edən qurğu və yaxud cərəyanın
tezliyini stabilləşdirən qurğu istifadə olunur.
Əgər gəmidə addımı tənzimlənən vint (ATV) istifadə olunarsa, valogenerator sabit tezliklə
fırlanır (baş mühərrik valogenerator xarakteristikası üzrə idarə edildikdə) buna görə belə olduqda
səbəbdən tezliyin stabilləşdirilməsi tələb olunmur.
Birinci təklif addımı tənzimlənən vintlə işləyən gəmiyə aiddir.
Bu layihədə sinxronlaşdırılmış asinxron maşının istifadə olunması aşağıdakılara imkan verir:
a) dənizin güclü dalğalanması zamanı gəmi şəbəkəsində cərəyanın tezliyini sabit təmin edir (sinxronvalogenerator bu məsələni həll edə bilmir);
b) valogenerator və dizel generatorun uzun müddətli paralel işini təmin edir;
c) baş mühərrikin valında ayırıcı muftanın mövcudluğu şəraitində sinxronlaşdırılmış asinxron
maşının mühərrik rejiminə keçirilməsi ilə (asinxron) gəminin qəza gedişini təmin edir.
Bəndlər a və b hallarının yerinə yetirilməsi sinxronlaşdırılmış asinxron maşının EUTSM rejimində işləyə bilməsi ilə reallaşa bilər.
Addımı sabit vintli (ASV) gəmilərdə cərəyanın tezliyinin sabit saxlanılması üçün ən önəmli
üsullarından biri sinxron generatorun çıxışında tiristorlu tezlik çeviricilərindən (TTÇ) istifadə olunmasıdır. Bu qurğunun tərkibinə valogenerator, sinxron generatoru, tiristorlu tezlik çevirici və sinxron kompensator daxildir [2].
Bu qurğuda sinxron kompensatorun funksiyası invertor tiristorlarının kommutasiyasını təmin
etmək, eləcədə gəmi şəbəkəsi üçün reaktiv güc yaratmaqdan ibarətdir.
Gəmi qurğularında sinxron kompensatoru işə salmaq üçün iki üsuldan istifadə edilir: köməkçi
asinxron mühərriklə və tezlik üsulu ilə işə salma. Bu layihənin çatışmayan cəhəti əlavə avadanlığın
tələb olunmasıdır. Bu çatışmamazlığın aradan qaldırılması üçün iki həll variantı təklif edilir.
Birinci variant sinxron kompensator əvəzinə sinxronlaşdırılmış asinxron maşınının istifadə
olunmasıdır. İşəsalma zamanı sinxronlaşdırılmış asinxron maşın faz rotorlu asinxron mühərrik rejiminə keçirilir. Bu zaman minimal işəsalma diaqramı təmin edilə bilər. Bu variantın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, SAM əvəzinə böyük sürətli (3000 d/dəq qədər) maşın istifadə oluna bilər. Qeyd
edək ki, standart konstruksiyalı sinxron kompensatorun fırlanma tezliyi adətən 750 d/dəq olur.
Ikinci variantın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, standart konstruksiyalı sinxron kompensorun
işəsalınması üçün köməkçi asinxron mühərrik əvəzinə SAM istifadə olunur. Bu halda işə salma prosesi başa çatdıqdan sonra SAM sinxron kompensator rejiminə keçirilir ki, bu da əlavə reaktiv güc
hasil etməyə və gəmi şəbəkəsinin güc əmsalını artırmağa imkan yaranır.
Nəticə
Bəzi gəmi elektrik qurğularının iş rejimlərinin və xarakteristikalarının təhlili əsasında bunlarda sinxronlaşdırılmış asinxron maşınlarının istifadəsi üstünlükləri haqqında məlumat əldə edilib.
1.Avar elektrik mühərrik qismində:
a) yüksək həddindən artıq yüklənmə qabiliyyəti;
b) cosφ=1, itkilərin azalması.
2.Addımı tənzimlənən vintli gəmidə valo generator qismində:
a) dənizin güclü dalğalanması zamanı gəmi şəbəkəsində tezliyin sabitliyi;
b) dizel generatorla uzunmüddətli paralel işləməsi;
c) gəminin qəza hərəkəti (baş mühərrikin valında ayırıcı mufta olduqda).
3.Sinxron kompensator qismində:
a) əlavə işə salma quruluşuolmadan işəsalma mümkünlüyü
b) sinxron kompensatorun kütləsinin azaldılması.
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THE USE OF UP-TO-DATE ENERGY SAVING TEXNOLGIES ON VESSELS
PROPULSION UNITS
R.M.Rustamov
Azerbaijan State Maritime Academy
The paper based on the analysis of operation modes and characteristics of some marine electrical installations are preliminary data on the use of energy-efficient in their management principles
to improve the power factor and efficiency of these installations.
Key words: marine elektrical equipment, shaft generator, sinchronized asynchronous macine.
ПРИМЕНЕИЕ НОВЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СУДОВЫХ
ГРЕБНОЙ УСТАНОВКАХ
М.Р. Рустамов
Азербайджанская Государственная Морская Академия
В статье на основе анализа режимов работы и характеристик некоторых судовых электрических установок даны предварительные сведения о применении в них энергосберегающих принципов управления, позволяющих существенно повысить коэффициент мощности и
к.п.д. этих установок.
Ключевые слова: судовое электрооборудование, валогенератор, синхронизированная
асинхронная машина.
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SYNTHESIS AND TRANSFORMATION OF SOME 1-N-ALKYL(ARYL)-3,4DIHYDROPYRIMIDINE-2(1H)-THIONS
S.S.Gojayeva, A.R.Sujayev
Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Chemistry of Additives
On the base of threecomponent condensation of salisil aldehide and methyleneactive compounds with N-alkyl(aryl)-thiocarbamide it has been elaborated effective method of synthesis of dihidropyrimidynethiones and carried out their conversions. Some of synthesized compounds antioxydation properties was investigated.
Keywords: naphtylamine, thiourea, oxiirane
Introduction
The cyclocondensation of suitable CH-acidic carbonyl compounds, aldehydes, and urea-type
building blocks under acidic conditions provides multifunctionalized dihydropyrimidine derivatives. The discovery of this three-component condensation process was made by Biginelli in 1893,
therefore, a reaction of this type is nowadays referred to as the “Biginelli reaction”, “Biginelli condensation” or as the “Biginelli dihydropyrimidine synthesis”. Biginelli reported synthesis of 3,4dihydropyrimidin-2(1H)-ones by a very simple one-pot condensation reaction of an aromatic aldehyde, urea and ethyl acetoacetate in ethanolic solution. This efficient approach to partly reduced
pyrimidines, termed the Biginelli reaction or condensation, was largely ignored in the following
years, and therefore, also the synthetic potential of these multi-functionalized dihydropyrimidines
remained unexplored [1].
By three component condensation of aldehyde, thiourea and water solution of ammonia has
been synthesized glysid esters of tetrahydropyrimidones and was found the optimal condition for
increasing the yield. Various aldehydes and metylenactive compounds with phenylthiocarbamide
(carbamide) there it has been elaborated the effective method of synthesis of dihidropyrimidynethiones and carried out their conversions. Nowadays many methods have been reported
for the preparation THPMs. Taken into consideration this has been synthesized tetrahydropyrimidones by biginelly reaction. Corresponding oksiiranes obtained by the reaction 1,2-epoksi-3chlorpropane with tetrahydropyrimidin [8]. The 1,2-aminethiols has sythesised by the nucleophilic
addition reaction of obtained tiiranes with different amines [9]. This synthesis are based on the reaction of corresponding oxiranes with thiocarbamide and were obtained by the nucleophilic conjunction of oxiiranes with different amines. The purity of the synthesized compounds is indicated with
the method of thin - layer chromatography. Eluent is the mixture of isopropyl alcohol and hexane
(3:1 ratio). The presence of the blot has explained with iodine smoke.
Dihydropyrimidinones and dihydropyrimidinethiones generated from the Biginelli reactions
of perfluorooctanesulfonyl-attached benzaldehydes are used as common intermediates for postcondensation modifications such as cycloaddition, Liebeskind–Srogl reaction and Suzuki coupling
to form biaryl-substituted dihydropyrimidinone, dihydropyrimidine, and thiazolopyrimidine compounds. The high efficiency of the diversity-oriented synthesis is achieved by conducting a multicomponent reaction for improved atom economy, under microwave heating for fast reaction, and
with fluorous solid-phase extractions (F-SPE) for ease of purification.
Three-component reactions have emerged as useful methods because the combination of three
components to generate new products in a single step is extremely economical, among the multicomponent reactions. The usefulness and importance of these processes is underscored by the large
number of publications since our previous review6 published in early 2005 summarized the ad58
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vances in this area for the period 1994–2003. The present review describes the results for the period
January 2004–March, 2006. I. Three-Component Name Reactions 1. Biginelli Condensation The
original Biginelli condensation7 involving the reaction of aldehydes, urea, and β- ketoesters under
strongly acidic conditions to give 3,4-dihydropyrimidin-2-ones often suffers from low yields for
aliphatic and substituted aromatic aldehydes. Several modifications and improvements have resulted in milder and more efficient procedures and catalysts. 6 An efficient synthesis of 3,4dihydropryimidin-2(1H)-one derivatives has been described by Tu and co-workers 8,9 using potassium hydrogen sulfate as the promoter in glycol solution for the Biginelli reaction. It can be applied
not only to open-chained [11].
Dihydropyrimidinone’s (DHPMs) is a nitrogen containing heterocyclic ring which possesses
biological and pharmaceutical importance. One-pot multi component syntheses of DHPMs have
been achieved from aromatic and aliphatic aldehyde, ethylacetoacetate and urea under solvent free
condition. This method is really easy and shorter time duration for the synthesis of DHPMs derivatives. Citric acid acts as a natural catalyst in the present investigation. The DHPMs derivatives were
further treated with phosphorous Oxy chloride to obtain organo phosphorous compound. The formations of the compounds were characterized by FTIR, 1HNMR and 31PNMR. The antibacterial
activity among aliphatic and aromatic substituted based dihydropyrimidinone have also been prepared and compared.
While the early examples of this cyclocondensation process typically involved a β-ketoester,
aromatic aldehyde, and urea the scope of this heterocycle synthesis has now been extended considerably by variation of all three building blocks, allowing access to a large number of multifunctionalized pyrimidine. For this particular heterocyclic scaffold the acronym DHPM has been adopted in
the literature and is also used throughout in this article. The importance of multicomponent reactions in combinatorial chemistry has generated a renewed interest in the Biginelli reaction, and the
number of publications and patents describing the synthesis of novel DHPM analogs is constantly
growing.
An earlier, comprehensive review of the Biginelli reaction and of the synthetic potential od
DHPMs appeared in 1993. In 2000, the biological properties of DHPM derivatives were reviewed,
and recent trends in the Biginelli method were highlighted. All three-component condensations involving suitable CH-acidic carbonyl compounds, aldehydes, and urea-type building blocks following the Biginelli concept are covered.
In recent years, however, interest in these compounds has increased rapidly, and the scope
of the original cyclocondensation reaction has been widely extended by variation of all three components. The present popularity of these dihydropyrimidines in mainly due to their close structural relationship to the clinically important dihydropyrimidine calcium channel blockers of the
nifedipine-type.
Although the Biginelli reaction was first described 100 years ago no review has appeared on
this subject. Furthermore, in most organic monographs and treatises the Biginelli reaction is
touched upon only briefly and in these few cases only a very limited number of references and information is provided. It is therefore not surprising that this dihydropyrimidine synthesis and its
considerable scope and potential is unknown to a great number of organic chemists.
The mechanism of the Biginelli reactions has been investigated by several research groups.
EXPERIMENTAL
Reaction process have observed with thin - layer chromatography. When the reaction completed the mixture persisted during 24 hours at room temperature and white crystals precipitated.
The purity of the synthesized compounds is indicated. Eluent is the mixture of isopropyl alcohol
and hexane (3:1 ratio). The presence of the blot has explained with iodine smoke.
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Three – component condensation reaction with thiourea, benzaldehyde and 33.5 % water solution of
ammonia was investigated to study the direction of the reaction by the scheme showed above and to
increasing the yield of necessary substances.
Therefore analogical reactions were conducted and the fewer yields was got. This fact shows that
three – component condensation on the basis of thioures, aliphatic or aromatic aldehydes and primary amines needs carrying out by different ways.
IR spectrums have painted in Specord – 75 spectrometer with suspension prepared in Vaseline oil.
NMR 1H and 13C spectrums are extracted in Bruker (300 Mhs) apparatus.
Synthesis of (I) compound:
5.3 g. (0.05 mol) aldehyde, 15 ml ethyl alcohol and 3 gr (0.05 mol) naphtylthiocarbamide, 8 g
(0.08 mol) asetoasethone added to the three – neck flash which equipped with mechanical stirrer,
thermometer and drop funnel and dynamically mixed. Then 33.5 % water solution of ammonia added slowly to the reaction mixture. Mixed in 4 hours in 25°C temperature. Reaction process have observed with thin - layer chromatography. When the reaction completed the mixture persisted during
24 hours at room temperature and white crystals precipitated. Crystals filtrated and separated, then
washed in dichloromethane and crystallized in ethyl alcohol. Obtained 4.8 g (I) compound.
Synthesis of (II) compound:
3 g. benzaldehyde, 10 ml ethyl alcohol and 3 gr (0.05 mol) naphtylthiocarbamide, 8 g (0.08
mol) asetoasethone added to the three – neck flash which equipped with mechanical stirrer, thermometer and drop funnel and dynamically mixed. Then 33.5 % water solution of ammonia added
slowly to the reaction mixture. Mixed in 4 hours in 25°C temperature. Reaction process have observed with thin - layer chromatography. When the reaction completed the mixture persisted during
24 hours at room temperature and white crystals precipitated. Crystals filtrated and separated, then
washed in dichloromethane and crystallized in ethyl alcohol. Obtained 3.8 g (II) compound.
Synthesis of (III) compound:
6.3 g. aldehyde, 30 ml ethyl alcohol and 3 gr (0.05 mol) naphtylthiocarbamide, 8 g (0.08 mol)
asetoasethone added to the three – neck flash which equipped with mechanical stirrer, thermometer
and drop funnel and dynamically mixed. Then 33.5 % water solution of ammonia added slowly to
the reaction mixture. Mixed in 4 hours in 25°C temperature. Reaction process have observed with
thin - layer chromatography. When the reaction completed the mixture persisted during 24 hours at
room temperature and white crystals precipitated. Crystals filtrated and separated, then washed in
dichloromethane and crystallized in ethyl alcohol. Obtained 3 g (III) compound.
Synthesis of (IV) compound:
7 g aldehyde, 45 ml ethyl alcohol and 5 gr naphtylthiocarbamide, 8 g (0.08 mol) asetoasethone added to the three – neck flash which equipped with mechanical stirrer, thermometer and
drop funnel and dynamically mixed. Then 33.5% water solution of ammonia added slowly to the
reaction mixture. Mixed in 4 hours in 25°C temperature. Reaction process have observed with thin layer chromatography. When the reaction completed the mixture persisted during 24 hours at room
temperature and white crystals precipitated. Crystals filtrated and separated, then washed in dichloromethane and crystallized in ethyl alcohol. Obtained 8 g (IV) compound.
Synthesis of (V) compound:
10 g aldehyde, 55 ml ethyl alcohol and 5 gr naphtylcarbamide, 8 g (0.08 mol) asetoasethone
added to the three – neck flash which equipped with mechanical stirrer, thermometer and drop funnel and dynamically mixed. Then 33.5% water solution of ammonia added slowly to the reaction
mixture. Mixed in 4 hours in 25°C temperature. Reaction process have observed with thin - layer
chromatography. When the reaction completed the mixture persisted during 24 hours at room temperature and white crystals precipitated. Crystals filtrated and separated, then washed in dichloromethane and crystallized in ethyl alcohol. Obtained 6 g (V) compound.
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Synthesis of (VI) compound:
10 g benzaldehyde, 45 ml ethyl alcohol and 5 gr naphtylcarbamide, 8 g (0.08 mol) asetoasethone added to the three – neck flash which equipped with mechanical stirrer, thermometer and
drop funnel and dynamically mixed. Then 33.5 % water solution of ammonia added slowly to the
reaction mixture. Mixed in 4 hours in 25°C temperature. Reaction process have observed with thin layer chromatography. When the reaction completed the mixture persisted during 24 hours at room
temperature and white crystals precipitated. Crystals filtrated and separated, then washed in dichloromethane and crystallized in ethyl alcohol. Obtained 9 g (VI) compound.
Synthesis of (VII) compounds:
5.8 g. (0.025 mol) 4-naphtyl-6-methyl-5-asetyl-2-oxso-3,4-dihydropyrimidine, 20 ml isopropyl alcohol and 2,8 gr (0.05 mol) KOH added to the three – neck flash which equipped with mechanical stirrer, thermometer and drop funnel and dynamically mixed. Then 2.3 g (0.025 mol) 1.2epoxy-3-chloropropane added slowly to the reaction mixture. Mixed in 5 hours in 25°C temperature. Reaction process have observed with thin - layer chromatography. When the reaction completed the mixture persisted during 24 hours at room temperature and white crystals precipitated.
Crystals filtrated and separated, then washed in dichloromethane and crystallized in ethyl alcohol.
Obtained 5 g(VII) compound.
Synthesis of (VIII) compounds:
8 g. 4-naphtyl-6-methyl-5-asetyl-2-thio-3,4-dihydropyrimidine, 20 ml isopropyl alcohol and
2,8 gr (0.05 mol) KOH added to the three – neck flash which equipped with mechanical stirrer,
thermometer and drop funnel and dynamically mixed. Then 2.3 g (0.025 mol) 1.2-epoxy-3chloropropane added slowly to the reaction mixture. Mixed in 5 hours in 25°C temperature. Reaction process have observed with thin - layer chromatography. When the reaction completed the mixture persisted during 24 hours at room temperature and white crystals precipitated. Crystals filtrated
and separated, then washed in dichloromethane and crystallized in ethyl alcohol. Obtained 6 g
(VIII)compound.
Synthesis of (IX) compounds:
3.5 g 4-naphtyl-6-methyl-5-asetyl-2-thio-3,4-dihydropyrimidine, 40 ml isopropyl alcohol and
2,8 gr (0.05 mol) KOH added to the three – neck flash which equipped with mechanical stirrer,
thermometer and drop funnel and dynamically mixed. Then 2.3 g (0.025 mol) 1.2-epoxy-3chloropropane added slowly to the reaction mixture. Mixed in 5 hours in 25°C temperature. Reaction process have observed with thin - layer chromatography. When the reaction completed the mixture persisted during 24 hours at room temperature and white crystals precipitated. Crystals filtrated and separated, then washed in dichloromethane and crystallized in ethyl alcohol. Obtained 4 g
(IX)compound.
Synthesis of (X) compounds:
2.7
g.
(0.01
mol)
1-(N-11,21-epithiopropyl)-4-naphtyl-5-asetyl-6-metyl-1,2,3,4tetrahydropyrimidine-2-thione, 20 ml isopropyl alcohol and 0,8 gr (0.01 mol) thiocarbamide added
to the three – neck flash which equipped with mechanical stirrer, thermometer and drop funnel and
dynamically mixed. Then 5 drops of H2SO4 and 2.3 g (0.025 mol) 1.2-epoxy-3-chloropropane added slowly to the reaction mixture. Mixed in 2 hours in 40-50°C temperature. Reaction process
have observed with thin - layer chromatography. Crystals filtrated and separated, then washed in
dichloromethane and crystallized in ethyl alcohol. Obtained 2.9 g (X) compound.
Synthesis of (XI) compounds:
3.7 g 1-(N-11,21-epithiopropyl)-4-naphtyl-5-asetyl-6-metyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2thione, 20 ml isopropyl alcohol and 0,8 gr (0.01 mol) thiocarbamide added to the three – neck flash
which equipped with mechanical stirrer, thermometer and drop funnel and dynamically mixed.
Then 5 drops of H2SO4 and 2.3 g (0.025 mol) 1.2-epoxy-3-chloropropane added slowly to the reaction mixture. Mixed in 2 hours in 40-50°C temperature. Reaction process have observed with thin -
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layer chromatography. Crystals filtrated and separated, then washed in dichloromethane and crystallized in ethyl alcohol. Obtained 1.9 g (XI)compound.
Result and discussions
By three component condensation of aldehyde, thiourea and water solution of ammonia has
been synthesized glysid esters of dihydropyrimidones and was found the optimal condition for increasing the yield. Various aldehydes and metylenactive compounds with naphtylthiocarbamide
(carbamide) there it has been elaborated the effective method of synthesis of dihidropyrimidynethiones and carried out their conversions. Nowadays many methods have been reported
for the preparation DHPMs. Taken into consideration this has been synthesized dihydropyrimidones
by biginelly reaction. Corresponding oksiiranes obtained by the reaction 1,2-epoksi-3-chlorpropane
with dihydropyrimidin. The 1,2-aminethiols has sythesised by the nucleophilic addition reaction of
obtained tiiranes with different amines. This synthesis are based on the reaction of corresponding
oxiranes with thiocarbamide and were obtained by the nucleophilic conjunction of oxiiranes with
different amines. Three – component condensation reaction with thiourea, benzaldehyde and 33.5%
water solution of ammonia was investigated to study the direction of the reaction by the scheme
showed above and to increasing the yield of necessary substances. Therefore analogical reactions
were conducted and the fewer yields was got. This fact shows that three – component condensation
on the basis of thioures, aliphatic or aromatic aldehydes and primary amines needs carrying out by
different ways. In first stage 27 experiments was conducted.
In the presence of the sulphuric acid the Bigineli areaction satisfactorily fulfilled the entire
above requirements. Again the sulphuric acid or the phosphorus pentaoxide is an inexpensive reagent, act as an acid and dehydrating reagent. In the Biginelli reaction water molecules formed during the progress of reaction are absorbed by phosphorus pentaoxide and get converted into the
phosphoric acid. This increases in acidic condition of the reaction mixture and due to which the rate
of the rate of the reaction is increases, which leads to shorter reaction time. Also phosphorus pentaoxide being soluble in water is easily removed. In this communication, we report the used of
phosphoric acid for the one pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidones. As in the trial case, benzaldehyde(1.06 g,10 mmoles), ethyla cetoacetate(1,30 gm,10 mmoles), urea(1.80 gm,30 mm0les) &
phosphoric acid (0.5 gm,3.54mmoles) urea mixed thoroughly and the reaction mixture refluxed on
water bath. After the completion of the reaction, the mixture was poured on the crushed ice(100gm),
after the stirring the desired dihydropyrimidones separated out as a white solid in the quantitative
yield. the same reaction then attempted with variable quantities of the phosphorus pentaoxide.
However excess addition of phosphoric acid does not increase the yield of the product. Effect of the
amount of the phosphorus pentaoxide on the yield of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones was investigated by using amount of phosphoric acid.
The purity of the synthesized compounds is indicated with the method of thin - layer chromatography. Eluent is the mixture of isopropyl alcohol and hexane (3:1 ratio). The presence of the blot
has explained with iodine smoke.
Taken into consideration this has been synthesized dihydropyrimidones by biginelly reaction:
O
O
R C H O + H 3C

NHCNH2

O

S

OC2H5

+

CF3COOH
-2 H 2O

R

C 2 H 5- O - C
H3C

NH
N

( I-IV )

R=H(I),C6H5(II), 2-HO-C6H4(III), 2-HO-5- Br-C6H5(IV).
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Synthesised 4-naphtyl-6-methyl-5-asetyl-2-oxso-3,4-dihydropyrimidine at presents KOH
nucleophile substituted with 1,2-epoxi-3-chloropropane and obtained (VI) and 3-(1,2-epoxipropyl)6-methyl-2-oxso-4-naphtyl-5-asetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin (VII). By this reaction synthesised
glysid ester:
O

O
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After this reaction obtained 3-(1,2-epoxypropyl)-6-methyl-2-oxso-4-naphtyl-5-asetyl-1,2,3,4tetrahydropyrimidine (VII) in isprophyl alcohol reacted with thiocarbamide and synthesised
corresponding tiiiran (VIII):
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O
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+
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Table 1
The physical-chemical properties obtain compounds (I-XI) shown above
Compounds
№

Yield,
%

Mp,
0
C

Brutto formula

I

63

265

C18H18N2O2S

II

70

210

C24H22N2O2S

III

65

200

C24H24N2O3S

IV

60

205

C24H23N2O3SBr

V

55

198

C17H16N2O3

VI

60

240

C23H20N2O3

VII

65

212

C29H24N2O4

VIII

50

271

C23H20N2O2S

IX

70

280

C29H24N2O3S

X

60

290

C29H24N2O4

XI

75

265

C29H24N2O3S

C
66.26
66.28
71.64
71.66
68.57
68.59
57.72
57.77
68.92
68.98
72.63
72.66
74.97
74.99
71.13
71.16
72.48
72.51
74.98
75.01
72.44
72.46

Element alalysis, %
Found
Calculated
H
N
5.52
8.58
5.55
8.59
5.48
6.97
5.49
6.98
5.71
6.67
5.74
6.69
4.61
5.61
4.64
5.66
5.41
9.46
5.44
9.48
5.26
7.37
5.29
7.39
5.15
6.03
5.18
6.04
5.15
7.22
5.18
7.26
4.97
5.83
5.01
5.88
5.16
6.01
5.17
6.03
4.98
5.86
4.99
5.88

S
9.81
9.88
7.96
7.99
7.62
7.66
6.41
6.46
8.25
8.28
6.67
6.71
6.65
6.67

For obtaining of 3-(1,2-epoxypropyl)-6-methyl-2-oxso-4-naphtyl-5-asetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine as main product with high yields, it has been found the conditions of condensation reaction between thiourea, benzaldehyde and ammonia.
It has been investigated the action of various factors for obtaining a basic product with higher
yields. Investigation shows that we must find optimal condition of condensation reaction of benzaldehyde, ammonia and thiourea for having high yield.
According to found optimal condition by transformation of 7.41 q thiourea from 11.4 q we
obtain 65% of transformed cpmpound and the mixture yield is 33 %. This factors are optimal conditions of obtaining 4-naphtyl-6-methyl-5-asetyl-2-oxso-3,4-dihydropyrimidine. When we change
mol ratio, temperature and reaction time we can not have the same good result. 25° C temperature
and reaction time 4 hours, and by reaction of 1.9 q thiourea (the quantity of taken thiourea 7.6 q) we
can obtain main product with 25 % yield, and 75 % mixture. When υ=0.2:0.2:0.1 mol ratio, from
6.08 q. of thiourea (quantity of taken thiourea 15.2 q) we can obtain 40 % of main product, and 60
% of mixture. Perhaps, the increasing of yield of unlined mixture explains by interaction of benzaldehyde with thiourea or ammonia.
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By comparison of results obtained by three component condensation of benzaldehyde, thiourea and 33.5% aqueous solution of ammonia and calculated results we find that mistake is 0.5%,
for main products 0.8%, for addition product is 3.1% according to accepted principles. According to
the accepting principles if the difference between the practically amounts and mathematically calculated amounts is less than 10%, then condition for the reaction showed above very acceptable.
This work was supported by the Science Development Foundation under the President of the
Republic of Azerbaijan -EİF/GAM-2-2013-2(8)-25/15/4
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BƏZİ 1-N-ALKIL(ARIL)-3,4-DİHİDROPİRİMİDİN-2(1H)-TİONLARIN
SİNTEZİ VƏ ÇEVRİLMƏLƏRİ
S.S.Qocayeva, Ə.R.Sucayev
AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu
Salisil aldehidi və metilenaktiv birləşmələrin N-alkil(aril)-tiokarbamidlə üçkomponentli kondensasiyası əasında dihidropirimidintionların effektiv sintez üsulu işlənib hazırlanmış və çevrilmələri aparılmışdır. Sintez edilmiş birləşmələtin bəzilərinin antioksidant xassələri tədqiq edilmişdir.
Açar sözlər: naftilamin, tiokarbamid, oksiiran
CИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 1-N-АЛКИЛ(АРИЛ)-3,4ДИГИДРОПИРИМИДИН-2(1Н)-ТИОНОВ
С.С.Годжаева, А.Р.Суджаев
На основе трехкомпонентной конденсации салицилового альдегида и метиленактивных
соединений с N-алкил(арил)-тиокарбамидом был разработан эффективный синтез дигидгопиримидинтионов и разработаны их превращения. Было изучено антиоксидантные свойства
синтезированных соединений.
Ключевые слова: нафтильамин, тиокарбамид, оксииран
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SYNTHESIS OF THALLIUM ARSENIC SELENIDE SEMICONDUCTORS COMPOUND
IN THE SOLUTION
T.I. Suleymanova* , Z.I. Suleymanova**
*
Azerbaijan National Academy of Sciences of Nakhchivan Branch Institute of Natural Resources
**
Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Physics
teimxkl@gmail.com
The conditions of thallium arsenic selenide ternary chalcogenide semiconductors synthesis
have been studied arsenic (III) selenide with thallium acetate in water and organic mediums.
Synthesis of TlAsSe2 compound in the As2 Se3 – CH 3COOTl system with the presence of acetate acid
(pH=3-7), with mole ratio of primary components mixture As2Se3:CH3COOTl=2:3 and at 293-353
K. The process carried out at 413-443 K for 10 hours, pH = 6-7 in organic medium. The composition of the compound is analyzed, and have been studied by X-ray powder diffraction, differential
thermal analysis and morphology.
Keywords: thallium arsenic selenide, organic solvent, morphology, X-ray, differential thermal
analysis.
Introduction
Binary and ternary chalcogenides of arsenic group elements are promising functional materials of modern electronic engineering. Many of these compounds and multicomponent phases based on
them have photoelectric, thermoelectric, ferroelectric, optoacoustic, and other useful properties [1-3].
In the past two decades significant investment has been made and expectation for the applications
of nanotechnology is continuously increasing in almost every aspect of life. Almost every area of
research has projected improvements in sensors, or even a promise for the emergence of some novel
device technologies. For these applications major focuses of research are in the areas of nanoparticles, carbon nanotubes and graphene [4-7].
It is known that the production of ternary chalcogenide semiconductor materials in polar and
low-polarity organic solvents is of great practical importance recently, since impurities are less in
composition of the compounds obtained in an organic solvent medium. Furthermore, the formation
of nanoparticles and microparticlesis very easy. Information on the production of thallium arsenic
selenide (TAS) in ethylene glycol medium is almost absent in the literature and the present work
represents a first step in this direction. In this article we report the mechanism of synthesis and results TlAsSe2 material systems.
Experimental methods
In this paper obtaining conditions of TlAsSe2 compounds in water and organic mediums are
cited. As initial components for the synthesis of compounds TlAsSe2 were used As2 Se3 and
CH 3COOTl . As2 Se3 mixed with CH 3COOTl in the water medium in the molar ratios 2:3 ( TlAsSe2 )
with the presence of acetate acid (pH=3-7), at 293-353 K. Thallium arsenic selenide (TAS) ternary
chalcogenide semiconductors synthesis have been used as primary components arsenic (III)
selenide with thallium acetate in dimethylformamide and ethylene glycol mediums (pH-4-5). The
quantity of reagents is determined according to stoichiometric during the reaction. The experimental
ware in a teflon ditch is located in the autoclave. Test within 10 hours at 413 – 443 K to temperature
remains in the furnace. Both water and organic mediums received deposits are filtered by the glass
filter, washed with 0.1 M acetate acid, ultrapure water, at last, ethyl alcohol, then dried in vacuum
oven at 353 K for analysis.
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Results and discussion
The individuality of the synthesized compounds to determine the morphology, X-ray powder
diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA), differential thermal analysis (DTA) and
chemical analysis was studied.
The morphology of the patterns was carried out scanning electron microscope (HitachiTM3000). The synthesized samples are not found shape in water medium. But it has been ascertained that the nano- and microparticles are formed at 413-443 K in organic medium. The results
obtained from SEM analysis showed that, depending on the type of organic solvents are different of
particles shape (Figure 1).

Fig. 1. SEM photographs of TlAsSe2 compound (a, b) at 413 K in dimethylformamide and
(c, d) at 443 K in ethylene glycol

X-ray powder diffraction of TlAsSe2 compounds have been studied (Bruker D8 ADVANCE,
CuKα, λ=1,5406Å, 0 < 2θ < 80º). The compound TlAsSe2 crystallized in monoclinic singoniya
(space group P 1 21/n 1, a = 12.141 Å, b= 23.633 Å, c = 6.243 Å, α = 90°, β = 102.85(4)°, γ = 90°,
Z= 16)(Figure 2). Our experiment XRD patterns agreed with those calculatedissuing from the structural data reported in the literature [8].

Fig. 2. XRD of TlAsSe2

67

KİMYA ELMLƏRİ

The thermogravimetric analysisof the produced TlAsSe2 sediment is carried out in the presence of air by the derivatograph NETZSCH STA 449F3. The results are shown in the figure 3.

Fig. 3. TGA of TlAsSe2

As evident from the Fig. 3,the sample is heated between at 293-1073 K temperature. The
weather giving out of the rate of 40 ml/s have been. This time mass loss is 7.60 mg. The theoretical
mass of selenium totals 7.55 mg in the sample of 20.9 mg.According to the results of the calculations graphic (13.3 mg) results is consistent with theoretical calculated (13.34 mg) results.All this
shows that the composition of resulting thallium arsenic selenide corresponds to the formula TlAsSe2 .
The crystallinity of the alloys was controlled by differential thermal analysis with an HTP-70
pyrometer with Thermoskan-2 device.Differential thermal analysis of TlAsSe2 compound is observed
two endothermic effects. In the system Tg = 398 K endothermic effect of the combination glass transition (softening) temperature, Tg = 538 K endothermic effect corresponds to the melting point of the
combination (Figure 4).Our results DTA patterns agreed with data reported in the literature [10].

Fig. 4. The DTA of TlAsSe2
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The chemical analysis of produced sediments is carried out. The sediments are decomposed
by nitric acid, evaporated up to isolation of salt mixture. Then distilled water and some drops of hydrochloric acid are added to the mixture, and all that is moved to a graduated flask. Thallium is
determined by methods known in solution [10]. Arsenic is appointed by the method of the photo
colorimeter [11] (table).
Table
The chemical analysis of TlAsSe2
Pattern, g

TlAsSe2
0. 5425

Components, g

Tl
Theoretic.
0.253

As
Pract.
0.251

Theoretic.
0.093

Se
Pract.
0.091

Theoretic.
0.196

Pract.
0.199

The table show that, the combination of chemical analysis is consistent with formula of
TlAsSe2 .
Conclusions
The results of these experiments have shown that both organic and non-organic environment,
there is no difference between the combination of the. The difference, combination of nano- and
microparticules giving in organic environment. This is important as the semiconductor.
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СИНТЕЗ ПОЛУПРОВОДНИКОВО СОЕДИНЕНИЙ СЕЛЕНИДА МЫШЬЯКА
ТАЛЛИЯ В РАСТВОРА
*

Т.И. Сулейманова* , З.И. Сулейманова**
Нахчыванское Отделение НАН Азербайджана, Институт Природных Ресурсов
**
Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт Физики

Проведен синтез соединения тройного полупроводникового халькогенида селенида
мышьяка таллия из селенида мышьяка (III) с ацетатом таллия в водных и органических средах. Для синтеза TlAsSe2 первичные компоненты из системы As2 Se3 – CH 3COOTl были смешаны в мольном соотношении As2Se3 : CH3COOTl = 2 : 3 в присутствии ацетатной кислоты
(рН=3-7) при 293-353 K. Процесс проводился в органической среде при 413-443 K в течение
10 часов, pH = 6-7. Проведен анализ состава и морфология соединения при помощи рентгенофазового анализа, дифференциального термического анализа.
Ключевые слова: селенид мышьяка таллия, органический растворитель, морфология,
рентгенофазовый анализ, дифференциальный термический анализ.
TALLİUM ARSEN SELEN YARIMKEÇİRİCİ BİRLƏŞMƏSİNİN MƏHLULDA SİNTEZİ
1

1

T.İ. Süleymanova, 2Z.İ. Süleymanova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
2
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu

Üçlü halkogenid yarımkeçirici tallium arsen selen su və üzvi mühitlərdə arsen(III)selenid ilə
tallium asetatdan sintez edilmişdir. TlAsSe2 birləşməsi As2 Se3 – CH 3COOTl sistemindən asetat turşusunun iştirakı ilə (pH=3-7) ilkin komponentlər As2 Se3 : CH 3COOTl = 2 : 3 mol nisbətində qarışdırılaraq 293-353 K temperaturda sintez edilmişdir. Üzvi mühitdə isə proses 413-443 K temperaturda 10 saat müddətində pH = 6-7 intervalında yerinə yetirilmişdir. Sintez edilmiş birləşmənin tərkibi təhlil edilmiş, rentgenfaza analizi, differensial termiki analizi və morfologiyası öyrənilmişdir.
Açar sözlər: tallium arsen selen, üzvi həlledici, morfologiya, rentgenfaza analiz, differensial
termiki analiz.
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UOT: 547.435: 547.496.3: 543.2
TRİAZİNTİON VƏ TETRAHİDROPİRİMİDİN TİONLARIN KARBOHİDROGENLƏRİN
OKSİDLƏŞMƏSİNİN QARŞISINI ALAN ANTİOKSİDANT AŞQAR KİMİ TƏDQİQİ
Ə.R.Sucayev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad. Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu
sucayevafsun@gmail.com
Bu məqalə triazintion və tetrahidropirimidintionların antioksidant xassələrinin ətraflı tədqiqinə həsr olunmuşdur. Bu birləşmələrin antioksidləşdirici kimi aktivliyini qiymətləndirmək üçün model karbohidrogen kimi kumoldan istifadə edilmişdir. Sintez edilmiş birləşmələrin antioksidləşdirici
xassəsini qiymətləndirmək üçün onların kumilperoksid radikalları və kumilhidroperoksid ilə reaksiyalarının kinetikası araşdırılmışdır. Aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, sintez edilmiş birləşmələr kumolun insiatorla oksidləşməsini ləngidir və müyyən edilmişdir ki, onlar kumilhidroperoksidi katalitik molekulyar məhsullara parçalayır. Tədqiq olunan birləşmələr kombinə təsirinə malik olan birləşmələr sinfinə daxil olub, həm kumilperoksid radikalları ilə qarşılıqlı təsirdə olub, oksidləşmə zənciri qırır həm də reaksiya zamanı əmələ gələn kumilhidroperoksidi katalitik molekulyar
məhsullara parçalayır.
Açar sözlər: triazintion, tetrahidropirimidintion, antioksidant aşqar, kinetik model, kombinə təsir.
Giriş
Sürtkü materiallarının oksidləşməyə qarşı davamlığı onların ən mühüm istismar xassələrindən
biridir, çünki maşın və mexanizmlərin işləməsi zamanı bir çox xoşagəlməz proseslərin baş verməsinin səbəbi müxtəlif xarakterli oksidləşmə məhsullarının əmələ gəlməsidir [1-3]. Ona görə də yüksək
təsirli karbohidrogen antioksidantlarının yaradılması aşqarlar kimyası sahəsində aktual problemlərdən biridir.
Məlum olduğu kimi karbohidrogenlərin oksidləşməsi radikal-zəncirvari şaxələnən prosesdir.
Bunu sadələşdirilmiş şəkildə aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:
R

.

O2

.

RO2

RH
ROOH

R

.

. .. ..

RO2

. .

RO + OH

Bu oksidləşmə prosesinin qarşısını almaq üçün elə birləşmələri (antioksidantları) daxil etmək
lazımdır ki, onlar əmələ gələn radikallarla (R′ və ya RO′2) tez reaksiyaya girsin və ya radikal əmələ
gətirməmək şərtilə hidroperoksidləri parçalasın.
Məlumdur ki, peroksid radikalları ilə reaksiyaya girərək oksidləşmə zəncirini qıran ən yüksək
antioksidantlara əvəzolunmuş fenollar və aromatik aminlər, hidroperoksidləri molekulyar maddələrə parçalayan fəal antioksidantlara isə sulfidlər aiddir [4-6].
Aşqarların antioksidant xassələri onların tərkibində olan funksional qruplardan asılı olduğundan, molekulunda müxtəlif növ funksional qruplar olan antioksidantların məqsədyönlü sintezi və
onların təsir mexanizminin öyrənilməsi həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən elmi maraq kəsb edir.
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Təcrübi hissə
Peroksid radikalları ilə reaksiyasını tədqiq etmək üçün göstərilmiş inhibitorların iştirakı ilə
kumolun insiatorlaşdırılmış oksidləşməsi təcrübələri aparılmışdır. Reaksiyanın temperaturu 600Cdir. İnisiator kimi azodiizobutironitril (AİBN) 2-10-2 mol/1 qatılığında götürülmüşdür. Onun üçün
600C-də inisiatorlaşmanın sürət sabiti (K7) 10-10-5 l/(mol.s.)-dir. İnhibitorun qatılığı l.10-4-dən 5.104
mol/1 arasında olur. Reaksiya monometrik qurğuda oksigenin udulmasına görə öyrənilmişdir.
Sintez edilmiş birləşmələrin kumilhidroperoksidlə reaksiyasının öyrənilməsinə aid kinetik təcrübələr temperaturu sabit saxlanılan şüşə reaktorda aparılır. Reaktora həlledici (xlorbenzol) daxil
edir və azot barbotajını işə salırlar ki, bu da bütün təcrübə boyu aramsız olaraq davam etdirilir. Sonra hidroperoksid istisna olmaqla bütün komponentləri daxil edir və reaktorun qızdırıcısını işə salırıq. 10-15 dəqiqədən sonra reaktorda lazım olan temperatur yarandıqda sonuncu komponent olan
hidroperoksid daxil edilir və saniyəölçən işə salınır. Reaksiyanın aparıldığı temperaturun xətası
±0,10C həddində saxlanılmalıdır və lazım olan temperatur yarandıqdan sonra reaktorda bilavasitə
ölçmə ilə ona nəzarət edilir. Sonra müəyyən olunmuş zaman fasilələrində nümunələr götürülür və
onlarda hidroperoksidin qatılığı müəyyən şəkildə olan yodometrik metodla tapılır.
Nəticələrin müzakirəsi
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq tərkibində kükürd olan polifunksional antioksidantların məqsədyönlü sintezi, onların təsir mexanizminin və quruluşdan asılı olaraq antioksidant effektivliyinin öyrənilməsi istiqamətində elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır. Tərkibində kükürd olan polifunksional antioksidantın seçilməsində məqsəd bir molekulda iki növ antioksidantın: peroksid radikalları ilə reaksiyaya girərək oksidləşmə zəncirini qıran və hidroperoksidi molekulyar maddələrə
parçalayan antioksidantların xassələrini cəmləşdirmək olmuşdur.
Ədəbiyyatda kükürdlü birləşmələrin antioksidləşdirici xassələrini xarakterizə edən çoxlu
sayda elmi-tədqiqat işləri nəşr edilmişdir [7-9]. Tədqiqat obyekti kimi sulfidlərdən, ditiofosfatdan,
ksantogenatdan, müxtəlif kükürd saxlayan heterotskllərdən (fenotiazin, benztiazol, fenolsulfid,
aminosulfid, N-benzil-N′-(3-tietanil) tiokarbamid və s.) istifadə edilmişdir. Lakin bizim tədqiqatlara
qədər tərkibində kükürd saxlayan heksahidro-1,3,5-triazin-4-tion və tetrahidropirimidintionların yeni törəmələrinin antioksidləşdirici xassəsi az öyrənilmişdir. Bu birləşmələrin antioksidləşdirici təsirinin mexanizmi geniş istifadə olunan kinetik üsulla öyrənilmişdir. Bu üsulun mahiyyəti antioksidantların inhibitorlaşma təsirini müəyyən edən əsas reaksiyaların tədqiqindən ibarətdir: peroksid radikalları ilə reaksiyaya girərək oksidləşmə zəncirinin qırılması və hidroperoksidlərin parçalanması
reaksiyası.
Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, yağlara, yanacaqlara və digər neft məhsullarına əlavə edilən antioksidantların təsir mexanizmini real şəkildə öyrənmək olduqca mürəkkəb
məsələdir. Məhz buna görə də sintez edilmiş birləşmələrin antioksidləşdirici təsirini model karbohidrogenin oksidləşmə reaksiyalarda tədqiq edilmişdir. Model karbohidrogen kimi izopropilbenzol
(kumol) istifadə olunmuşdur.
1-(aminometil)-5-(2-hidroksialkil)-4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-tion (I-V) və tetrahidropirimidintionların (VI-X) oksidləşmənin qarşısını alan bir inhibitor kimi təsir etmə qabiliyyətlərinin
müəyyən olunması üçün onların iştirakı ilə kumolun avtooksidləşməsi öyrənilmişdir.
Tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, öyrənilmiş bu birləşmələr antioksidant kimi yüksək təsir
effektivliyi göstərirlər (şəkil 1 və 2).
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Şəkil 1. 1-(aminometil)-5-(2-hidroksialkil)-4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-tionların (I-V) iştirakı ilə kumolun
avtooksidləşməsinin kinetik əyrisi: T =110°C;[I nH ] =5 ∙10 - 5 mol·l - 1 ; I 1 [I nH]=0; VO 2 -udulan
oksigenin həcmi (ml); τ-induksiya müddəti (dəq)

Şəkil 2. Tetrahidropirimidintionların (VI-X) iştirakı ilə kumolun avtooksidləşməsinin kinetik əyrisi:
T =110°C; [InH ]=5∙10 - 5 mol·l - 1 ; I 1 [ I nH ]= 0; VO 2 - udulan oksigenin həcmi (ml);
τ-induksiya müddəti (dəq)

Kinetik əyrilərin müqayisəsindən görünür ki, tədqiq olunan inhibitorların iştirakı ilə kumolun
avtooksidləşməsinin induksiya dövründən sonra kinetik əyriləri kumolun inhibitorsuz avtooksidləşməsinin kinetik əyrisinə nisbətən daha meyillidir. Bu onu göstərir ki, tədqiq olunan birləşmələr induksiya dövründən sonra da müəyyən qədər oksidləşmənin qarşısını alırlar, yəni ikinci ingibitorlaşma prosesi baş verir.
Tədqiq olunan maddələrin iştirakı ilə kumolun avtooksidləşməsinin induksiya dövrünün qiymətləri cədvəl 1 və 2-də verilmişdir.
Cədvəllərdən göründüyü kimi kumolun avtooksidləşməsinin qarşısını almaqda tədqiq olunan
maddələr ionoldan üstündür. Ən təsirli inhibitorlar I, II, III və X maddələridir və onların inhibitor
təsiri aşağıdakı sıra üzrə artır: X˂I˂II˂III.
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Cədvəl 1
1-(aminometil)-5-(2-hidroksialkil)-4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-tionların (I-V) antioksidləşdirici
xassələrini xarakterizə edən kinetik parametrlər

Kumilperoksid radikalları ilə
reaksiyanın kinetik
parametrləri

Kumilhidroperoksidlə
reaksiyanın kinetik
parametrləri

№

I
II
III
IV
V

Kumolun
avtooksidləşməsinin
induksiya
dövrü

R

ƒ

k7·10-4 l.mol-1·s-1

υ

K. l.mol-1·s-1

τ, dəq.

H
CH3
HOCH2CH2
CH2CH(OH)CH3
C6H5

2.12
2.35
2.41
2.57
3.50

1.8
1.9
2.0
2.1
2.9

20000
21000
22000
24000
50000

29
30
31
32
52

206
225
267
285
380

2.00

2.10

-

-

İonol

150

Cədvəl 2
Tetrahidropirimidintionların (VI-X) antioksidləşdirici xassələrini
xarakterizə edən kinetik parametrlər
Kumilperoksid
radikalları ilə
reaksiyanın kinetik
parametrləri

№
R/Rı
VI
VII
VIII
IX
X
İonol

-CH(CH3)CH2-NH-CH3
C6H5
-CH(CH3)CH2-NHCH(CH3)2
C6H5
-CH(CH3)CH2-NH-C6 H5
C6H5
C6H5
2HO-C6H4
C6H5
2HO-5Br-C6H3

Kumilhidroperoksid ilə
reaksiyanın kinetik
parametrləri

Kumolun
avtooksidləşməsinin
kinetik dövrü

ƒ

k7.10-4 l.mol1 -1
·s

υ

K,
l.mol-1·s-1

0.5

2.01

16000

11

2.24

18000

13

1.56

2.3

20000

14.5

2.65

2.21

22000

18.3

3.31

2.64

26000

24.2

264

2.00

2.10

-

-

150

1.54

τ, dəq.
200
203
213
221

Qeyd olunduğu kimi, oksidləşmə inhibitorları karbohidrogenlərin qarşısını əsas etibarilə iki
istiqamət üzrə alırlar: peroksid radikallarını dəf edərək oksidləşmə zəncirini qırmaq və hidroperoksidləri molekulyar birləşmələrə parçalamaq.
Sintez etdiyimiz birləşmələrin kumolun avtooksidləşməsinin qarşısını alması sübut etdi ki,
onlar oksidləşmə inhibitorlarıdır. Lakin bu onların hansı mexanizm üzrə oksidləşmənin qarşısını
alınması barədə məlumat vermir.
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Sintez etdiyimiz birləşmələrin oksidləşmə inhibitoru kimi təsir mexanizmini müəyyənləşdirmək üçün onların kumilperoksid radikalları və kumilhidroperoksidlə reaksiyaları öyrənilmişdir [10].
1-(aminometil)-5-(2-hidroksialkil)-4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-tion (I-V) və tetrahidropirimidintionların (VI-X) peroksid radikalları ilə reaksiyasını bu inhibitorların iştirakı ilə kumolun 60°Cdə AİBN ilə inisiatorlaşdırılmış oksidləşməsiylə öyrənmişdik. Bütün təcrübələrdə inisiatorun qatılığı sabit olaraq, 2·10-2 mol·l-1-ə bərabər olmuşdur.
Şəkil 3 və 4-də tədqiq olunan birləşmələrin iştirakı ilə kumolun inisiatorlaşdırılmış oksidləşməsinin kinetik əyriləri verilmişdir. Göründüyü kimi tədqiq olunan inhibitorlar kumilperoksid radikalları ilə reaksiyaya girərək, oksidləşmənin qarşısını alırlar.

Şəkil 3. 1-(aminometil)-5-(2-hidroksialkil)-4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-tionların (I-V) iştirakı ilə kumolun
inisiatorlaşdırılmış oksidləşməsinin kinetik əyriləri: T=60°C; [AIBN]=2∙10-2 mol·l-1; [InH]=5∙10-4 mol·l-1;
I1[InH]=0; VO – udulan oksigenin həcmi (ml); τ – induksiya müddəti (dəq).
2

Şəkil 4. Tetrahidropirimidintionların (VI-X) iştirakı ilə kumolun inisiatorlaşdırılmış oksidləşməsinin kinetik
əyriləri: T=60°C; [AIBN]=2∙10-2 mol·l-1; [InH]=5∙10-4 mol·l-1; I1[InH]=0; V O - udulan oksigenin həcmi (ml);
τ – induksiya müddəti (dəq).
2

Kumolun inisiatorlaşdırılmış oksidləşməsinin kinetik əyrilərindən göründüyü kimi induksiya
dövründən sonra tədqiq olunan inhibitorlarının iştirakı ilə kumolun oksidləşməsinin sürəti inhibitor
olmadıqda oksidləşmə sürətinə nisbətən azdır. Bu sübut edir ki, kumilperoksid radikalları ilə reaksiyada tədqiq olunan birləşmələrin çevrilmə məhsulları da inhibitor kimi təsir edir.
İnduksiya dövrünə (τ) görə inhibitorlaşmanın stexiometriya əmsalı ƒ hesablanmışdır ki, o da
bir inhibitor molekulunun və onun çevrilmə məhsullarının təsiri ilə qırılan oksidləşmə zəncirlərinin
sayına bərabərdir:

burada: Wi – inisiatorlaşma sürəti olub, ədədi qiyməti 2·10-7 mol/l·s bərabərdir;
[In H]0 – inhibitorun başlanğıc qatılığıdır (mol·l-1);
τ – induksiya dövrü (dəq).
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Oksigenin udulmasının kinetikasına görə inhibitorların peroksid radikalları ilə qarşılıqlı təsirinin sürət sabiti – k7 hesablanmışdır. Onu hesablamaq üçün oksıgenin udulmasının kinetik əyriləri
ΔO2 – t koordinatlarından Δ[O2]-1 -t-1 koordınatlarına köçürülmüşdür və düz xəttin meyl bucağının
tangensinə görə k7 tapılmışdır. Düz xəttin meyl bucağının tangensi

və
-yə bərabərdir.
burada: K2=1.51 l/mol·s – zəncirin yaranması reaksiyasının sürət sabiti; [RH]=6.9 mol·l-1 – oksidləşən maddələrin qatılığı.
Tədqiq olunan birləşmələrin və onların çevrilmə məhsullarının kumilperoksid radikalları ilə
reaksiyalarının kinetik parametrlərinin qiyməti də cədvəl 1 və 2-də verilmişdir.
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi 1-(aminometil)-5-(2-hidroksialkil)-4,6-difenil-1,3,5-triazin-2tionların (I-V) kumilperoksid radikalları ilə reaksiyasının stexiometriya əmsalının (f) qiyməti 2.123.50, inhibitorlaşmanın sürət sabitinin qiyməti (k7) isə 1.8-2.9.10-4 l/mol.s arasındadır.
Tetrahidropirimidintionlara (VI-X) gəldikdə isə (cədvəl 2) f-in qiyməti 0.5-3.31, k7-nin 2.012.64 arasında dəyişir.
Tədqiq olunmuş inhibitorların kumilperoksidlə reaksiyasının kinetik parametrlərinin müqayisəsindən görünür ki, ümumilikdə 1-(aminometil)-5-(2-hidroksialkil)-4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-tionların (I-V) kumilperoksid radikallarını dəf etmək qabiliyyətinə görə tetrahidropirimidintionlardan
üstündürlər. Bunu onunla izah etmək olar ki, birinci sinif maddələrin molekulunda peroksid radikallarının güclü akseptoru olan 2 fenol fraqmenti var. Bu mülahizə bir daha onunla təsdiq edilir ki,
ikinci sinif maddələrdə tərkibində fenol fraqmenti olan birləşmələr də (IX-X) kumilperoksid radikallarını dəf etməkdə yüksək fəallıq nümayiş etdirirlər və həmin sıranın digər nümayəndələrindən
kəskin fərqlənirlər.
Sıralar daxili inhibitorların müqayisəsindən görünür ki, peroksid radikallarını dəf etmək qabiliyyətinə görə birinci sıra inhibitorlarından ən güclüsü tərkibində elektronakseptor fraqmenti - fenil
qrupu olan (V), ikinci sıra inhibitorlardan isə ən güclüsü tərkibində broməvəzli fenol fraqmenti olan
(X) birləşmədir.
1-(aminometil)-5-(2-hidroksialkil)-4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-tionların (I-V) və tetrahidropirimi-dintionların (VI-X) kumilhidroperoksidi parçalamaq qabiliyyətlərini öyrənmək məqsədi ilə kumilhidroperoksidin (KHP) xlorbenzolda 110°C-də sintez etdiyimiz inhibitorlarla reaksiyalarını öyrənmişik (bu temperaturda KHP termiki sabitdir). Tədqiqatlar göstərdi ki, yeni inhibitorlar kumilhidroperoksidi parçalayır (şəkil 5).

Şəkil. 5. Yeni inhibitorların birləşməsinin təsiri ilə kumilhidroperoksidin parçalanmasının kinetik əyrisi:
T=110°C; [InH]=3∙10-4 mol·l-1; [RООH]=0.28 mol·l-1; τ-induksiya müddəti (dəq)
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Kumilhidroperoksidin tədqiq olunan inhibitorların iştirakı ilə parçalanmasının kinetik əyriləri
katalitik prosesə xas olan üç hissədən – induksiya dövrü, hidroperoksidin sürətlə parçalanması və
qatılığın azalması ilə əlaqədar parçalanma sürətinin azalması hissələrindən ibarətdir.
Başlanğıcda inhibitor hidroperoksidlə stexiometrik olaraq reaksiyaya girir ki, bu reaksiya nəticəsində də inhibitorun bəzi çevrilmə məhsulları əmələ gəlir və onlar KHP-i katalitik olaraq parçalayır. Beləliklə, kumilhidroperoksidin bu reaksiyada katalitik parçalanması inhibitorun başlanğıc
molekulunun yox, onun çevrilmə məhsullarının təsiri ilə baş verir.
Beləliklə, aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, tədqiq olunan inhibitorların bir molekulu bir neçə min kumilhidroperoksid molekulunu parçalaya bilir, yəni reaksiya katalitik xarakter
daşıyır.
Hidroperoksidin və inhibitorların başlanğıc qatılığından asılı olaraq birinci mərhələ - induksiya dövrü müxtəlif müddətdə davam edə bilər. Ona görə də reaksiyanın sürət sabitlərinin hesablanmasında düzgün nəticə əldə etmək üçün induksiya dövrü nəzərə alınmamışdır.
İnhibitorun bir molekulunun çevrilmə məhsullarının təsiri ilə parçalanan hidroperoksid molekullarının sayı (katalitik faktor) aşağıdakı tənliklə hesablanmışdır:

burada: υ- katalitik faktor; [ROOH]0 və [ROOH]∞ – uyğun olaraq KHP-in başlanğıc və son qatılıqları; [InH]0 – inhibitorun başlanğıc qatılığı.
Reaksiynın başlanğıc sürəti kinetik əyrinin katalitik parçalanma hissəsinə görə hesablanır:

burada: ∆[ROOH] = [ROOH]0 – [ROOH]∞; ∆t = t∞ – tinh.
Müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq edilən inhibitorların hidroperoksidlə reaksiyaları həm hidroperoksidə, həm də inhibitorlara görə birinci tərtib kinetik tənliyə tabe olur:

Reaksiyaların başlanğıc sürətləri müəyyən edildikdən sonra kinetik tənlikdə hər bir reaksiya
üçün sürət sabitini (K) hesablamaq mümkün olur:

burada: W0 – reaksiyanın başlanğıc sürəti; [InH]0 – inhibitorun başlanğıc qatılığı; [ROOH]0 – KHPin başlanğıc qatılığı.
1-(aminometil)-5-(2-hidroksialkil)-4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-tionların (I-V) və tetrahidropirimidintionların (VI-X) kumilhidroperoksidlə reaksiyasının kinetik parametrləri də cədvəl 1 və 2-də
verilmişdir.
Qeyd olunan cədvəllərdən göründüyü kimi 1-(aminometil)-5-(2-hidroksialkil)-4,6-difenil1,3,5-triazin-2-tionların (I-V) tetrahidropirimidintionlarla (VI-X) müqa-yisədə bir molekulunun
çevrilmə məhsullarının təsiri ilə parçalanan hidroperoksid molekullarının sayı (υ) kəskin dərəcədə
çoxdur və reaksiya əmsalının (K) qiyməti də yüksəkdir.
Beləliklə, kumilperoksid radikalları ilə reaksiyada olduğu kimi 1-(aminometil)-5-(2-hidroksialkil)-4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-tionlar kumilhidroperoksidi parçalamaq qabiliyyətinə görə də tetrahidropirimidintionlardan üstündürlər. Birinci sinif inhibitorlar (V) maddəsindən başqa kumilhidroperoksidi parçalamaqla demək olar ki, eyni fəallığa malikdirlər. (V) maddəsi onlardan 2 dəfəyə
qədər çox fəallıq nümayiş etdirir.
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Kumilhidroperoksidin parçalanmasında ikinci sinif maddələrdən ən çox fəallıq nümayiş etdirən (IX) və (X) maddələridirlər, onlardan isə (X) maddəsinin fəallığı daha yüksəkdir.
Müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq olunan antioksidantlar peroksid radikalları ilə reaksiyaya girdikdən sonra hidroperoksidin parçalanma raksiyasında katalitik aktivliyini tam itirir.
Beləliklə, sintez olunmuş antioksidantlar oksidləşmə prosesində ilkin oksidləşmə məhsulu
olan və yüksək reaksiyayagirmə qabiliyyətinə malik olan peroksid radikalları ilə reaksiyaya girir və
əsas hissəsi bu reaksiyaya sərf olunur. Hidroperoksid əmələ gəldikdən sonra yerdə qalan hissəsi onu
katalitik parçalayır və antioksidant kimi daha aktiv olan məhsullara çevrilir. Bir sözlə, bu növ antioksidantlar öz imkanlarını tam istifadə edə bilmir.
Bunu nəzərə alaraq aktiv maddələrin əvvəlcədən əmələ gəlməsi üçün tədqiq olunan antioksidantları oksidləşmə prosesinə daxil etməzdən əvvəl onlara hidroperoksidlə təsir edilmişdir.
Müxtəlif nisbətdə götürülmüş antioksidant - hidroperoksid qarışığını və müxtəlif müddət saxlanılmış bu qarışıqları oksidləşmə prosesinə daxil etdikdə ilkin antioksidantla müqayisədə qarışığın
antioksidant təsiri bir neçə dəfə artmışdır.
Nəticə
Yuxarıda qeyd olunanlardan göründüyü kimi tədqiq olunan birləşmələr kumilperoksid radikallarını dəf edərək oksidləşmə zəncirini qırır, kumilhidroperoksidlə oksidləşərək kumilhidroperoksidi katalitik olaraq parçalayan və peroksid radikallarını daha effektiv dəf edən maddələrə çevrilir.
Bir sözlə tədqiq olunan maddələr kombinə təsirə malik antioksidantlardır.
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APPLING OF TRIAZINETION AND TETRAHYDROPYRIMIDINTIONS AS AN
ANTIOXIDANT ADDITIVES WHICH PREVENT OXIDATION OF CARBOHYDROGENS
A.R.Sudjaev
Institute of Chemistry of Additives after Academician Ali Guliyev
This article is dedicated to the study of triazintion and tetrahydropyrimidintions more antioxidant properties. To evaluate the antioxidant activity of the synthesized compounds as cumene
has been used kumol as a model hydrocarbon. To evaluate the antioxidant properties of the synthesized compounds by the reaction kinetics were investigated cumyl peroxide radicals and cumene
hydroperoxide. According to the investigations synthesised compouns was have slow oxidation of
cumene with inhisiator and decomposed cumene hydroperoxide to the catalitik moleculyar molecules. A class of compounds which have the combined effect of the studied compounds have been
included, And interact with kumile peroxide radicals are formed during the reaction and the oxidation chain breaking apart cumene hydroperoxide catalytic molecular products. And interact with
cumene peroxide radicals are formed during the reaction and the oxidation chain breaking apart
cumene hydroperoxide catalytic molecular products.
Keywords: triazintion, tetrahydropyrimidintion, antioxidant additives, kinetic model, combined effect.
ПРИМИНЕНИЯ ТРИАЗИНТИОН И ТЕТРАГИДРОПИРИМИДИНТИОНОВ КАК
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ ПРЕДОТВОАЩЕНИЕ ОКИСЛЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ
A.Р.Суджаев
Институт xимии присадок имени академика Али Гулиева
Эта статья повешена антиокислительному приминению триазинов и тетрагидропиримидинтионов. Для оценки антиокислительной активности синтезированных соединений
был использован кумол как модельный углеводород. Для оценки антиокислительной
свойств синтезированных соединений была проведена кинетика реакции этих соединений с
кумилпероксидным радикалами и с кумилпероксида. В результате исследований стало известно что антиокислительные свойства замедляют процесс окисления кумола инициаторам. Также определено что, они разлагают гидропероксиды кумола до каталитических молекулярных молекул. Исследованные соединения входят в класс комбинированных соединений, так как они взаимодействием с кумилпероксидa разрывают цепь окисления, а также
разлагают гидропероксиды кумила образованного в процессе реакции до каталитических
молекулярных молекул.
Ключевые слова: триазин, тетрагидропиримидинтион, антиокислительная присадка,
кинетик модел, комбинированное воздействие.
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СТЕКЛООБРАЗОВАНИЕ В ТРОЙНОЙ СИСТЕМЕ La2O3–As2S3–Nd2O3
Г.М. Фатуллаева, О.Ш. Керимли, И.Б. Бахтиярлы
Институт катализа и неорганической химии им. М.Нагиева НАНА
gulnarfatullayeva@gmail.com
Определены границы области стеклообразования в тройной системе La2O3–As2S3–
Nd2O3. Изучен СЭМ, РФА прозрачного стекла с содержанием (La2O3)0,10(As2S3)0,85(Nd2O3)0,05.
Образцы в области стеклообразования устойчивы при 300 К к воздуху, воде и органическим
растворителям.
Ключевые слова; стеклообразование, As2S3, стехиометрический состав, дифрактограмма.
Сложные оксисульфидные стекла лантаноидов, считают перспективным материалом в
производстве функциональной электроники. Эти материалы применяют при изготовлении
акустооптических приборов в инфракрасной области, оптической линзы, фильтра, а также
фото стендов в бессеребряной фотографии. Выявление эффекта переключения в стеклах дало
возможность использовать их в памяти электронно-вычислительных машин.
А стекло на основе As2S3 используется при изготовлении электрофотографических цилиндров и трубок типа «Видикон» для получения изображений без дефекта. Фоторезисторы,
изготовленные на поверхности органических полимеров на основе этих стекол, очень чувствительны к длинноволновым лучам. На их основе возможно получение голографического
элемента памяти на основе фототермопластических носителей и высококачественных микрофильмов [1-5].
В наших экспериментах в качестве исходных компонентов были использованы As2S3,
А-La2O3 и A-Nd2O3. As2S3 был синтезирован ампульным методом из элементов (As-000, сера-«ос.ч»). As2S3 кристаллизуется в моноклинной сингонии и кристаллографический показатели параметры элементарной ячейки равен а=11,47; b=9,57; c=4,24 Å, b=90,270; Z=4; пространственная группа Р21/n [6]. А–La2O3 кристаллизуется в гексагональной сингонии, параметры элементарной ячейки a=3,937; c=6,130 Å; Z=1; пространственная группа Pc/mmm. ANd2O3 кристаллизуется в гексагональной сингонии, и параметры элементарной ячейки
a=3,829; c=6,002 Å; Z=1; пространственная группа P3 1 и Z=1 [7]. Степень чистоты обоих
оксидов составила «ос.ч».
В исследуемой системе синтез образцов, состоящих из исходных компонентов, взвешивали в соответствии со стехиометрическим составом, измельчали в агатовой ступке в порошок, а затем кварцевую ампулу помещали в стеклографитовый тигель. Ампулу откачивали
до давления 0,133 Па и запаивали в пламени газовой горелки. Синтез проводили поэтапно.
Вначале кварцевую ампулу выдерживали 3 часа при температуре 875 К. Затем температуру
повышали до 1375 К, синтез продолжали в течение 4 часов. Последующую закалку проводили на воздухе [8]. Один из полученных образцов показан на рис. 1.

80

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №1

Рис. 1. (La2O3)0,10(As2S3)0,85(Nd2O3)0,05 фотоизображение прозрачного стекла

Синтезированные образцы были исследованы современными комплексными методами
физико-химического анализа–РФА на автоматическом рентгеновском дифрактометре «D2
PHASER» немецкой фирмы «BRUKER», Плотность сплавов определена пикнометрическим
методом (наполнитель–толуол) при 300 К. Измерение микротвердости проводили микротвердометром ПМТ-3.
Зависимость плотности и микротвердости от состава образцов стекол, показаны на
таблице 1.
Таблица 1
Зависимость плотности и микротвердости от состава образцов стекол
(As2S3)1-(x+y)(La2O3)x(Nd2O3)y
№
1
2
3
4
5

Состав образцов

Плотность,
(г/см3)

Микротвердость,
(МПа)

(La2O3)0,05(As2S3)0,90(Nd2O3)0,05
(La2O3)0,03(As2S3)0,90(Nd2O3)0,07
(La2O3)0,07(As2S3)0,90(Nd2O3)0,03
(La2O3)0,10(As2S3)0,85(Nd2O3)0,05
(La2O3)0,05(As2S3)0,85(Nd2O3)0,10

3,610
3,614
3,606
3,702
3,713

1553
1554
1551
1608
1366

Комплексными методами физико-химического анализа определены границы области
стеклообразования в тройной системе La2O3–As2S3–Nd2O3 (рис.2). Установлено, что в области стеклообразования интервал концентрации охватывает со стороны As2S3–La2O3 14 мол.%,
а со стороны As2S3–Nd2O3 12мол.%.

Рис. 2. Зависимость области стеклообразования в тройной системе
La2O3–As2S3–Nd2O3 от концентрации компонентов
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На рисунке m1 и m2 органичивают область стеклообразования в системах La2O3 As2S3–Nd2O3. Как видно из рис.2, в исследуемой системе закрашенная часть соответствует
прозрачному стеклу области стеклообразования, заштрихованная часть–области непрозрачного стекла. Причиной непрозрачности стекла является образование в составе первичных
центров кристаллизации, что было доказано результатами РФА и СЭМ (рис. 3, 4).

Рис. 3. Дифрактограмма сплавов и исходных компонентов в системе
(La2O3)–(As2S3)–(Nd2O3).

Рис. 4. Изображение стекла на cканируемом электронном микроскопе и химического
количественного состава

Цвет образцов в области стеклообразования изменяется от бордового до бархатно- бордового. Тройные стекла при нагревании растворяются в хромовой смеси. Они устойчивы при
комнатной температуре на воздухе, к воде и органическим растворителям. Разлагаются в
минеральных кислотах и щелочах.
Методами физико-химического анализа определена область стеклообразования в тройной системе La2O3–As2S3–Nd2O3. Уточнены их границы и построена диаграмма зависимости
области стеклообразования от состава.
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La2O3 – As2S3 – Nd2O3-ÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ ŞÜŞƏƏMƏLƏGƏLMƏ
G.M.Fətullayeva, O.Ş.Kərimli, İ.B.Bəxtiyarlı
AMEA akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi kimya İnstitutu
La2O3 - As2S3 – Nd2O3 -üçlü sistemində şüşəəmələgəlmə sahəsinin sərhədləri müəyyən edilmişdir. (La2O3)0,10(As2S3)0,85(Nd2O3)0,05 tərkibli şəffaf şüşənin RFA-sı, SEM-i öyrənilmişdir. Şüşə
əmələgəlmə sahəsindəki nümunələr 300 K-də havanın suyun və üzvi həlledicilərin təsirinə qarşı
davamlıdır.
Açar sözləri: şüşəəmələgəlmə, As2S3, stexiometrik tərkib, difraktoqramma
GLASSFORMATION IN TERNARY SYSTEM La2O3 – As2S3 – Nd2O3
G.M.Fatullayeva, O.Sh.Kerimli, I.B.Bakhtiyarly
Academician M.Nagiyev Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry of ANAS
Area boundariesof glassformation in ternary system La2O3–As2S3–Nd2O3 were determined.
SEM, rentgen phase analysis of transparent glass containing (La2O3)0,10(As2S3)0,85(Nd2O3)0,05 were
studied. Samples in the region of glassformation are stable at 300K to air, water and organic solvents.
Keywords: glassformation, As2S3, stoichiometric composition, diffractogram.
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UDK 553.9:551.72:6622.337
ŞƏRQİ AZƏRBAYCANIN YANAR ŞİSTLƏRİNİN ÜZVİ-GEOKİMYƏVİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
O.R. Abbasov*, K.A. Abbasov**
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun
**
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ortal80@bk.ru

*

Məqalədə, Şərqi Azərbaycanın müxtəlif tektonik zonalarında intişar tapmış, yerüstü çıxışlardan və palçıq vulkanlarının tullantı məhsullarından götürülmüş yanar şistlərin üzvi geokimyəvi xüsusiyyətləri geokimyəvi laboratoriya tədqiqatlarla təhlil olunur. Şistlərin tərkibində çoxluq təşkil
edən üzvi maddənin təkamül dinamikası, struktur tipi və s. araşdırılır. Öyrənilən kəsilişlərdə yanar
şistlərlə bərabər, neft nışanəsi olan süxurların növbələşməsi, yaxud palçıq vulkanlarının tullantı
məhsullarında həmçinin neftli süxurların rast gəlinməsi məsələsi mümkün genetik əlaqə baxımından
öyrənilir.
Açar şözlər: yanar şist, neftli süxur, üzvi maddə, kerogen, struktur tip.
Giriş və qısa tarixi icmal
Şərqi Azərbaycanda öyrənilən yanar şistlər üst təbaşir çöküntüləri də daxil olmaqla, əsasən
paleogen-miosenlə əlaqədardır. Onların yataq və təzahürlərinin ümumi sayı 60-dan çoxdur. Yanar
şistlərin təbii çıxışlarının ən geniş yayıldığı neftli-qazlı rayon Şamaxı-Qobustandır və ölkə üzrə məlum yataq və təhzahürlərin 50%-dən çoxu burada inkişaf tapmışdır. Bundan başqa, Abşeron, QubaXəzəryanı, İsmayıllı rayonlarında da yanar şistlərin çıxışları müəyyənləşdirilmişdir [1, 2] (şəkil 1).
Şərqi Azərbaycanda yanar şistlərin öyrənilməsinə dair ilkin tədqiqatlar keçən əsrdə rus və
yerli alimlər tərəfindən aparılıb. Əsrin sonuna yaxın azsaylı tədqiqatçıların əsərlərində bu məsələyə
müxtəlif səviyyələrdə baxılıb. Aparılan tədqiqatlar, ayrı-ayrı rayonlarda müəyyənləşdirilən yanar
şistlərin yerüstü çıxışlarına dair qısa təsvirlərdən və həmçinin müəyyən qədər onların geokimyasından ibarət olub [3-10].
2000-ci ildən bəri, AMEA Geologiya və Geofizika (əvvəlki Geologiya) İnstitutunda Azərbaycanın yanar şistlərinin öyrənilməsi məsələsi aktuallıq daşımağa başlamışdır. İnstitut əməkdaşları yanar şistlərin geologiyası, geokimyası, proqnoz resursları və istifadəsinə dair silsilə tədqiqatlar aparırlar [11-16].
Tədqiqat işində, geokimyəvi laboratoriya tədqiqatlarla Azərbaycanın yanar şistlərinin tərkibində çoxluq təşkil edən üzvi maddənin dəyişmə dinamikası, struktur tipi araşdırılır. Öyrənilən kəsilişlərdə yanar şistlərlə bərabər, neft nışanəsi olan süxurların növbələşməsi, yaxud palçıq vulkanlarının tullantı məhsullarında yanar şistli və neftli süxurların rast gəlinməsi məsələsi mümkün genetik
əlaqə baxımından öyrənilir.
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Yanar şist yataqları və təzahürləri: 1 – Quba; 2 – Zarat; 3 – Baxışlı; 4 – Diyallı; 5 – Heybəri; 6 – Qızmeydan; 7 – Altıağac; 8 – Kemişdağ; 9 – Əmbizlər; 10 – Çarqışlar; 11 - Kürkəçidağ; 12 – Talışnuru; 13 –
Xilmilli; 14 – Ağdərə; 15 – Yaşma; 16 – Əngəxaran; 17 – Şamaxı; 18 - Ərəbşalbaş; 19 – Şabandağ; 20 –
Cəyirli; 21 – Görədil; 22 – Qaraca; 23 – Tuva; 24 - Qiblədağ; 25 – Ahudağ; 26 – Şəiblər; 27 – Kiçik Siyəki;
28 – Böyük Siyəki; 29 – Qarayoxuş; 30 – Cəngidağ; 31 – Cəngiçay; 32 – Keçəllər; 33 – Pirəkəşkül; 34 –
Ağburun; 35 – İslamdağ; 36 – Mayaş; 37 – Göytəpə; 38 – Orjandağ; 39 – Saray; 40 – Corat; 41 - Güzdək; 42
– Keçəldağ; 43 – Fatmayı; 44 – Bayquşlu; 45 – Alaqıqışlaq; 46 – Qarıqışlaq; 47 – Bayquşqaya; 48 – Süngür;
49 – Bayanata; 50 – Sarıdağ; 51 – Qırdağ; 52 – Şorbulaq; 53 – Kosmalı; 54 – Üçtəpə; 55 – Qaraheybət; 56 –
Masazır; 57 – Binəqədi; 58 – Xırdalan; 59 – Zigilpiri; 60 – Qırməki; 61 – Şabandağ; 62 – Atəşgah.
Şəkil 1. Azərbaycanın yanar şistlərinin yerləşmə xəritəsi

Yanar şistlərin yayılma arealları
Böyük Qafqazın cənub-şərq batımında yerləşən Şamaxı-Qobustan rayonunda 30-dan artıq
yanar şist çıxışı öyrənilmişdir [17, 18]. Şimаl Qobustanda təbaşir yaşlı çöküntülərlə əlaqədar bir neçə yanar şist çıxışları (Qızmeydan, Zarat-Xeybəri, Kürkəçidağ və s.) qeydə alınır. Lakin onların sənaye əhəmiyyətliyi heç də yüksək qiymətləndirilmir.
Paleogen-miosen çöküntülərinin geniş yayıldığı sahələrdə, əsasən mərkəzi və nisbətən cənubi
Qobustanda yanar şistlərin çoxsaylı çıxışları (Cəngiçay, Keçəllər, Qırdağ və s.) qeydə alınır. Bu
çıxışlar оrtа eosen (orta koun), maykop, kоnk və miotes çöküntülərilə əlaqədardır.
Abşeron rayonunda 15-dən artıq yerüstü yanar şist çıxışlarına rast gəlinir. Onlar, üst maykop,
konk və meotis çöküntüləri ilə əlaqədardır. Üst miosen yaşlı yanar şist çıxışları Binəqədi, Fatmayı,
Saray, Corat, Atəşgah və s. iri antiklinal qalxımlarda aşkar edilmişdir. Maykop çöküntülərilə əlaqədar yanar şistlərə Abşeronun qərbində rast gəlinir. Yalnız Şamaxı-Qobustan neftli-qazlı rayonu ilə
sərhədində iki yanar şist çıxışı (Göytəpə və Üçtəpə) eosen yaşlıdır.
Rayonda təbii kəsilişlərdə öyrənilən müxtəlif qalınlıqlı yanar şistli laylar digər litofasial çöküntülərlə növbələşir. Bəzən kəsilişlərdə neft nişanələrinə də rast gəlinir. Məsələn, miosenin konkkaraqan yaşlı çöküntüləri ilə əlaqədar Zigilpiridə öyrənilən kəsilişdə (aşağıdan yuxarı) bu xüsusiyyətləri müşahidə etmək olar.
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Süxurun litoloji təsviri
Neft iyi verən, boz və qəhvəyi-boz rəngli nazik
vərəqvarı yanar şistlər
Tünd-boz rəngli vərəqvari gillər
Az gilliliyə malik, boz və tünd-boz rəngli yanar şistlər
Az qumlu, boz gillər
Boz, qəhvəyi-boz, bəzən tünd-boz rəngli və qalın
vərəqvari yanar şistlər (vərəqlərin arasında
neftəoxşar fraksiya müşahidə olunur)
Boz, tünd-boz və sıx vərəqvari gillər
Neft iyi verən boz, tünd-boz və bəzən qəhvəyi-boz rəngli yanar şistlər
Boz, tünd-boz və bəzən qəhvəyi-boz rəngli gilli yanar şistlər
Boz və sıxliği çox olan gillər
Neftəoxşar fraksiyalı boz, tünd-boz, qəhvəyi-boz rəngli yanar şistlər
Qalın vərəqəli və sıxlığı çox olan boz gillər
Neft iyi verən, boz və qəhvəyi-boz və bəzən tünd-boz rəngli
yanar şistlər

Həqiqi qalınlıq, m
0, 63
0,15
0,42
2,31
1,31
5,9
2,35
0,42
0,63
2,52
8
1,36

Maykop seriyası (oliqosen-alt miosen) yanar şistli çıxışlara, yalnız Quba-Xəzəryanı rayonunun şimal-qərb hissəsində rast gəlinsə də onların iqtisadi səmərəliyi diqqəti cəlb etmir. Konk yaşlı
yanar şistlər, 8-15 m qalınlıqlı kəsilişlə Çandaqar sahilində təzahür edir. Meotis çöküntülərilə əlaqədar yanar şistlərə yalnız Şurabadın cənub-şərqində rast gəlinir. Yaşma sahəsində meotisin gilli kəsilişində yanar şistlərin iki layı ayrılır.
Quba rayonunun yanar şistləri üst sarmat çöküntüləri ilə əlaqədar olub, 27-255 metrlik kəsilişdə 7-18-dək şist saxlayan laylara rast gəlinir. Daha praktiki əhəmiyyət kəsb edən yanar şist layı Qudiyalçaydan şimal-qərb – cənub-şərq istiqamətində uzanır. Üst sarmat çöküntülərilə əlaqədar olan
bu layın uzunluğu 29 km təşkil edir [19]. Gilgilçaya doğru getdikcə yanar şistlərin müxtəlif çıxışlarının davam etməsi qeydə alınır. Qudyalçaydan şimal-qərb istiqamətində, Qusarçay-Tahircalçay suayırıcı sahələrində və Əniq kəndində şistli layların bəzi çıxışları müşahidə edilir. Burada mövcud
olan yanar şistlər Abşerondakı orta kounun analoqlarıdır. Belə foraminiferli yanar şistli laylar, həmçinin Dağıstan və Çeçenistanda da təzahür edirlər.
Yanar şistlərin daha qalın kəsilişləri Vəlvələçayla və Qaraçay sahələrinin arasında öyrənilib.
Burada, üç yanar şistli sahə ayrılır. Vəlvələçay və Kamalçayın arasında yerləşən birinci sahə 4,7 km
uzanmaya malikdir. Sahədə 11 yanar şistli lay vardır. İkinci sahənin uzunluğu 3 km-dir. Kamalçay
və Çaqaçukçay arasında yerləşən bu sahədə 14 şistli lay ayrılır. Üçüncü sahə isə nisbətən kiçik,
1,5 km uzanma ilə müşahidə edilir. Qaraçayın sağ sahilində yerləşən bu sahədə 16 yanar şistli lay
təzahür edir [19].
Diyallı yatağı İsmayıllı rayonunda, mərkəzdən 7-8 km şərqdə yerləşir. Tektonik cəhətdən bu
rayon mürəkkəb quruluşlu Vandam-Lahıc zonasına aid edilir. Burada, sarmatla əlaqədar olan və 1,5
km uzanan iki mulda müəyyən edilmişdir ki, onlar yanar şistlərlə zəngindir. Yanar şistli layın qalınlığı 300-370 m təşkil edir. Şimala doğru davam etdikcə, layı üst tabaşir yaşlı əhəngdaşları örtür.
Şərqi Azərbaycanda yanar şistli süxurların iştirak etdiyi kəslişilərdə çox vaxt şistli laylarla
bərabər, bitumlu süxurlara da rast gəlinir. Belə bir qanunauyğunluq Qobustanın, Diyallının və Qubanın yanar şistli kəsilişlərində bitumlu əhəngdaşların və mergellərlə növbələşməsində öz əksini tapır. Bu faktla əlaqədar, həmçinin rayonlar üzrə, Qobustanın, Abşeronun və Qubanın miosen (üst
horizontları) yaşlı yanar şistlərinin litostratiqrafik xüsusiyyətləri cədvəl 1-də təsvir olunur.
Azərbaycan, həm də palçıq vulkanlarının dünya üzrə ən çox inkişaf tapdığı unikal ölkələrdəndir. İndiyədək, yanar şistlər palçıq vulkanlarının intişar etdiyi neftli-qazlı rayonlar da daxil olmaqla,
həm yerüstü çıxışlar və həm də 200 m dərinlik (qazıma yolu ilə) üzrə tədqiq olunmuşdur. Lakin
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palçıq vulkanların yer səthinə çıxartdığı süxurlar müxtəlif dərinliklərlə (bizən 8-10 km) əlaqəlidir.
Həmin tullantılar arasında eosen-miosen yaşlı yanar şistlərə rast gəlinir. Bundan savayı, tullantılar
arasında eyni yaşlı və ya nisbətən cavan neftli suxurlar da vardır ki, onlar diqqəti cəlb edir [18].
Cədvəl 1
Qobustan, Abşeron və Quba rayonlarının miosen (üst horizontları) yaşlı yanar
şistlərinin litostratiqrafik təsviri [4]
Birgüt horizontu, Qobustan
(M.S. Şatskiyə görə)
Diatomlu flora və balıq
qalıqları ilə zəngin kül-qonur
və açıq boz rəngli yanar
şistlər. Həmçinin, bəzən tünd
qara rəngli bitumlu süxurlar,
dolomitlər, mergellər və ağ
rəngli küllər. Qalınlıq
325-500 m.

Şistli üst lay dəstəsi, Abşeron
(İ.M. Qubkinə görə)
Sarı-yaşıl – qonur və açıq boz
rəngli vərəqvarı şistlər,
silisiumlu mergellər. Lay
dəstəsinin aşağı hissəsində
bəzən izafi bitumlaşmış
süxurlar. Qalınlıq 300-500 m.

Baş Qafqaz silsiləsinin
şimal-şərq yamacı, Quba
(İ.F. Pustovalova görə)
Tünd-boz rəngli gillərin
qumlarla növbələşməsi. Lay
dəstəsinin aşagısında balıq
qalıqları ilə zəngin tünd
bitumıu şistlər, fauna ilə bol
olan əhəngdaşları və qumlu
gillər. Şistli layın görünən
qalınlığı 20 m. Ümumi
qalınlıq 100 m.

İstər yerüstü çıxışlarda, istərsə də palçıq vulkanlarının tullantıları arasında yanar şistli kəsilişdə neft nişanələrinin rast gəlinməsi iki cür izah oluna bilər: kəsilişdə yanar şistlərlə bərabər, neftəmələgətirən süxurların növbələşməsi; yaxud yanar şistlərin özlərinin ana süxur kimi müəyyən potensiala malik olması. İkinci məsələnin araşdırılması təbii geoloji-termobarik şəraitdən asılı olaraq yanar şistləri əmələ gətirən üzvi maddənin təkamülü və strukturu haqqında informasiyanın əldə edilməsi, xüsusilə gələcək yeni tədqiqatların istiqamətləndirilməsi baxımından maraq kəsb edə bilər.
Yerüstü şıxışlarla əlaqədar yanar şistlərin üzvi-geokimyəvi təhlillləri
Yanar şistlərin tərkibindəki üzvi maddənin əmələ gəlməsi və paylanması, əsasən diagenezin
sonunda gedən proseslərdən və müəyyən dərəcədə ana maddənin spesifik xüsusiyyətindən asılıdır.
Laboratoriyada aparılmış eksperimentləri, xüsusilə yanar şistlərin pilləli termiki analizinin nəticələrini təbii proseslərin (diagenez və katagenez) izahı üçün model kimi göstərmək olar. Bu məqsədlə,
Quba və İsmayıllı rayonlarının yanar şistləri geokimyəvi tədqiq edilmişdir.
Sınaqlarda olan üzvi maddənin miqdarı 17,50-32,22 % təşkil edir. Üzvi maddələrin əsas
hissəsi həll olmayan kerogendə (14,46-31,21 %) cəmləşir (cədvəl 2).
Kerogenin parçalanması mexanizmini və ümumilikdə üzvi maddənin əmələgəlməsini, struktur tipinin müəyyənləşdirilməsini izah etmək məqsədilə nümunələr pilləli termiki analiz (termoliz)
edilmişdir.
Quba rayonun Vəlvələçay və Şabrançay sahələrindən götürülmüş əksər nümunələrin sınaq nəticələrində üzvi maddə öz kütləsinin ən çox hissəsini Tmax = 200 °C temperaturda itirir. 139 №-li
sınaqda isə bu proses yalnız 500 °C temperaturda baş verir. 200 və 400 °C temperaturlarda az fərqlə (6,78-6,49 %) tədrici dəyişmə müşahidə olunur (diaqram 1).
İsmayıllı rayonunun Diyallı sahəsindən götürülən nümunələrdəki üzvi maddə kütləsinin
temperaturdan asılı olaraq dəyişməsi tədrici baş verir (diaqram 2). Məsələn, 89№-li sınaqda Tmax =
200°C temperaturda artıq kütlənin itməsi (5,14 %) müşahidə olunur və 300-500 °C temperatur intervalında az fərqlə (5,19 - 5,18 %) dəyişmə qeydə alınır. Temperaturdan asılı alaraq 87 və 90 №-li
sınaqlarda bu dəyişmə eyni tendensiya ilə gedir. Ümumi olaraq, Diyallı sahəsindən götürülmüş nümunələrdə üzvi maddə öz kütləsini əsasən Tmax =300-400 °C temperaturlarda itirir.
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Cədvəl 2
Quba və İsmayıllı rayonlarının yanar şistlərinin üzvi tərkibi

Sınaq
№-sı

Obyekt

Üzvi
maddə,
%

61
q\3
130
139
140
150
160
170
87
89
90
96
99
103
105
106

Quba, Vəlvələçay
Quba, Vəlvələçay
Quba, Şabrançay
Quba, Şabrançay
Quba, Şabrançay
Quba, Şabrançay
Quba, Şabrançay
Quba, Şabrançay
Diyallı
Diyallı
Diyallı
Diyallı
Diyallı
Diyallı
Diyallı
Diyallı

23,84
22,38
24,63
32,22
18,33
17,50
23,43
23,13
18,33
21,17
21,13
22,33
19,32
26,32
27,88
27,17

Kerogen
,
%
20,12
20,87
23,57
31,21
17,04
17,11
22,66
22,51
20,24
14,46
16,22
18,31
15,53
22,79
25,63
25,12

12

Üzvi maddə, %

10
8

200
300

6

400

4

500
600

2

700

0
Sınaq
№61

Quyu Sınaq Sınaq Sınaq Sınaq Sınaq Sınaq
№ 3 №130 №139 №140 №150 №160 №170

T, ºC

Diaqram 1. Quba rayonun Vəlvələçay və Şabrançay sahəsinin yanar şistlərinin
termiki analizinin nəticələri
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Aparılmış tədqiqatların təhlilindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, temperaturdan və süxurların
geoloji yaşından asılı olaraq, karbohidrogenlərin kerogendən əmələgəlməsinini təxmini izah etmək
olar. İlkin olaraq artan temperatur nəticəsində karbohidrogenin ana maddəsinin çox az dəyişilmiş
üzvi hissəsində ‒ əvvəlcə nüvələr arasında zəif olan hetero atom əlaqəsi parçalanır və həlledicidə
həll olan heteroatomlu yüksək molekullu məhsullar azad olunaraq, qətranlara və asfaltenlərə oxşar
maddələr alınır, eləcədə kerogen yüngül hissəsini (CH4, H2O, CO2 və C2H6) itirir. Nəticədə yüksək
dərəcədə aromatikləşmə baş verir (H/C nisbəti ilə). Daha sonra, kerogen yüksək molekullu heteroatomlu birləşmələrə çevrilir və sonra bu birləşmələrdən azad olunaraq, nisbətən kiçik molekullar
əmələ gətirir. Kerogenin tam yetişmiş strukturunda aromatik plastik təbəqələr subparalel sırasını
əmələ gətirərək, təbəqələr arasında nizamlanmanı artırır. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, kömür və
yanar şistlərdə olan üzvi maddənin temperaturdan asılı olaraq dəyişməsi zamanı ana süxur katalitik
təsirdə olduqda bu proses daha da tezləşir. Gilli və karbonatlı süxurlarda katalitik təsir nəticəsində
kondensləşmiş aromatik və ya alifatik strukturlu üzvi maddələr alınır. Alifatik strukturlu üzvi maddənin tərkibində poliaromatik qruplaşma və heteroatomlu rabitə az olduğu üçün H2 -nin çoxluğu və
O2-nin azlığı qruplaşması ilə xarakterikdir.

Diaqram 2. Diyallı sahəsinin yanar şistlərinin termiki analizinin nəticələri

Aromatik strukturlu üzvi maddələrdə poliaromatik və O2 saxlayan funksional qruplar çox
olduğundan onların tərkibində uzun (yan) zəncirli alkanlar və yağ turşuları az, heteroatomlu keton
və karboksil qrupları daha çoxdur. Birləşmələrin tərkibində heteroatomlu üzvi maddələr olduğundan temperaturdan asılı olaraq parçalanma daha tez gedir. Alifatik strukturlu üzvi maddələr isə temperatura daha davamlı olduğundan, onların tərkibindəki heteroatomlu birləşmələr az olduğu üçün
əlavə temperatur tələb edir [20]. Aparılmış tədqiqatlarda daha yüksək temperaturda (Tmax ≥ 400 °C)
öz kütləsini itirən üzvi maddə alifatik, aşağı temperaturda itirənlər isə aromatik tip struktura daha
uyğun gəlir.
Pilləli termoanaliz prosesinin nəticələrini təhlil etdikdə müəyyən qanunauyğunluq və fərqli
cəhətlər müşahidə olunur. Bunları nəzərə alaraq, Quba rayonundan götürülmüş nümunələr quru
distillə edilmiş (piroliz) və proses iki mərhələdə aparılmışdır (cədvəl 3).
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Cədvəl 3
Quba rayonunun yanar şistlərinin quru distilləsi

Sınaq
№-sı

Üzvi
maddə,
%

Piroliz olunan
üzvi maddə,
%

61
q\3
130
139
140
150
160
170

23,84
22,38
24,62
24,22
18,33
17,75
23,34
23,13

22,82
17,17
22,16
20,34
17,61
16,50
19,73
20,92

Aşağı temperaturlu
(500-550°C)

Yuxarı temperaturlu
(800-850°C)

Pirogen su,
%

Bitum,
%

Qaz,
%

Pirogen
su, %

Bitum,
%

Qaz,
%

Kömürləş
ən hissə,
%

10,28
4,09
12,05
13,02
6,88
6,87
11,26
13,98

2,21
2,40
1,82
1,56
0,34
0,15
1,61
0,40

5,72
5,53
4,21
3,55
2,03
2,87
4,63
4,31

0,53
1,44
0,63
0,08
1,32
1,29
0,26
0,13

2,78
-

4,08
3,71
3,44
2,14
4,26
5,31
1,98
2,09

1,02
5,21
2,46
3,88
0,72
1,25
3,61
2,21

Aşağı temperaturda neftəoxşar (bitum) maddələrin, piroliz suyunun, temperatur artdıqca isə
qazların miqdarının artması müşahidə olunur. Eyni temperaturda, mülayim şəraitdə demək olar ki,
kerogenin əsas strukturunun iri makromolekulları dəyişmir, sabit qalır. Aşağı və yuxarı temperaturda qaz əmələgəlmə prosesi qabarıq müşahidə olunur. Beləliklə, temperatur artdıqca axırıncı mərhələdə kömürləşmə ilə üzvi maddənin tamamilə parçalanması başa çatır.
Quba və Diyallı (cədvəl 4) sahələrinin sınaqlarında neftəoxşar maddə 550 °C-yə qədər temperaturda alınır, bundan yuxarı temperatur intervallarında isə təkcə qazın alınması müşahidə olunur.
Diyallı sahəsindən alınan məhsullarda üzvi maddə ilə yanaşı qeyri-üzvi maddənin də daha çox parçalanması baş verir. Sınaqlardan alınan neftəoxşar maddənin miqdarı daha çoxdur (6,73-12,30 %).
Pilləli termiki analizin nəticələrinə görə, burada üzvi maddə öz kütləsinin çox hissəsi 300 və
400 °C-də itirir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Diyallı sahəsinin sınaqlarında alifatik birləşmələr aril
birləşmələrinə görə daha çoxdur. Ona görə də onlar daha artıq enerji tələb edir. Parçalanma məhsullarında neftəoxşar maddələr çoxluq təşkil edir.
Cədvəl 4
Diyallı sahəsinin yanar şistlərinin quru distilləsi

Sınaq Üzvi maddə,
№-sı
%
87
89
90
96
99
103
105
106

21,17
20,19
21,13
22,33
19,32
26,32
27,88
27,17

Piroliz olunan
üzvi maddə,
%
22,49
18,80
18,93
26,61
21,59
26,01
24,13
25,29

Aşağı temperaturlu (500550°C)

Yuxarı temperaturlu
(800-850°C)

Pirogen
su, %

Bitum,
%

Qaz,
%

Pirogen
su, %

Bitum,
%

Qaz,
%

Kömürlə
şən hissə,
%

3,23
1,16
1,62
3,49
2,11
1,03
0,17
2,78

10,89
6,73
8,12
11,66
8,46
12,30
10,20
11,52

5,05
4,52
3,94
4,97
4,01
5,04
3,04
4,48

-

-

3,32
6,39
5,25
6,49
7,01
7,73
10,72
6,51

1,39
2,20
0,31
3,75
1,88

Lakin Quba rayonunun nümunələrinin sınaqlarında neftəoxşar maddələrin miqdarı 0,402,40%-dir. Termolizin nəticələrinə görə əksər sınaqlarda üzvi maddə öz çəkisinin çox hissəsini
200°C-də itirir. Diyallı sahəsindən fərqli olaraq, bu sınaqlarda üzvi maddənin strukturu daha
çox aromatik tipə uyğun gəlir.
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Palçıq vulkanları ilə əlaqədar yanar şistlərin üzvi-geokimyəvi təhlilləri
Palçıq vulkanları ilə əlaqədar yanar şistlərin üzvi-geokimyəvi təhlilləri məsələsinə Azərbaycanın quru hissəsində palçıq vulkanlarının ən çox inkişaf tapdığı və demək olar ki, bütün vulkanlarının tullantılarında rast gəlinən Şamaxı-Qobustan rayonunun timsalında baxılmışdır .
Vulkanlardan götürülmüş yanar şistli nümunələrin tərkibindəki üzvi maddənin miqdarı 7,5642,55% təşkil edir. Bayanata mikroblokunda (Mərkəzi Qobustan) yerləşən palçıq vulkanlarından
Şıxzərlı istisna olmaqla, qalan vulkanların (Pirəkəşkül, Veys və s.) tullantı məhsullarında müəyyənləşdirilən yanar şistlərinin tərkibindəki üzvi maddənin miqdarı digər sahələrdən nisbətən fərqlənir.
Vulkan tullantılarında şistli süxurların həlledicilərlə ekstraksiyasından alınan nəticəyə görə,
həll olan üzvi maddənin miqdarı ən çox Quşçu vulkanında ˗ 8,34% təşkil edir. Bu vulkanda öyrənilən yanar şistlərinin kerogen hissəsi 34,02% təyin olunub. Nisbətən az bitum alınan vulkanlar ˗ Çapılmış və Qələndəraxtarmadır (cədvəl 5).
Cədvəl 5
Şamaxı-Qobustanın vulkan tullantılarının yanar şistli nümunələrinin ekstraksiyası
Həlledicilərdə həll olan üzvi
maddənin miqdarı,
%
Vulkanlar

Cəmi,
%

Kerogenin
miqdarı,
%

Xloroform

Spirt-benzol
(1:1)

Şıxzərli

0,44

0,97

1,41

6,15

Pirəkəşkül
Veys

1,00
0,51

0,61
0,42

1,61
0,93

19,97
16,85

Quşçu

2,54

5,80

8,34

34,02

Çapılmış
Süleymanaxtarma

0,34
1,12

0,22
0,62

0,56
1,74

27,31
8,75

Çeyildağ

0,18

0,38

0,56

9,35

Qələndəraxtarma

1,04

0,74

1,78

6,12

Şəkixan

0,59

0,50

1,09

10,36

Ağtirmə

1,16

0,48

1,64

8,47

Solaxay
Daşgil

0,82
0,72

1,05
0,56

1,87
1,28

9,88
10,02

Ayrantökən

0,93

1,02

1,95

8,96

Durandağ

1,01

0,52

1,53

12,35

Qotur

1,22

0,55

1,77

10,06

Ayrı-ayrı vulkan sahələrindən götürülmüş nümunələrin termolizi onların müxtəlif maksimum
yanma temperaturuna malik olmasını göstərir. Ümumi olaraq, bu prosesdə yanar şistlərin tərkibindəki üzvi maddələr öz kütləsini Tmax = 200-500 °С-də itirir. Ən çox üzvi maddəyə malik Quşçu vulkanının sınaq nümunələri mərhələli olaraq 300, 400 və 500 °С-də yanır (çəkisini maksimum itirir).
Nisbətən daha çox üzvi maddə saxlayan vulkanlardan Çapılmış – 400 °С və Veys – 200 və 400 °Сdə analoji olaraq çəkisini itirir (diaqram 3, 4).
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Diaqram 3. Şıxzərli, Süleymanaxtarma və Quşçu palçıq vulkanlarının
yanar şistlərinin termiki analizlərinin nəticələri

Diaqram 4. Veys, Pirəkəşkül və Çapılmış palçıq vulkanlarının
yanar şistlərinin termiki analizlərinin nəticələri

Müxtəlif vulkanların (Veys, Quşçu, Pirəkəşkül, Qələndəraxtarma və s.) yanar şistlərinin sınaqlarında temperaturu 500 °C-yə qədər artırdıqda neftə oxşar maddə alınır (cədvəl 6). Bundan yuxarı temperaturda təkcə qazın alınması müşahidə olunur. Bəzi sınaqlarda üzvi maddə ilə yanaşı,
qeyri üzvi maddənin də daha çox parçalanması müşahidə olunur. Neftə oxşar maddənin miqdarı
daha çoxluq təşkil etdiyi sınaqlarda alifatik birləşmələrin miqdarı daha çox olur.
Ümumilikdə, prioliz prosesinin nəticələrini araşdırdıqda belə bir mətləbə gəlmək olar ki, bəzi
vulkan (Çapılmış, Qotur və s.) tullantılarının yanar şistlərinin tərkibində olan kerogenin neftəmələgəlmə prosesində inkişafı zəif, bəzilərinki (Quşçu, Veys, Pirəkəşkül, Qələndəraxtarma və s.) daha
intensiv getmişdir. Belə ki, əgər pirolizin aşağı temperaturunda alınan bitumun miqdarı ikincilərdə
daha çoxdursa, birincilərdə yox dərəcəsindədir. Qazların miqdarına gəldikdə isə Çapılmış vulkanında onlar daha çoxdur (24,0 %).
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Cədvəl 6
Qobustanın palçıq vulkanlarının yanar şistli nümunələrinin
quru distilləsi
Vulkanlar
Şıxzərli
Pirəkəşkül
Veys
Quşçu
Çapılmış
Süleymanaxtarma
Qələndəraxtarma
Daşgil
Durandağ
Qotur

Piroliz
suyu,
%
0,24
0,42
4,25
1,35
0,12
0,81
0,25
1,80
2,78
0,56

500-550 ºC
Bitumun
miqdarı,
%
3,21
4,12
5,60
6,18
1,20
3,87
4,15
3,12
3,38
0,45

Qazların
miqdarı,
%
3,13
4,53
6,31
17,69
24,0
2,34
2,12
7,01
4,17
10,67

Piroliz
suyu,
%
0,84
0,32
–
0,32
1,27
0,43
0,33
–
–
–

800-850 ºC
Bitumun
miqdarı,
%
–
0,42
–
–
–
–
–
–
–
–

Qazların
miqdarı,
%
2,64
2,81
1,19
11,77
2,81
2,27
2,11
0,80
1,30
5,53

Yerüstü və palçıq vulkanları ilə əlaqədar yanar şistlərin üzvi-geokimyəvi təhlillərinə əsasən,
tədrici temperatur artdıqca kerogenin kömürləşməsi prosesi müşahidə olunur. Bu proses bütün sınaqlar üçün demək olar ki, eynidir. Aşağı temperaturla alınan məhsulların miqdarının və destruktiv
parçalanma dərəcələrinin müxtəlif olmasına baxmayaraq, sonuncu etap oxşardır.
Kerogenin termiki emalı zamanı tərkibinin dəyişməsini aşağıdakı kimi təsvir etmək olar:

Beləliklə, termiki emal zamanı kerogenin parçalanması bir-birini örtən pillələrlə davam edir
və bu proses aşağıdakı kimi gedir:

Alınmış məhsulların miqdarına görə yanar şistlərin tərkibindəki üzvi maddənin strukturu
haqqında nəticə söyləmək olar.
Palçıq vulkanları ilə əlaqədar neftli süxurların üzvi-geokimyəvi təhlilləri
Vulkanların sülb məhsulları kimi yanar şistləri ilə yanaşı, həm də neftli, eyniyaşlı və nisbətən
cavan süxurları (miosen yaşlı) geokimyəvi tədqiq edilmişdir. Ayrantökən, Solaxay və s. vulkanların
bitum saxlayan süxurları xloroformla ekstraksiya edilməklə, bituma oxşar maddə alınmışdır. Alınan
bu neftəoxşar maddənin sıxlığı 1,1 kq/m3-dur. Əlbəttə, bu da təbii neftlərin xüsusi çəkisindən çoxdur. Bitumların tərkibinin əsas hissəsini asfaltenlər (42,52-47,15%) təşkil edir. Yağ fraksiyasının
miqdarı 26,86-37,96% təyin olunur (cədvəl 7).
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Cədvəl 7
Qobustanın palçıq vulkanlarının neftli süxürlarının ekstraksiyasından
alınan maddələr
Palçıq vulkanları
Alınan maddələr,
%
Bitum
Su
Asfalten
Benzol qətranı
Spirt-benzol qətranı
Yağ
Kül

Solaxay
CənubŞimal-şərq
qərb qanad
qanad
3,72
7,09
1,20
0,27
46,0
47,15
3,24
10,58
14,38
15,12
36,38
26,86
2,06
3,48

Ayrantökən
4,54
1,21
42,52
9,37
10,14
37,96
1,91

Yağ fraksaiyası ASK markalı silikagellə xoromotoqrafik təhlil olunmuş və alınan nəticələr
göstərmişdir ki, bitumun tərkibinin əsas hissəsini monotsiklik karbohidrogenlər (56,0-75,50%) təşkil edir (cədvəl 8). Neftə oxşar maddələrdə metan-naften karbohidrogenləri aromatik karbohidrogenlərə (11,21-18,06%) nisbətən azdır. CaA seoliti vasitəsilə metan-naften fraksiyasında n. parafin
karbohidrogenləri təyin edilmişdir. Öyrənilən fraksiyada parafin karbohidrogenlərinin miqdarı yox
dərəcəsindədir.
Cədvəl 8
Qobustanın palçıq vulkanlarının bitumlarının fraksiya tərkibi
Palçıq vulkanları
Qrup karbohidrogenlərin
tərkibi

Solaxay
(cənub-qərb qanad)

Metan- naftenli

Yağ, %
18,06

Monotsiklik
Bisiklik
Politsiklik
Aşağı molekullu qətran

56,0
4,52
11,87
9,70

Solaxay
(şimal-şərq qanad)

Bitum, %
Yağ, %
6,53
–
Ar omati k
20,35
75,59
1,65
4,03
4,31
16,48
3,53
3,90

Ayrantökən
(cənub-şərq qanad)

Bitum, %
–

Yağ, %
11,21

Bitum, %
4,24

20,30
1,08
4,43
1,05

66,37
9,0
7,32
6,10

25,20
3,42
2,78
2,32

Bundan başqa, şistli süxurların pirolizi nəticəsində alınan bitumların ağır fraksiyaları, ekstrakiya olunmuş bitumların eyni fraksiyaları ilə müqayisə olunmuşdur. Təhlillər göstərir ki, təxminən
hər iki fraksiya bir-birinin analoqudur.
Kerogenin İQ-spektri də onun neft asfaltenlərinə və kömürə oxşarlğını göstərmişdir. Buna
görə də tam yetişmiş kerogenin pirolizi zamanı neft karbohidrogenləri əmələ gəlir. Laboratoriyada
aparılmış ümumi tədqiqat nəticələrindən məlum olur ki, Çapılmış da daxil olmaqla bəzi vulkanların
yanar şistlərinin kerogeni hələ tam yetişməyib.
Nəticə
Şərqi Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında istər yer səthində, istərsə də palçıq vulkanlarının
tullantı məhsullarında rast gəlinən yanar şistlərin üzvi geokimyəvi xüsusiyyətləri laboratoriya tədqiqatları ilə araşdırılaraq müəyyən edilmişdir ki, onlar karbohidrogenlərin əmələ gəlməsində əlverişli
geokimyəvi potensiala malikdir;
Ümumi olaraq karbohidrogenlərə çevrilmə prosesini katagenez mərhələsində yanar şistlərin
tərkibindəki üzvi maddələrin yenidən dəyişməsini ardıcıl olaraq, uzun alifatik C-C rabitəsinin pozulması, kerogenin tərkibindəki üzvi maddənin mineral hissədən ayrılması ilə izah etmək olar;
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Aparılmış geokimyəvi təhlillərlə bəzi nümunələrin yanar şistlərinin tərkibindəki kerogenin
tam yetişməsi (termiki sınaqlarda Tmax ≥400 °C-yə uyğun gələn və quru distillə zamanı ilkin mərhələdə neftəoxşar maddələrin üstünlük təşkil etdiyi nümunələrdə) bəzilərində isə hələ özünün təkamül
dövrünü yaşaması ehtimal olunur.
Eyni kəsilişdə rast gəlinən yanar şistli və neftli süxurların geokimyəvi analizlərinin nəticələrinə görə, yanar şistlərin tərkibindəki kerogendən (həlledicilərlə ekstraksiya və priolizlə) alınmış
bitumlarla, neftli süxurlardan alınmış bitumların ağır fraksiyalarının (alfaltenlər) müqayisəli təhlili
göstərir ki, onlar tərkibcə biri-birinə yaxındırlar və genetik əlaqəlidirlər.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ ВОСТОЧНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
О.Р. Аббасов*, К.А. Аббасов**
*
Институт геологии и геофизики НАНА
**
Азербайджанский государственный педагогический университет
В статье проанализированы органические-геохимические характеристики образцов
горючих сланцев, отобранных на наземных выходах различных тектонических зон Восточного Азербайджана, а также продуктов выбросов грязевых вулканов. Была исследованна
динамика эволюции, структурный тип и другие характеристики органического вещества,
представляющего большую часть состава горючих сланцев. На ряду с горючими сланцами на
рассматриваемых разрезах был изучен вопрос возможной генетической связи нефтеносных
пород, встречающихся среди выбросов грязевых вулканов.
Ключевые слова: Горючие сланцы, нефтеносные породы, organic matter, kerogen,
structural type.
ORGANIC GEOCHEMICAL PROPERTIES OF
OIL SHALE IN THE EASTERN AZERBAIJAN
O.R. Abbasov*, K.A. Abbasov**
Institute of Geology and Geophysics of ANAS
**
Azerbaijan State Pedagogical University

*

The paper is devoted to a detailed study of analyzes of organic geochemical characteristics of
oil shales that sampled from surface manifastations and products of mud volcanoes of various
tectonic zones in the Eastern Azerbaijan. The dynamics of the evolution and structure types of
organic matters which are the main part in the composition of oil shale were studied too. Along with
the oil shales on the considered sections, the issue of the possible genetic relationship of oil-bearing
rocks encountered among mud volcanoes was also studied.
Keywords: Oil shale, oil-bearing rocks, organic geochemistry, hydrocarbon potential.
.
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QALIQ NEFT EHTİYATLARININ SƏMƏRƏLİ MƏNİMSƏNİLMƏ YOLLARININ
GEOLOJİ-RİYAZİ MODELLƏRLƏ ƏSASLANDIRILMASI
E.H. Əhmədov
SOCAR
elvin.ahmadov.h@mail.ru
Məqalədə, Günəşli və Neft Daşları yataqlarının təsdiq olunmuş ehtiyatlarının mənimsənilməsi
təhlil edilmiş və işlənmənin cari vəziyyəti araşdırılmışdır. Neft-qaz yataqlarını mürəkkəbləşdirən
tektonik qırılmaların xarakterləri müasir geoloji-riyazi modellərlə öyrənilmiş, üçölçülü geoloji modellər tərtib edilmiş və təhlil olunmuşdur. Yataqların qalıq ehtiyatlarının dəqiqləşdirilməsi üçün dinamiki, deterministik modellərdən istifadə olunmuş və alınan nəticələr faktiki geoloji-mədən məlumatları ilə əsaslandırılmışdır. Qalıq ehtiyatların səmərəli mənimsənilməsi məqsədi ilə geoloji-mədən tədbirləri, süni təsir üsulların tətbiqi üçün horizontlar seçilmiş və geoloji riskləri qiymətləndirilmişdir. Kompleks elmi tədqiqat işləri əsasında yataqlarda aparımış geoloji-mədən tədbirləri təhlil edilmiş, son neftvermə əmsalının yüksəldilməsi üçün yeni üsulların tətbiq sahələri müəyyənləşdirilmiş və səmərəliliyi proqnozlaşdırılmışdır.
Açar sözlər: yataq, tektonik qırılma, geoloji-riyazi modellər, yeni təsir üsulları, geoloji
risklər.
Günəşli və Neft Daşları yataqları respublikamızın yanacaq-enerji kompleksində önəmili yer
tuturlar. Hazırda, Azneft İB tərəfindən hasil edilən neftin 80 %-i bilavasitə bu yataqların payına düşür. Yataqlarda uzun müddət işlənmə prosesinə baxmayaraq, dövlət balansında böyük həcmdə geoloji və çıxarılabilən ehtiyatlar mövcuddur. Yataqların kəsilişində ayrılan 30 işlənmə obyekti üzrə
ehtiyatlardan istifadə dərəcəsinin qiyməti isə geniş intervalda (0,17-0,50 dəyişir ki, bu da onların
geoloji quruluşu lay parametrlərinin, flüidlərin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri və işlənmə sistemləri
ilə əlaqədardır [1, 2, 3, 4, 5]. Yataqların qalıq balans, çıxarılabilən ehtiyatlarının səmərəli mənimsənilməsi layların struktur-tektonik quruluşunun daha dəqiq öyrənilməsi və məsaməli mühitdə gedən
çoxfazalı dinamik proseslərin tənzimlənməsi ilə sıx əlaqədardır. Tədqiq olunan problemin həlli geniş miqyasda geoloji-riyazi üsulların tətbiqini tələb edir. Qarşıya qoyulan məsələnin həlli üçün aşağıda qeyd olunan istiqamətlərdə elmi tədqiqat işinin aparılması aktual hesab edilir.
1. Günəşli və Neft Daşları yataqlarının struktur-tektonik xüsusiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi;
2. Geoloji-riyazi modellərin realizəsi nəticəsində yataqların qalıq ehtiyatlarının dəqiqləşdirilməsi və lay sahələri üzrə differensiasiyasının müəyyənləşdirilməsi;
3. Yataqların işlənmə prosesinin tənzimlənməsi və səmərəli işlənməsinə nəzarət [6];
4. Qalıq ehtiyatların səmərəli mənimsənilməsi üçün nəzarət xəritələrinin vasitəsilə geolojimədən tədbirlərinin tətbiqinin əsaslandırılması və effektivliyinin qiymətləndirilməsi;
5. Suvurma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, yeni üsulların tətbiqinin və ehtiyat artımının
qiymətləndirilməsində geoloji risklərin müəyyən edilməsi.
Müasir dövrdə neft-mədən geologiyasında geoloji-riyazi üsullardan geniş istifadə edilir. İşlənmə obyektlərinin ayrılması və yataqları mürəkkəbləşdirən tektonik qırılmaların xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsində korrelyasiya-reqresiya, trend, parametrik kriteriyalar, diskriminant və digər analizlərin riyazi qoyuluşu, həll etmə qabiliyyəti yaxşı öyrənilmiş, alqoritm və proqram təminatı onların
geniş tətbiqinə şərait yaratmışdır. Müvafiq məsələlərin həllində daha etibarlı nəticələr almağa imkan
verən klaster analizi tətbiq olunmuşdur.
Klaster analizinin köməyi ilə bircinsli qrupların ayrılması məsələsinə baxılmışdır [7, 8]. Klaster analizi iki variantda aparılır:
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1. Obyektlər arsında məsafəyə görə;
2. cosφ – yə görə (obyektlər arasıda bucağın qiymətinə görə)
Bu məqsədlə, yataqların geoloji-mədən parametrləri toplanmış, təhlil edilmiş və tektonik
bloklar arasında korreliyasiya aparılmışdır. Alınmış nəticələr Günəşli yatağında tektonik bloklar
üzrə geoloji-mədən məlumatları ilə (suvurmanın təsir sahəsi, quyular arasındakı hidrodinamik əlaqə
və s.) müqayisə olunmuş və üsulun köməyi ilə I-II, III-IV, IV-V, VII-VIII və IX-X tektonik blokları
ayıran qırılmaların keçirici olduqları müəyyənlşmişdir (şəkil 1).
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Şəkil 1. Günəşli yatağında tektonik qırılmaların xarakteri.
1 - keçirici tipli tektonik qırılmalar, 2 – ekran tipli tektonik qırılmalar.
Neft Daşları yatağının tektonik blokları üzrə geoloji-mədən parametrlərə görə (effektiv qalınlıq, kollektorluq xüsusiyyətləri, flüid parametrləri, lay təzyiqləri və neftvermə əmsalı) qırılmaların xarakteri dəqiqləşdirilmişdir. Tektonik blokları iki əsas qrupa ayırmaq olar. Yatağın şimal qanadında yerləşən I, III, V bloklar və cənub qanadda yerləşən Ia, II, IV blokar. Bu da göstərir ki, yatağı
mürəkkəbləşdirən uzununa qırılma qeyri-keçirici tipliidir. Bundan başqa I qrup daxilində V tektonik
blok I, II və III bloklardan daha çox fərqlənir. Yəni, III və V tektonik bloklar arasındakı eninə qırılma qeyri-keçiriciliyi ilə xarakterize olunur. Digər tektonik qırılmaları isə işlənmənin hazırki mərhələsində keçirici tipli qəbul edilmişdir.
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 sürətləndirir. Didger, Surfer və
İrap RMS proqram poketləri yataqların struktur-tektonik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün optimal vəsaitdir [9, 10]. Bu baxımdan Günəşli və Neft Daşları yataqlarının üçölçülü strukrur-tektonik
modeli bu proqramlar vasitəsi ilə tərtib edilmişdir (şəkil 2). Modellərin qurulması aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə yetirilmişdir:
1. Layların tavanına görə 2D seysmik materiallar və quyu məlumatları əsasında qurulmuş
struktur xəritələr rəqəmsallaşdırılmışdır;
2. Həmin proses, həmçinin yatağın tektonik qurluşunu mürəkkəbləşdirən qırılmalar üçün
yerinə yetirilmişdir;
3. Quyuların kordinatları və markerlər (layların tavanına görə dərinlik qiymətləri) proqrama
daxil edilmişdir;
Beləliklə, yataqların üçölçülü struktur-tektonik modelinin məlumat bazası yaradılmışdır. Modelin qurulması üçün bu rəqəmsal məlumatların daxil edilməsi prosesin birinci mərhələsi hesab edilir.
98

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №1

4. İkinci mərhələdə yaradılmış məlumat bazasının RMS proqram poketinə tanıtmaq məqsədi
ilə Surfer proqram paketindən istifadə olunmuşdur. Surfer proqramında olan imkanlardan istifadə
edilərək, RMS proqram paketinə qəbul olunan formatda məlumatlar bazası yaradılmışdır;
5. Son mərhələdə isə Günəşli və Neft Daşları yataqları üzrə lay dəstələrinin tavanlarına görə
iki və üçölçülü struktur modelləri tərtib olunmuş, tektonik qırılmalar modelləşdirilmiş, yataqların
struktur-tektonik xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.
Qeyd olunan tədqiqat üsulu və struktur modelləşdirmə yataqların struktur-tektonik quruluşunu
etibarlı şəkildə və qısa zaman ərzində dəqiqləşdirilməsinə imkan yaradır.

Şəkil 2. Neft Daşları yatağının üçölçülü struktur modeli
Növbəti mərhələdə yataqların işlənmə göstəriciləri təhlil edilmiş, ümumiləşdirilmiş işlənmə
göstəricilərinin qısa xülasəsi aşağıda verilmişdir:
1. Günəşli və Neft Daşları yataqları işlənmənin III və IV mərhləsindədir;
2. Baxılan yataqların obyektlərində təxminən eyni işlənmə texnologiyası tətbiq edildiyi halda
onların ehtiyatlarının realizə dərəcələri bir-birindən fərqlənir;
3. Ehtiyatlarının realizəsi və işlənmə sahə (bloklar) üzrə müxtəlif intensivliklə aparıılmışdır;
4. Lay təzyiqinin saxlanılması üçün suvurma istifadə edilmişdir. Lakin təhlil edilən yataqlarda suvurmanın müxtəlif intensivliklə, qeyri-bərabər tətbiqi müşahidə olunmuşdur. Belə ki, bəzi sahələrdə su dilləri də əmələ gəlmişdir;
5. Yataqlarda layların neftverimini artıran müasir üsulların tətbiqi kifayət qədər effektli proqnozlaşdırılsa da, geniş istifadə olunmamışdır;
İşlənməsinə 1949-cu ildən başlanan Neft Daşları yatağından ümumilikdə 171 mln. ton neft
hasil edilmiş, laylara 266 mln. m3 su vurulmuşdur. Cari ildə suvurma əmsalı 0,26 olmuşdur. Hazırda yataq işlənilmənin son mərhələsindədir. 2015-ci ildə bu obyektlərdən 838 min ton neft, 519 min
ton su hasil edilmiş, ilk və qalıq çıxarılabilən ehtiyatlara görə işlənmə tempi müvafiq olaraq 0,43 və
3.8 % təşkil etmişdir. Yataq üzrə orta gündəlik neft hasilatı 2,3 min ton, su hasilatı 1,4 min ton
olmuşdur.
Günəşli yatağı yatağının işlənməsinə 1980-ci ildən başlanmış, ümumilikdə 166 mln. ton neft
hasil edilmişdir. 1986-cı ildən başlayaraq yataqda iki horizontda (X horizont, FLD), 2008-ci ildən
IX horizonta konturarxası suvurma üsulu tətbiq edilir. Ümumilikdə laylara 39,6 mln. m3 su vurulmuşdur. Cari ildə suvurma əmsalı 0,54-ə bərabərdir. Hazırda yataq işlənilmənin III mərhələsindədir
və 7 istismar obyekindən (VIII, IX, X horizontlar, FLD, QÜG, QÜQ, QA) 180 quyu ilə neft hasil
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edilir. 2015-ci ildə yataqdan 4,6 mln. tona qədər neft, 1,2 mln. ton su hasil edilmiş, ilk və qalıq
çıxarılabilən ehtiyatlara görə işlənilmə tempi müvafiq olaraq 2,16 və 9,78 % təşkil etmişdir. Yataq
üzrə orta gündəlik neft hasilatı 12,6 min ton, su hasilatı 3,1 min ton olmuşdur.
Günəşli və Neft Daşalrı yataqlarının işlənmə obyektləri üzrə ehtiyatların dəqiqləşdirilməsi üçün
Kraykinq üsulu, Evolusiyon modellər və Monte-Karlo üsulu tətbiq olunmuşdur [11,12,13,14,15].
Günəşli və Neft Daşları yataqları üzrə təklif olunan üsulların tətbiqi ilə dəqiqləşdirilmiş ehtiyatlarının təhlili göstərir ki, 6GKF üzrə təqdim edilmiş ehtiyatlara nəzərən fərq çox deyildir (cədvəl 1).
Günəşli yatağı üzrə təqdim edilmiş müvafiq horizontlarının ehtiyatlarının cəmi 197691 min
ton, evolyusiyon modellərlə dəqiqləşdirilmiş ehtiyatların cəmi 199419 min ton, Monte-Karlo üsulu
ilə dəqiqləşdirilmiş ehtiyatların cəmi isə 199560 min ton hesablanmışdır. Hər iki üsul ilə dəqiqləşdirilmiş ehtiyatların cəmi xətası 0,9% -dir.
Cədvəl 1
Obyektlər üzrə ehtiyatların normallaşdırılmış qiymətlər cədvəli
İlk çıxarılabilən ehtiyatların normallaşdırılmış qiymətləri
Horizont
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6GKF üzrə

Evolyusiyon
modelləşdirmə ilə

Fərq, %
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üsulu ilə

Fərq, %
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B+C1

0,062

0,061

0,6

0,061

0,5

X

A+B+C1

0,332

0,330

0,4

0,331

0,7
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A+B+C1

1,000

1,000

1,1

1,000

1,1

1,394

1,391

0,9

1,392

0,9
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Neft Daşları yatağı, V tektonik blok üzrə
VI

A+C1

0,066

0,062

2,3

0,065

1,3

VII

A+B+C1

0,150

0,145

1,7

0,149

0,0

VIIa

A+C1

0,174

0,158

4,4

0,172

0,1

IX

A+B+C1

0,299

0,289

1,5

0,296

0,1

A

1,000

1,000

4,8

1,000

0,8

FLD

A

0,699

0,672

0,7

0,697

0,4

QÜQ LD

A

0,699

0,719

7,8

0,700

1,0

QLD2

A

0,157

0,146

2,7

0,156

0,0

A

0,402

0,388

1,3

0,403

1,2

3,645

3,645

2,9

3,638

0,6

X

QALD1
Cəmi

Neft Daşları yatağı üzrə təqdim edilmiş müfafiq horizontlarının ehtiyatlarının cəmi isə
65345 min ton, evolyusiyon modellərlə dəqiqləşdirilmiş ehtiyatların cəmi 67251 min ton, MonteKarlo üsulu ilə dəqiqləşdirilmiş ehtiyatların cəmi isə 65756 min ton hesablanmışdır. Evolyusiyon
modellərlə dəqiqləşdirilmiş ehtiyatların fərqi 2,9%, Monte-Karlo üsulu ilə dəqiqləşdirilmiş ehtiyatların fərqi isə 0,6% təşkil edir. Aparılmış təhlilə görə qeyd etmək olar ki, fərq azdır və 6 GKF üzrə
təqdim edilən ehtiyatlar təsdiq olunur
Beləliklə, evolyusiyon modellər və Monte-Karlo üsulu ilə ehtiyatların dəqiqləşdirilməsi metodikasının baxılan neft-qaz yataqlarında tətbiqi effektli hesab edilmişdir.
Ehtiyatların ənənəvi yollarla realizəsi istismar prosesinin yataqlarda 30-40 və daha çox illər
davam etdirilməsini tələb edir. Bu isə hidrotexniki qurğuların və digər texniki vasitələrin istismar
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müddəti ilə uzlaşmır. Digər tərəfdən işlənilmə sisteminə müvafiq dəyişikliklər etməklə, ehtiyatdan
istifadə dərəcəsinin daha yüksək qiymətlərinə nail olmaq mümkündür. Bütün bunları və tədqiq edilən yataqların dəniz şəraitində istismar edildiyini nəzərə alsaq onların işlənilmə tempini artırmaq,
həmçinin qalıq ehtiyatların səmərəli mənimsənilməsi üçün ənənəvi işlənilmə texnologiyası ilə yanaşı suvurma prosesinin təkmilləşdirilməsi və laylara süni təsir üsullarının tətbiqindən istifadə olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Hazırda süni təsir üsullarının müxtəlif növləri (fiziki-kimyəvi, fiziki-hidrodinamiki, qaz, istilik və s.) mövcuddur. Lakin bu üsulların hər biri konkret geoloji-fiziki şəraitdə yüksək effekt verir
[16, 17, 18, 19, 20, 21, 22].
Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, yeni üsulların tətbiqi neftvermə əmsalını minimum 3-5 % artırmağa imkan verir. Üsulların effektivliyi 3 ümumiləşdirilmiş faktorun
qiymətindən asılıdır. Bunlara geoloji-fiziki (kollektorların və lay flüidlərinin xüsusiyyətləri), texnoloji (vurulan agentin miqdarı, onun qatılığı, vurulma təzyiqi və s.) və texniki (istismar obyektlərinin
texniki avadanlıqlarla təmin olunması, quyu fondunun vəziyyəti və s.) amillər daxildir. Bunlardan
sonuncu iki amili tənzimləmək imkanları mövcuddursa, geoloji-fiziki amillərin dəyişdirilməsi praktiki cəhətdən mümkün deyildir. Ona görə də yeni üsulların yataqlarda tətbiq olunmasını əsaslandırdıqda geoloji-fiziki amillər mütləq nəzərə alınmalıdır.
Günəşli və Neft Daşları yataqlarının kəsilişində ayrılan əsas işlənmə obyektində konkret yeni təsir
üsulların tətbiq miqyasları müəyyən olunmuş və onlardan gözlənilən əlavə neft hasilatının həcmi hesablanmışdır (cədvəl 2). Yataqlarda SAM-in 12, mikrobioloji üsulların 2 istismar obyektində tətbiqi məqsədəuyğundur ki, bunun nəticəsində müvafiq olaraq 5,5-8,3 mln ton və 19-25,8 mln. tona qədər əlavə
neft hasil etmək mümkündür.
Təsnifat modeli əsasında digər yeni üsulların da tətbiq imkanları araşdırılmış, Günəşli yatağı
FLD-də qazvurma prosesi təklif edilmiş və çıxarılabilən ehtiyat artımı proqnozlaşdırılmışdır. Qazvurma prosesi nəticəsində neftverməni 10-15% artırmaq mümkün hesab edilmişdir.
Geoloji-mədən tədbirlərinin əsaslandırılması və effektivliyinin proqnozlaşdırılması yataqlar üzrə
lay və flüid parametrlərinin dəqiqliyindən asılıdır. Bu baxımdan yeni üsulların tətbiqi üçün lay və flüid
parametrləri (keçiricilik, neftin özlülüyü, neftlədoyma, effektiv qalınlıq, qumluluq, gillilik və s.) dəqiqləşdirilməli, parametrlər üzrə minimum və maxsimum həddlərinin riskləri qiymətləndirilməlidir. Geoloji-riyazi modellərdən əlavə yataqlar üçün hidrodinamik modellərin qurulması əhəmiyyətlidir. Lay və
flüid parametrləri modeldə simuliyasiya olunaraq nəticələr əldə edilir. Alınan nəticələr Tornado diaqramında cəmləşdirilərək parametrlərin həssaslıq analizləri aparılır. Həssaslıq analizləri dedikdə parametrlərin simulyasiya nəticələrinə təsir dərəcələrinin öyrənilməsi nəzərdə tutulur. Günəşli yatağı FLD-də
qazvurma prosesinin proqnozlaşdırılmış effektivliyinə təsir edən əsas parametrlər keçiricilik, neftin
özlülüyü, neftlədoyma və effektiv qalınlıqlardır. Geoloji risklər yalnız Tornado diaqramları əsasında
qiymətləndirilə bilməz. Üsulun tətbiqi üçün geoloji risklərin qiymətləndirilməsi diaqramlardan çıxan
nəticələr əsasında aparılmışdır [23]. Bu məqsədlə, risklərin qiymətləndirilməsi üçün matris yaradılmışdır (şəkil 3).
Matrisdə lay, flüid parametrlərinin üsulun effektivliyinə təsir dərəcəsi ilə geoloji risklər arasındakı
əlaqə və parametrlərin aid olduğu sinif müəyyənləşdirilmişdir. Geoloji risklər və parametrlərin üsulun
effektivliyinə təsir dərəcəsi üç səviyyədə (aşağı, orta, yüksək) qiymətləndirilmişdir. Yataq üzrə keçiricilik, neftlədoyma nisbətən zəif öyrənilmiş və orta riskli parametrlər kimi qiymətləndirilmişdir. Yataqlarda qaz papağının olması üsulun effektivliyini daha da artırır. Buna görə də qeyd olunan parametrlərin
sahə üzrə dəqiqləşdirilməsi aparıldıqdan sonra bu üsulun tətbiqi təklif olunmuşdur.
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Cədvəl 2
Süni təsir üsullarının effektivliyinin hesablanması cədvəli
İşlənmə
obyektləri

Qalıq balans
ehtiyatı, min
ton

Üsulun
effektivliyi,
%
Neft Daşları yatağı, V tektonik blok üzrə

VII

4059

81-122

VIIa
VIII

7197
10130

144-216
203-304

IX

9161

183-275

X

14694

FLD
QÜQ

17536
12558

351-526
251-377

QD-2

3675

74-110

Təklif olunan üsul

Səthi aktiv maddələr

2-3

Neft artımı,
min ton

294-441

QA-1

4752

95-143

Cəmi

83762

1675-2513

QÜQ

12558

Mikrobioloji üsullar

14-19

1758-2386

Günəşli yatağı üzrə
IX

15712

314-471

X
FLD

53950
123709

Cəmi

193371

FLD

123709

Yüksək təzyiqlə qaz vurma

10-15

12371-18556

FLD

123709

Mikrobioloji üsullar

14-19

17319-23505

Səthi aktiv maddələr

2-3

1079-1619
2474-3711

Keçiricilik,
Neftlədoyma

Orta
Aşağı

Risk

Yüksək

3867-5801

Dərinlik

Aşağı

Gillilik,
Qumluluq

Neftin özlülüyü,
Effektiv qalınlıq

Orta

Yüksək

Təsir dərəcəsi

Şəkil 3. Geoloji risklərin qiymətləndirilmə matrisi.
Beləliklə, aparılan bütün təhlil və tədqiqatların nəticəsi olaraq Günəşli və Neft Daşları yataqlarının qalıq ehtiyatlarının səmərəli mənimsənilməsi üçün geoloji-mədən tədbirləri, yeni üsullar əsaslandırılmış, effektivliyi proqnozlaşdırılmış və geoloji risklər müəyyənləşdirilmişdir.
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Nəticə
Respublikamızın sənaye iqtisadiyyatında önəmli rol oynayan Günəşli və Neft Daşları yataqlarının timsalında qalıq neft ehtiyatlarının səmərəli mənimsənilmə yollarının geoloji-riyazi modellər
əsasında təkmilləşdirilməsi üçün elmi tədqiqat işləri aparılmış və ümumiləşdirilmiş nəticələr aşağıda qeyd olunmuşdur.
1. Tədqiqat sahələri üzrə işlənmə obyektlərinin geoloji-mədən göstəriciləri toplanıb, ümumiləşdirilib və tədqiq olunmuşdur.
2. Günəşli və Neft Daşları yataqlarının təsdiq olunmuş ehtiyatlarının mənimsənilməsi təhlil
edilmiş və işlənmənin cari vəziyyəti araşdırılmışdır.
3. Neft-qaz yataqlarını mürəkkəbləşdirən tektonik qırılmaların xarakterləri müasir geolojiriyazi modellərlə öyrənilmiş, Klaster analizi tətbiq edilib və alınmış nəticələr təhlil olunmuşdur.
4. Yataqların struktur-tektonik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, işlənmə obyektlərinin kəsiliş və
sahə üzrə ayrılması üçün geoloji interpritasiya aparılmış, üçölçülü struktur-tektonik modellər tərtib
edilmiş və təhlil olunmuşdur.
5. Yataqların qalıq ehtiyatlarının dəqiqləşdirilməsi üçün dinamiki (evolusiyon modellər) və
statistik (Monte-Karlo üsulu) modellərdən istifadə olunub və alınan nəticələr faktiki geoloji-mədən
məlumatları ilə əsaslandırılmışdır.
6. Qalıq ehtiyatların səmərəli mənimsənilməsi məqsədi ilə geoloji-mədən tədbirləri, süni təsir
üsulların tətbiqi üçün horizontlar seçilmiş, tornado diaqramları tərtib olunmuş və geoloji riskləri
qiymətləndirilmişdir.
7. Kompleks elmi tədqiqat işləri əsasında yataqlarda aparımış geoloji-mədən tədbirləri təhlil
edilmiş, son neftvermə əmsalının yüksəldilməsi üçün yeni üsulların tədbiq sahələri müəyyənləşdirilmiş və səmərəliliyi proqnozlaşdırılmışdır.
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ НА ОСНОВЕ ГЕОЛОГО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Э.Г. Ахмедов
ГНКАР
В статье рассматривается освоение доказанных запасов, а также текущее состояние
разработки. Были изучены геолого-математические модели тектонических нарушений, осложняющих нефтегазовое месторождение, а также построены трёхмерные модели. Для уточнения остаточных запасов, были использованы динамические, детерминистические модели,
были получены результаты на основе геолого-промысловых данных. Для изучения методов
воздействия, с целью эффективного освоения остаточных запасов, были выбраны горизонты,
оценены геологические риски. Были анализированы геолого-промысловые мероприятия на
основе комплексных научно-исследовательских работ, определены площади для исследования новых методов и прогнозирована эффективность с целью повышения коэффициента
нефтеотдачи.
Ключевые слова: месторождения, тектонические нарушения, геолого-математические модели, новые методы воздействия, геологические риски.
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RATIONALE FOR OPTIMAL DEVELOPMENT OF THE RESIDUAL OIL RESERVES
ON THE BASIS OF GEOLOGICAL AND MATHEMATICAL MODELS
E.H. Ahmadov
SOCAR
The article discusses the development of the proved reserves, as well as the current status of
developing. We studied the geological and mathematical models of tectonic faults complicating oil,
gas fields, and construction 3D models. For redetermination of residual reserves were used
dynamic, deterministic models, results were obtained based on geological and production data. To
study the effects of artificial methods, with the aim of effective development of residual reserves
were selected horizons and value geological risks. Were analyzed geological and commercial
procedure based on complex scientific research, to determine the area for explore new methods and
predict for efficiency upgrading the oil recovery factor.
Keywords: field, tectonic fault, geological and mathematical models, new methods of
influence, geological risks.

105

YER ELMLƏRİ

УДК 551.311.8
ЗАВИСИМОСТЬ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ СТРУКТУР ОТ РАЗМЕРОВ
ОСЛОЖНЯЮЩИХ ИХ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ (НА ПРИМЕРЕ РАЙОНА
ЮЖНОГО ГОБУСТАНА И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ)
T. Рашидов
Институт Геологии и Геофизики Национальной Академии Наук Азербайджана
tofik.rashidov@gia.ab.az
В представленной работе, на примере района Южного Гобустана и прилегающих территорий, показана зависимость нефтегазоносности структур от размеров грязевых вулканов, которые осложняют данные структуры. Показано, что существует определенная
связь между морфоструктурами (малые и большие) и продуктивностью.
Ключевые слова: нефтегазоносность, грязевой вулканизм, моделирование, GIS,
Гобустан.
Вопрос зависимости нефтегазовых месторождений и грязевых вулканов, расположенных на данных структурах, является весьма актуальным, так как он непосредственно связана
с решением оценки перспектив нефтегазоносности того или иного региона, направлением
поисково-разведочных работ на нефть и газ.
Данный вопрос имеет почти двухсотлетнюю историю и начал изучаться практически
одновременно с изучением самого явления грязевого вулканизма. В 1865-1866 гг. Г.П. Гельмерсен высказал предположение о генетической связи нефтяных месторождений с грязевым
вулканизмом [1]. Впервые научное обоснование генетической связи грязевых вулканов и
нефтяных месторождений было дано академиком М.И. Губкиным. По его мнению, грязевые
вулканы – это своего рода "маяки", указывающие на промышленные скопления нефти и газа.
Однако, часть ученых придерживалась мнения, что площади, где развиты грязевые
вулканы, не привлекательны с точки зрения поиска и разведки углеводородов в промышленных масштабах, так как осложняющие их грязевые вулканы являются причиной разрушения
залежей.
Однако, извержение грязевого вулкана Локбатан в 1933 году, и последующее заложение скважины №45 в 1935 г. на покрове сопочной брекчии с начальным суточным дебитом
нефти до 20 тыс.т. показали, что даже пораженная грязевым вулканам зона способна дать
промышленные притоки нефти, и не оказывает разрушительного воздействия на залежь углеводородов. Это явилось подтверждением ранее высказанной идеи о генетической связи
грязевого вулканизма с нефтяными месторождениями, а также дало толчок для усиления поисково-разведочных работ на нефть и газ в районах грязевых вулканов [2]. В общей сложности, на Локбатанском месторождении было извлечено свыше 27 млн. т нефти и более 1 млрд.
м3 природного газа [3].
Шамахы-Гобустанский район Азербайджана является одним из самых интересных как
в плане развития грязевого вулканизма, так и наличия нефтегазоносных структур. В частности, в результате проведенных работ [4] было выявлено, что район Южного Гобустана характеризуется наибольшим распространением грязевых вулканов с наибольшими отметками
относительных высот, приуроченностью их к нефтегазоносным структурам, нефтегазо- и водопроявлениями.
В этой связи представляется весьма интересным провести анализ взаимосвязи морфоструктурных особенностей грязевых вулканов данного района, осложняющих строение ряда
месторождений нефти и газа.
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Было рассмотрено пространственное соотношение внешних размеров грязевых вулканов, залегание УВ каналов, продуктивность структуры, на которых расположены данные
объекты исследования.
Для большей информативности и достоверности были рассмотрены не только грязевые
вулканы Гобустана, а именно района Южного Гобустана (Беюк Кянизадаг, Торагай, Дашгил,
Айрантекен, Бахар), а также смежных районов - Бакинский архипелаг (Зенбил адасы, ХараЗиря адасы) Абшеронский п-ов (Локбатан), и Нижнекуринский район (Галмаз).
Следует отметить, что все представленные объекты связаны с отложениями продуктивной толщи, являющейся основным резервуаром УВ в Азербайджане.
С использованием технологию GIS были построены 3D модели вышеуказанных вулканов, их поперечные профили.
Величины оснований (диаметры) грязевых вулканов вычислялись по космическим
снимкам Landsat и ETM+. Были интерпретированы контуры распространения брекчии, разные по возрасту – молодые (свежие), относительно старые и древние. Интерпретация осуществлялась методом спектрального анализа космических снимков. Подобная методика были
применена в работе [5] на грязевом вулкане Дашгил.
Для расчета объемов грязевулканических построек использовалась формула "конуса":

pd
V =1
h
3 4
где d – это относительная высота вулкана, h – диаметр основания вулкана.
Исходя из этих расчетов были получены следующие данные по объемам грязевулканических построек:
Таблица 1
Грязевой вулкан
Зенбил адасы
Бахар
Хара-Зиря адасы
Локбатан
Дашгил
Галмаз
Айрантекен
Готурдаг
Торагай
Беюк Кянизадаг
Дашмардан

Объем грязевулканической
постройки
3
2 616 м
11 775 м3
31 400 м3
45 006 м3
62 800 м3
114 479 м3
198 866 м3
220 192 м3
293 066 м3
334 933 м3
816 400 м3

Анализ приведенного материала показывал, что структуры, осложненные грязевыми
вулканами можно четко разделить на две группы по характеру связи их с нефтегазопроявлениями и морфоструктурой самых вулканов. Так, нефтегазоносными являются структуры,
вмещающие грязевые вулканы малых размеров. Они образуют первую группу и к ним относятся такие вулканы как Зенбил адасы, Хара-Зире адасы, Локбатана, Дашгил, Галмаз и др.
Пример 3D модели грязевого вулкана Дашгил, его поперечного профиля, показан на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Грязевой вулкан Дашгил: а - 3D модель; b – вид сбоку;
c – профиль вулкана с указанием диаметра и относительной высоты

В этих месторождениях залежи УВ непосредственно примыкают к каналам грязевых
вулканов или находятся вблизи от него. К этой же группе относятся погребенные вулканы
(Булла-дениз, Зых, Бибиейбат).
Вторую группу составляют структуры, осложненные крупными вулканами. Особенностью этих структур является то, что эти структуры не продуктивны вблизи каналов грязевых
вулканов или же контур нефтегазоносности находится на значительном расстоянии от канала
грязевого вулкана, а залежи УВ по фазовому составу являются преимущественно газовыми,
реже газо-конденсатными (Беюк Кянизадаг, Гарадаг).
На рисунке 2 показана 3D модель грязевого вулкана Беюк Кянизадаг, его поперечный
профиль.
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Рисунок 2. Грязевой вулкан Беюк Кянизадаг: а - 3D модель; b – вид сбоку;
c – профиль вулкана с указанием диаметра и относительной высоты

В принципе формирование крупных морфоструктур грязевых вулканов требует колоссальной энергии затрачиваемой грязевулканической системой, а, следовательно, зона динамического влияния вокруг эруптивного канала будет во много раз выше, чем при формировании относительно малых грязевых вулканов.
Это значит, что вероятность разрушения ранее сформированных залежей гораздо выше
в структурах вмещающих крупнотельные вулканы, чем вулканы малых форм. Другими словами, условия сохранности УВ в таких структурах крайне неблагоприятно. Этим морфоструктурным критериям, как нам кажется, следует руководствоваться при оценке перспектив и
планировании поисково-разведочных работ в Южном Каспии.
Следует отметить, что это характерно не только для грязевулканических структур Южного Гобустана, но всего региона ЮКВ. Общеизвестно, что практически все антиклинальные
структуры в ЮКВ, осложнены грязевыми вулканами; нефтегазоносными же являются только
структуры вмещающие вулканы малых и средних размеров. В дополнении к вышеупомяну109
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тому необходимо отметить структуры Гушхана, Палчыг Пильпиляси, Нефт Дашлары, Пираллахи, Чилов адасы, Зых, Мишовдаг, Кюровдаг, Нефтчала, Хилли, Гум адасы, Гюнешли, в
пределах залежей которых расположены грязевулканические каналы, а также Балаханы, Сабунчи-Рамана, Бинагади, Пута-Кергез-Гызылгая, Шонтар, Пирсагат, Бабазанан, осложненные грязевыми вулканами, но за пределами залежей.
Важно также подчеркнуть, что данная аргументация подтверждается пространственной
ассоциацией скоплений природных битумов и грязевых вулканов. Так, например, приуроченность ряда месторождений битумов к малым и средним грязевым вулканам, как это имеет
место на структуре Айрантекен, тогда как соседний крупный вулкан Готурдаг таких ассоциаций не проявляет.
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NEFTİ-QAZLI STRUKTURLARIN PALÇIQ VULKANLARININ ÖLÇÜLƏRİNİN
MÜRƏKKƏBLİYİNDƏN ASILILIĞI (CƏNUBİ QOBUSTAN RAYONUNUN VƏ ƏTRAF
ƏRAZİLƏRİN TİMSALINDA)
T. Rəşidov
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
Tədqiqat işində Cənubi Qobustan rayonunda və ona bitişik ərazilərdə inkişaf tapmış karbohidrogen strukturları və palçıq vulkanları müvafiq aspektlər üzrə təhlil edilmiş, müəyyən qanunauyğunluqlar öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, vulkanik morfostrukturlarla (kiçik və böyük) məhsuldarlılıq arasında müəyyən əlaqə mövcuddur.
Açar sözlər: neftqazlılı, palçıq vulkanismi, modelləşdirilməsi, CİS, Qobustan
THE DEPENDENCE OF OIL-AND-GAS CONTENT OF STRUCTURES UPON THE MUD
VOLCANOES' DIMENSIONS THAT COMPLICATE THEM (IN TERMS OF THE SOUTH
GOBUSTAN REGION AND THE ADJACENT TERRITORIES)
T. Rashidov
Institute of Geology and Geophysics of Azerbaijan National Academy of Sciences
In terms of the South Gobustan region and the adjacent territories the proposed paper shows
the dependence of oil-and-gas content of structures upon the mud volcanoes' dimensions that complicate these structures. It had been showed that there is a definite relation between the morphostructures (small and great) and the productivity.
Key words: oil-and-gas content, mud volcanism, modeling, GIS, Gobustan
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BAKI ARXİPELAQININ ŞİMAL HİSSƏSİNDƏ MÜHƏNDİSİ-GEOLOJİ, GEOKİMYƏVİ
TƏDQİQATLAR VƏ AXTARIŞ İŞLƏRİNİN İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
(BULLA-DƏNİZ SAHƏSİNİN TİMSALINDA)
E.H.Həsənov
SOCAR, Geofizika və Geologiya İdarəsi
elchinhasanov@mail.ru
Kompleks mühəndisi geoloji-planalma işləri sahənin geoloji quruluşunun dəqiqləşdirilməsi,
dənizdibi relyefin və kəsilişin üst hissəsinin (KÜH) təşkil edən süxurların kompleks şəkildə öyrənilməsi, dərinlik pozulmaların aşkar olunması və istiqamətinin təyin edilməsi, mühəndisi-geoloji şəraitinin qiymətləndirilməsi, götürülmüş süxur nümunələrinin fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və hidrotexniki qurğuların tikilməsi üçün münasib sahələrin seçilməsi məqsədilə yerinə yetirilir. Bu məqsədlə, mühəndisi-hidrotexniki qurğuların quraşdırılması üçün mühəndisi-geoloji baxımdan əlverişli olan dəniz dibi sahələr seçilir. Dənizdə mühəndisi-geolioji baxımdan əlverişsiz sahələr çoxdur. Bunlar, əsas etibari ilə dəniz dibi relyefinin kəskin dəyişkənliyi ilə KÜH-ndə çoxsaylı
tektonik pozğunluqların olması, aktiv vulkanların fəaliyyəti, vulkan brekçiyalarının paylanması, dəniz dibi süxurlarda müxtəlif tərkibli qazların təzahürü, qravitasiya sürüşmələri nəticəsində çöküntülərin dağılması və s. ilə əlaqədardır.
Açar sözlər: kəsilişin üst hissəsi, mühəndisi geoloji elementlər, fiziki-mexaniki xüsusiyyətlər,
fasiləsiz seysmoakustik profilləmə, Sonar.
Kompleks mühəndisi-geoloji tədqiqat işlərinin aparılmasında əsas məqsəd, sahənin geoloji
quruluşunun dəqiqləşdirilməsi, dənizdibi relyefin və KÜH-ni təşkil edən süxurların fiziki-mexaniki
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, dərinlik qırılmaların aşkar olunması, mühəndisi-geoloji şəraitin qiymətləndirilməsi, hidrotexniki qurğuların (dəniz stasionar platformalarının, üzən qazma qurğularının
və s.) tikilməsi və quraşdırılması üçün əlverişli zonaların seçilməsidir [1].
Dənizində mühəndisi-geolioji baxımdan əlverişsiz sahələr çoxdur. Bunlar, əsas etibarilə
KÜH-ndə çoxsaylı tektonik pozğunluqların olması, aktiv palçıq vulkanları, dənizdibi süxurlarda
müxtəlif tərkibli qaz təzahürləri, qravitasion sürüşmələr nəticəsində çöküntülərin dağılması və s. ilə
bağlıdır. Bulla-dəniz sahəsində geofiziki (FSAP, Sonar) və geoloji (mühəndisi-geoloji quyuları)
işləri aparılmışdır. Tədqiqat rayonunun sxemimatik icmal xəritəsi şəkil 1-də verilmişdir [2].
Tədqiq olunan Bulla-dəniz yatağı Bakı arxipelağının şimal hissəsində, Bulla adasının CŞ-dən
8-10 km, Bakı şəhərinin CQ-dən isə 55-60 km aralığında yerləşir. Batimetriya işlərindən alınan
məlumatların nəticələrinə görə demək olar ki, dəniz dibi relyef sabitdir. Dərinliklərin artıb azalması
tədricən dəyişmələrlə müşahidə olunur. Dəniz dibinin relyefi qərbdən şərqə tərəf yastı formalı
qalxımdır. İş sahəsində dənizin dərinliyi 20-50 m arasında dəyişir [2].
1952-ci ildə Bulla adasının cənub-şərqində aparılmış seysmik-kəşfiyyat işləri nəticəsində
Bulla-dəniz qırışıqlığı açılmışdır. ŞmQ və CŞ istiqamətli braxiantiklinal qırışıq olub, onu üç bloka
ayıran iki uzununa qırılma ilə mürəkəbləşmişdir. Bulla-dəniz strukturunun ŞmŞ qanadı aşağı düşmüşdür. Cənub hissədən keçən eninə qırılmalardan sonra strukturun ŞmŞ hissəsi nisbətən 60 m-dək
qalxmışdır. Eninə qırılmaların amplitudu 50-200 m-dir. Şimal istiqamətində bu qırılmalar sönür.
Mərkəzi blok mürəkkəb geoloji quruluşa malikdir. Tədqiqat ərazisinin geoloji quruluşunda üst pliosen və dördüncü dövrün çöküntüləri iştirak edir. Qırışığın tağ hissəsində məhsuldar qata 1200 m
dərinlikdə təsadüf edilir [3].
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Şəkil 1. Bulla-dəniz sahəsinin sxematik icmal xəritəsi

Bulla-dəniz sahəsində aparılmış sonar planalması zamanı akustik təsvirlərin interpretasiyasından sonra belə nəticəyə gəlinir ki, sahə üzrə dəniz dibi relyef mürəkkəb deyildir.

Şəkil 2. Dərinlik kəsilişləri
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Bulla-dəniz sahəsində aparılmış FSAP işlərinin interpretasiyasından göründüyü kimi profillərdə kəsilişin üst hissəsinin (IV dövr) çöküntülərinin tektonikasını işıqlandıran bir neçə davamlı
seysmoakustik horizont aşkarlanmış və işlənilmişdir. Həmçinin alınan nəticələri görə KÜH-ni yumşaq və sementləşməmiş müasir çöküntülərlə örtülmüşdür. Bu çöküntülər qeyri-uyğun olaraq altda
yatan layların üzərinə yatır. KÜH-ndə laylar az meyilli yatımla xarakterizə olunur. Strukturun CŞ
periklinalı daha uzundur. CQ qanad daha dikdir (4º30') ŞmŞ qanadda isə yatım buçağı 3-3º30'-dir.
KÜH-nin çöküntülərinə görə strukturun uzanma istiqamətində beş uzununa qırılma ilə müşahidə
edilir və bu qırılmalar arasında əzilib-xırdalanmış süxurlardan ibarət olan geniş zona aşkarlanır. Qırılmaların yerdəyişmə amplitudaları 5-7 m arasında dəyişir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Bulla-dəniz qırışığının tağ hissəsi, qazma və seysmik kəşfiyyatla orta pleystosen çöküntülərinə görə müəyyən edilmiş geoloji quruluşdan daha mürəkkəbdir (şəkil 2).
Bulla-dəniz sahəsində yerinə yetirilən işlərin nəticəsi kimi dəniz dibi relyef öyrənilmiş, müasir və üst pleystosen yaşlı çöküntülər, çox sayda müxtəlif amplitudalı qırılmaları, sahə boyunca
intensiv yayılmış qazla doyumlu hesab edilən ərazilər və tektonik qırılmalrla şərtlənən mürəkkəb
məlumatlı seysmoakustik zonalar müəyyən edilmişdir. Profil kəsilişlərində tədqiqat dərinliyi 160170 metrə qədər çatır. Dəniz dibi relyef az meylli olub, hamar quruluşludur. Dərinlik CQ-də 30 m,
ŞmŞ-də isə 18 , CŞ-də 35 m metrə qədər olmuşdur [3].
Bulla-dəniz sahəsində KÜH-nin geoloji şəraitini qiymətləndirmək üçün mühəndisi-geoloji
quyular qazılmış və bunun da əsasında mühəndisi geoloji profillər qurulmuşdur. Tədqiqat sahəsində
5 litoloji vahiddə (balıqqulağı, qum, qumca, gilcə və gil süxurları üçün) 13 sayda mühəndisi–geoloji
elementlər açılmışdır ki, bu elementlərdə qumlu və gilli balıqqulağı (MGE-1A), xırda dənəli qum
(MGE-1), orta dənəli qum (MGE-2), orta iri dənəli qum (MGE-3), iri dənəli qum (MGE-4), qumca
(MGE-5), axıcı plastik gilcə (MGE-6), yumşaq plastik gilcə (MGE-7), sıx plastik gilcə (MGE-8), axıcı gil (MGE-9), axıcı plastik gil (MGE-10), yumşaq plastik gil (MGE-11), sıx plastik gil (MGE-12)
daxildir (şəkil 3).

Şəkil 3. Mühənsdisi-geoloji profillər
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Həmçinin qazılmış quyulardan çıxarılmış süxur və su nümunələrindən deqazasiya olunmuş qazların komponenti, suların geokimyəvi analizinin təyini, eləcə də süxur nümunələrinin geokimyəvi
(karbonatlılığı və lüminessent-bituminoloji) və petrofiziki (su ilə doyumluq) tərkibləri öyrənilmişdir.
Metanın (CH4) dənizdibi çöküntülərində (üst, orta və alt) paylanması Bulla-dəniz sahəsi üzrə
nisbətən qeyri bərabərdır. İstər su və istərsə də qrunt nümunələrindən deqazasiya olunmuş qazların
tərkibindəki metan və onun yaxın homoloqlarının qiymətləri ərazi üçün xarakter olan fon göstəriciləri çərçivəsindədir.
Bulla-dəniz sahəsində qazılmış quyulardan götürülmüş (kəsilişin üst, orta və alt) süxur nümunələrinin petrofiziki (su ilə doyumluluq) xüsusiyyətləri də təyin edilmişdir (şəkil 4).

Şəkil 4. Petrofiziki parametrlərin xətti asılılığı

Nəticə
Bulla-dəniz sahəsində aparılmış sonar planalması zamanı akustik təsvirlərin interpretasiyasından sonra belə nəticəyə gəlinir ki, sahə üzrə dəniz dibi relyef mürəkkəb deyildir və mühəndisi-geoloji baxımdan yararlı sahədir. FSAP-ın interpretasiyası nəticəsində tədqiqat sahəsinin çox saylı qırılma pozulmalarla mürəkkəbləşməsi və qırılmaların əsasən uzununa istiqamətdə keçməsi müşahidə
edilmişdir. Sahədə qazılmış mühəndisi-geoloji quyuların 100 m kəsilişi üzrə 5 litoloji vahiddə (balıqqulağı, qum, qumca, gilcə və gil süxurları üçün) 13 sayda mühəndisi-geoloji elementlər açılmışdır.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОИСКОВЫХ РАБОТ, ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ БАКИНСКОГО АРХИПЕЛАГА
(НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДИ БУЛЛА-МОРЕ)
Э.Г.Гасанов
SOCAR, Управление геофизики и геологии
Комплексные инженерно-геологические работы по планированию проводятся с целью
уточнения геологического строения и оценки инженерно-геологических условий исследуемой площади, изучения физико-механических особенностей пород верхней части разреза и
дна моря, выявления глубинных разломов, а также выбора благоприятных площадей для
постройки и установки гидротехнических сооружений. С точки зрения инженерной геологии
на море много неблагоприятных площадей. Это связано в основном с множеством тектонических нарушений в верхней части разреза, наличием активных грязевых вулканов, газовыми
проявлениями различного состава в донных отложениях, разрушениями отложений в результате гравитационных смещений и другими факторами.
ENGINEERING GEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL RESEARCHES
IN THE NORTHERN PART OF THE BAKU ARCHIPELAGO
AND DIRECT THE PROSPECTING WORKS
(ON THE EXAMPLE OF BULLA-SEA SQUARE)
E.H.Hasanov
SOCAR, Geophysics and geology Department
İntegrated engineering-geological survey are performed in order to study in detail geological
setting of the area, physical and mechanical properties of rocks constituting sea bottom relief and
upper part of section, identify deep faults, evaluate engineering-geological situation and define areas appropriate for construction of hydrotechnical units. There are quite a number of areas inappropriate in respect of engineering-geological situation. These mostly relate to a large number of tectonic faults, active mud volcanoes, various gas shows in sea bottom rocks, destruction of deposits
because of gravitational sliding and other processes taking place in upper part of section.
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CƏNUBİ XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİNİN ŞİMAL HİSSƏSİNİN
PALEOCOĞRAFİ ŞƏRAİTİ
L.N.Məmmədova, L.S.İsayeva
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ms.lalememmedova@mail.ru
Cənubi Xəzər hövzəsi yüksək perspektivli neftli-qazlı hövzələrdən biridir. Çökəkliyin paleocoğrafi şəraitinin öyrənilməsi nəzəri və praktiki cəhətdən böyük əhəmiyyət kəsb edir. Aparılan tədqiqatlar zamanı axtarış və kəşfiyyat quyularının qazma məlumatları, həmçinin ərazinin inkişaf tarixinin öyrənilməsi üçün lazım olan geoloji və geofiziki məlumatlardan istifadə olunmuşdur.
Açar sözlər: paleocoğrafiya, dövr, enmə, transqressiya, reqressiya.
Cənubi Xəzər çökəkliyinin şimal hissəsini Abşeron qalxımlar zonası təşkil edir. Palecoğrafi
cəhətdən Şimali Abşeron qalxımlar zonasında perm dövründə başlayaraq karbonat çöküntülü dəniz
şəraiti mövcud olmuşdur. Trias zamanı dəniz hövzəsində transqresiya baş vermiş və əhəngdaşı,
gilli-alevrolitli çöküntülərin toplanması müşahidə edilmişdir. Triasın sonlarında kontinental rejim
hökm sürmüş və erkən yura zamanı yenidən dəniz rejimli olmuşdur [2].
Erkən yura inkişaf dövründə Abşeron-Balxanyanı zona Böyük Qafqazın geosinklinal inkişafının alp dövrünün erkən mərhələsinə uyğun olan dərin çökməyə məruz qalmışdır [5].
Orta yura dövründə hövzənin enməsi və genişlənməsi davam etmiş və orta və Cənubi Xəzər
bütövlüklə dəniz hövzəsi sistemində (“Tetis” paleookeanın bir hissəsi) mövcud olmuşdur. Bu dövrün sonlarında Abşeron-Balxanyanı zona dəniz hövzəsinin qitə yamacı olmuşdur.
Üst yura dövründə ərazi dayaz şelf sahəsi olmuş və cüzi miqdar gətirilmiş klastik (qırıntı) materiallarının ilıq hava şəraitində orogen mənşəli rif əhəngdaşlarına çevrilməsinə şərait=yaratmışdır.
Yura dövrünün sonlarında dənizdə qısa müddətli reqresiya baş vermişdir. Abşeron-Balxanyanı
zonada yura dövrünün müxtəlif mənşəli terrigen-karbonat çöküntülərinin ümumi qalınlığı=2000-dən
5000 m-ə qədər çatmışdır [1].
Erkən təbaşir dövründə (valanjin və hoteriv) ərazidə normal dəniz hövzəsi mövcud olmuşdur.
Bu dövrdə bəzi qalxımlarda inkişaf konsedimentasion xarakter daşımışdır. Alt təbaşir dövrünün
çöküntülərinin qalınlığı Abşeron astanası ərazisində 3000 m təşkil etmişdir.
Təbaşirin sonu - paleogenin əvvəlində Şimali Abşeron və həmçinin Pirşağı eninə fleksurası
(Qoşa Daş, Pirşağı-dəniz, Nardaran-dəniz və Fatmai struktur qalxımını əhatə edən antiklinal qırışığı) ilə ayrılan Qərbi və Şərqi Abşeron çökəklikləri aktiv inkişaf etmişdir [1].
Paleosen-eosen dövründə Abşeron-Krasnovodsk qırışığının və Abşeron-Çelekən qurşaqlarının
inkişafı davam etmişdir. Ümumiyyətlə, bu dövrdə tədqiqat aparılan ərazi, əsasən terrigen-karbonat
çöküntülərindən ibarət dəniz hövzəsi kimi Cənubi və Orta Xəzər çökəkliklərini ayıran nisbətən
qalxmış zona kimi mövcud olmuşdur. Bu dövrdə toplanmış çöküntülərin qalınlığı şimal hissə üçün
500 m, cənub hissə üçün isə 1500 m təşkil etmişdir [3] (şəkil 1).
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Şəkil 1. Şimali Abşeron qalxımlar zonasının paleosen-eosen çöküntülərinin
sxematik formasiya və qalınlıqlar xəritəsi

Oliqosen-alt miosen dövründə intensiv qalxma hərəkətləri nəticəsində alt maykopun qalınlığı
xeyli azalmışdır. Böyük Qafqaz antiklinoriumunun cənub qanadının Cənubi-Dibrar dərinlik qırılması boyu inkişafı bu dövrə təsadüf edir. Eyni zamanda, bu dövrdə Şimali Abşeron çökəklikliyinin
və Abşeron qalxımlar zonasının intensiv enməsi nəticəsində bu ərazidə 2000-3000 m qalınlıqlı dəniz terrigen formasiyalı (əsasən gilli) çöküntülər iştirak etmişdir [3] (şəkil 2).

Şəkil 2. Şimali Abşeron qalxımlar zonasının oliqosen-alt miosen çöküntülərinin
sxematik formasiya və qalınlıqlar xəritəsi

Tədqiqat ərazisinin alt pliosen dövründə paleocoğrafi şərait bütövlükdə maykop dövrünə xas
olan terrigen-karbonat çöküntülərinin toplanması ilə davam etmişdir [4].
Çokrak və karaqan dövrlərində tədqiqat zonasının şimal hissəsinin qalxması, sarmatın əvvəllərində isə dənizin geniş transqressiyası baş vermiş və çöküntütoplanma hövzəsinin sərhədləri
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genişlənmişdir. Meotisdə qırışıqlıq hərəkətləri Cənubi-Xəzər çökəkliyinin digər kənar zonaları kimi
Abşeron-Balxanyanı zonasını da əhatə etmişdir.
Pliosenin əvvəllərində transqressiya inkişaf etmişdir. Bu zaman Abşeron- Balxanyanı zonada
enmə prosesi və dəniz terrigen çöküntülərinin toplanması davam etmişdir [1].
Pontun sonlarında Cənubi-şimal Qafqazın ümumi qalxımı hövzənin kiçilməsinə və tədqiqat
zonasının cənub-şərq istiqamətində əyilərək əksər ərazinin quru olmasına səbəb olmuşdur. Dəniz
rejimi yalnız çökəklik zonalarda və ərazinin cənub-şərqində davam etmişdir. Burada çöküntütoplanma hövzəsinin inkişafının sərhəddi qala çöküntülərinin yayılma sərhəddi sayıla bilər. Bununla əlaqədar, məhsuldar qatla yatan çöküntülər arasında ən az stratiqrafık fasilə amplitudu Abşeron yarımadasının cənubunda və Abşeron arxipelaqında qeyd olunur ki, bu zonada alt pliosenin kəsilişi
qala lay dəstəsinin ən alt qatlarından başlayır. Qərbə və şimal-qərbə doğru bu fasilə MQ-nin alt lay
dəstələrinin kəsilişdən çıxması və altda yatan çöküntülərin yuyulması ilə artır.
Qala hövzəsinin şimal və şimal-şərq sərhəddi Tenqiz meqaantiklinalı və Abşeron-Krasnovodsk qalxımlar zonası hesab olunur. Cənub sərhəddi Nardaran struktur qalxımının şimal yamacı
boyu və Mərdəkan-dəniz qalxımı boyu, şimal-qərb sərhəddi isə Pirşağı eninə qınşıqlıq zonasından
keçir. Qala lay dəstəsi Ağburun-dəniz, Mərdəkan-dəniz və Darvin-Pirallahı adası eninə zonallıq
strukturlarının tağ hissəsində aşkar edilmişdir. Görünür, Qala dənizinin transqressiyası o zaman ki,
Cənubi-Xəzər hövzəsinin daha dərin paleorelyefli körfəzlərinin müasir sinklinalları şimal-qərbdə
Bilgəhi və Ağburunu, şərqdə isə Pirallahı-Gəlgörü öz suları ilə doldurmuşdur. Qala lay dəstəsinin
qalınlığı 50-150 m arasında dəyişir. Ən böyük qalınlıq (250-300 m) Abşeron küpəsi qalxımının cənub-şərq periklinalmda qeyd olunur. Belə qalınlıq, həmçinin onun qərb qanadı olan Mərdəkan-dəniz və Pirallahı adasında da təmin olunur.
QaD qalınlığının ərazinin cənub və cənub-şərq hissələrində 400-450m-ə çatması CənubiXəzər çökəkliyi-hövzəsinin əmələ gəlməsi ilə izah olunur (şəkil 3).

Şəkil 3. Şimali Abşeron qalxımlar zonasının qərb hissəsinin ixopaxit xəritəsi

Qırmakialtı paleohövzəsi qala hövzəsini bir qədər örtür. Ağburun-dəniz-Abşeron küpəsi qınşıqlıq sistemin geotektonik planında baş verən dəyişiklikləri bu dövrə aid etmək olar. Ağburun-dəniz qalxımının tağ hissəsi dat dövründən intensiv qalxma hərəkətləri ilə xarakterizə olunduğuna
baxmayaraq alt pliosen dövründən enməyə məruz qalmışdır, Abşeron küpəsində isə qalxma hərəkətləri davam etmişdir. QaD-nin Ağburun-dənizdə varlığı və Abşeron küpəsində qeyd olunması
bununla izah edilir.
118

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №1

QaD hövzəsinin paleosahil Qoşa-Daş və Abşeron küpəsi strukturlarının tağ boyu hissələrindən keçməsi QAD-ın altda yatan süxurlarla erozion kontakda olmasını və Abşeron küpəsinin
l №-li struktur-axtarış quyusunun kəsilişində bazal strukturunun aşkar olunmasını sübut edir. QAD-ın
pazlaşma xətti Abşeron küpəsi və Qoşa-Daş qalxımlarının cənub-qərb qanadları boyu uzanaraq,
sonuncunun şimal-qərb periklinalından cənub-şərqə ̶ Abşeron yarımadasından Kürdaxanı struktur
qalxımını keçən cənub-qərbə doğru istiqamətlənir.
Nəticə
Tədqiqat ərazisi dövrlər üzrə bir-birini əvəz edən qalxma və enmə proseslərinə məruz qalmışdır. Belə ki, mezozoy erasında yer qabığının intensiv çökməsi baş vermiş və onun sinklinal sahələrində böyük qalınlığa malik çökmə və qismən vulkanogen süxurlar toplanmışdır, kaynozoyda isə
enmə fonunda ayrı-ayrı zonaların hiss ediləcək dərəcədə qalxmaları baş vermişdir.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
ЮЖНО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА
Л.Н.Маммедова, Л.С.Исаева
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
Южно-Каспийская впадина является oдной из высокоперспективных нефтегазоносных
морских акваторий. Изучение палеогеографических условий впадины имеет огромное теоретическое и практическое значение. Во время проведенных исследований использовались
данные поиска-разведочных скважын а так же геоло-геофизическая информация.
Ключевые слова: палеогеография, период, депрессия, трансгрессия, регрессия
PALEOGEOGRAPHICAL CONDITIONS IN NORTHERN PART
OF SOUTH CASPIAN BASIN
L.N.Mammadova, L.S. İsaeva
Azerbaijan State Oil and İndustry University
The South Caspian is one of the high prospective oil and gas bearing Basin. The study of paleogeographical condition of the Basin has theoretical and practical importance. Drilling wells data
and also geological and geophysical information were used during the research.
Keywords: paleogeography, period, depression, transgression, regression.
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THE MODERN METHOD OF REGISTRATION OF EARTHQUAKES AND SEISMICITY
OF TALISH SEISMOGENIC ZONE
A.Y. BABAKHANOVA
Baku State University
aygun.babaxanova@gmail.com
In Talysh region of Azerbaijan occurs earthquakes are connected with Pre-Lesser Caucasus
tectonic fault. Earthquakes are observed in the region of 10÷40 km depth. In 11.07.2007 Lerik
earthquake has also confirmed that the depth of hypocenter is h≤30 km.
Yardimly station began to function on 28.10.2013 with purpose to record earthquakes without
loss happened in south region of Azerbaijan. So, registration of earthquakes with 0.1-02 magnitude
by area was carried out.
Scientific researches on directions of recording seismic observations – local, near and far
earthquakes in republic territory, providing information about strong and perceptible earthquakes
happened in republic territory and adjacent areas operatively to directive bodies and related
organizations, working out of each quarterlycatalogues of earthquakes and compiling epicenters
maps, analysis of current seismic regime, separating of seismic dangerous regions, defining of
mechanism of earthquakes hotbeds in possible conditions, etc.by network of seismic stations at
Seismological studies section.
It is defined according to by comparative analysis of seismic activeness maps of the region
during 2006-2013 that, seismicity was at background level in 2006, but seismic activeness has increased in the region since 2007.
Key words: earthquake, seismicity, profile
Talish zone is one of the seismogenic regions of Azerbaijan. Avash-Girkan fault and Arkivan
addition are separated here. Strong earthquakes happen along the fisrt fault with intervals. They are
often felt in Lerik. This fault is situated between Yardimly synclinal and watershed anticline zones.
Arkivan addition is also seismic active fault that, tuffogenic origin sediments of Burovar anticlinal
zone took Miocene aged clay complex under tectonic cover in the southern flank of Jalilabad synclinal zone along this fault. The availability of hydrocarbon accumulation can be supposed in close
conditions under space of addition.
Presence of Talish in small arch swollen to the northis characterized by its occupation in the
north flank of Tebriz volcano-tectonic ring-shaped structure, its location between Lesser Caucasus
and Elbrus,not bending to tectonic plan of neighboring geodynamic units. Strong earthquakes happened here periodically. On average 7-8 strong earthquakes were recorded in this region in 18611986. It is known according to geological literature that, earthquakes hotbeds arise mostly in faults
along horizontal structures (horizontal dislocation). San-Andreas (California) and North Anatolia
(Turkey) faults are obvious cases for abovementioned. The instrumental researches show that,
strong underground quakes happen in different parts of such structures.
It was determined that, earthquake surrounds not a point, but a certain capacity of the
Earth’s crust mass and happens in the result of discharge of tension in seismogenic fault zone [1].
The last has linear characteristic and stretches long distance in most cases. One of such seismic
focal faults is Avash-Girkan, which was discovered in Talish [2]. Its vertical amplitude changed
between 5-7 km and directed to north by angle of 60-70 degrees. Underground quakes happen
along this fault periodically. The magnitude of these happened quakes is 4.5-6, the depth is 12-16
km. These earthquakes were accompanied by numerous aftershocks and 4-3 magnitude intensity
was felt on MSK-64 scale in the surroundings according to the information of ANAS Republican
Seismic Survey Center.
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Recordings of seismic events are used for research of kinematic and dynamic parameters of
earthquakes. These tasks can be solved by knowing frequency peculiarities and sensitivities of devices exactly. Republican Seismic Survey Center attached to ANAS began to set seismic monitoring system in territory of the republic in 2003. Seismic monitoring is carried out in regions by telemetric equipments, which were bought from “Kinemetrics” of the USA. Earthquake investigation
bureau is occupied with analysis of earthquake recordings registered at seismic stations, determination of their kinematic and dynamic parameters.
Another 11 “Kinemetrics” station were bought and constructed in 2009-2010 with purposed
of developing of seismological observation network and improving of scientific researches in seismology sphere. Another 6 telemetric seismic stations were constructed by RSSC, so number of
seismic stations reached to 31. Another 4 telemetric stations were constructed by RSSC on
28.10.2013 and so number of seismic stations reached to 35. Each station consists of threecomponent broadband STS-2 seismometer, one three-component accelerometer and one Quanterra
Q330 digitizer. Seismic stations were selected and placed according to seismic level of separate areas of Azerbaijan.
Seismic stations works in Azerbaijan for many years. Seismic regime of the republic territory,
distribution objective laws of earthquake epicenters, dynamics of seismic processes in hotbed zones
are investigated, active parts of depth faults are defined and intensity of possible maximal strong
earthquakes is assessed in these areas on the basis of observation network consisting of 35 telemetric seismic stations of seismological researches. The exact registration of earthquakes is result of
sensitivity of stations. Recording of earthquakes happened in south region of Azerbaijan is carried
out by sensitive seismographs constructed in these areas. Seismic stations constructed in the south
region are Lerik, Lankaran, Astara, Jalilabad, Yardimly stations.
Digital registration of seismic quakes at these stations is important to study seismicity of Talish zone, to define active parts of depth faults in the area and distribution depth of earthquakes by
area. Lerik station began to function in 2009, Astara station in 2010. But Jalilabad and Lankaran
stations began to function since 2003. Another seismic station - Yardimly station began to function
on 28.10.2013 with purpose to record earthquakes without loss happened in south region of Azerbaijan. So, registration of earthquakes with 0.1-02 magnitude by area was carried out.
Scientific researches on directions of recording seismic observations – local, near and far
earthquakes in republic territory, providing information about strong and perceptible earthquakes
happened in republic territory and adjacent areas operatively to directive bodies and related organizations, working out of each quarterlycatalogues of earthquakes and compiling epicenters maps,
analysis of current seismic regime, separating of seismic dangerous regions, defining of mechanism
of earthquakes hotbeds in possible conditions, etc.by network of seismic stations at Seismological
studies section.
Tectonically active zones of Azerbaijan territory are divided mainly into 4 groups. These are
Greater Caucasus, Lesser Caucasus, Central Caspian and Talish region.
The results of scientific researches of strong earthquakes happened in Talishseismogenic
zone, tectonic structure of the region, macroseismic materials of earthquakes happened during past
and recent times in this area and their hotbeds mechanism were analysed in detail. Macroseismic
parameters of earthquakes, to which geological layer the hotbeds belong and which type tectonic
actions happens in this area during earthquake were defined according to results of researches.
Talishmegazone has composite tectonic structure and is characterized by high seismicity.
A lot of destroying and strong earthquakes happened in this area historically. Earthquakes with
h≤30 km small-focus are situated in basalt layer in Lerik according to geological section of Talish area [3].
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Mechanism and parameters of the last strong earthquakes happened in Talish region on July
11, 2007 were defined according to primary information of 12 analogue and 12 telemetric stations
of Republican Seismic Survey Center. Carried out works are following:
-To ensure continuous recording of local, near and far earthquakes by general and regional type of
complex analogue and digital telemetric seismometric devices;
-To develop stationary stations network and temporary observation points more with purpose of
studying of ground vibrations during strong and perceptible earthquakes;
-Qualitative primary analysis ofinformation about strong and perceptible earthquakes and to provide
information, directive organs and related organizations with “Earthquake bulletin” by Emergency
Information Serive EIS line;
-To carry out epicentral and instrumental observation in hotbed zone (İ0≥7 magnitude) of strong
earthquakes and to collect macroseismic (İ0≥4 magnitude) information;
-To provide redetermination and regulation of constant parameters of seismographs constructed at
all seismic stations and working uninterruptedly and also standby;
-Analysis and interpretation of seismological materials and compiling of earthquakes catalogues,
creating of epicenters maps.
In 2007 seismological department implemented following tasks:
-Carrying out continuous seismometric observations during a day in republic territory by network of
14 analogue stationary and 14 telemetric seismic stations, which were equipped general and regional type of seismographs;
-Buying qualitative primary seismometricmaterialswith purpose of defining main parameters of recorded earthquakes correctly, which are also useful for analysis and interpretation;
-Primary processing and analysis according to instructions and recommendations of information of
seismograms at seismic stations;
-Compiling of earthquakes bulletins of every 10 days at the stations and sending them
with appropriate seismograms to control, analysis and interpretation department;
-Regular arrangement of controlling over carrying out and analysis of seismological observations
qualitatively at seismic stations;
-Compiling of “Earthquake bulletin” of EIS for every earthquake with intensity İ0≥4 magnitude
happened in area of republic and adjacent regionsand providing directive and information organs
with them and collecting macroseismic information;
-Constant control to working regime of seismograms constructed at the seismic stations and regulating their constant parameters;
-Providing constant control to working regimes of accelerographs working on standby regime at 10
stationary stations and 4 temporary points, recording strong earthquakes with purpose of recording
ground vibrations during strong and destructive earthquakes;
-Analysis of seismogram and station bulletins, compiling of final bulletins and catalogues of earthquakes, creating epicenters maps, analysis of received information, defining of parameters of earthquakes hotbeds, publication of received results in “Eurasia earthquakes” annual journal and “Catalogue of earthquake forecasting observations in territory of republic in 2006”;
-Collecting and analysis of macroseismic information about strong and perceptible earthquakes
happened in territory of republic and adjacent regions;
-Implementing of assessments by programs of modern electronic and calculation machines (computers) with purpose of improving effectiveness of analysis of large volume information of seismological, geophysical and geochemical observations;
-Collecting of earthquake information in data bank on computer.
Seismic section was built on profiles of Talish mountainous zone based on analysis of earthquake recordings registered at digital seismic stations and earthquake catalogues. [4] The most
earthquakes happened at depth of 10-40 km in this area as we see at the profile.The analysis of
seismic activity of researched area was carried out on base of earthquakes recorded and selected
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from earthquakes catalogue happened in 2013. Earthquakes with ml≥1.5 were recorded without loss
by territory of Azerbaijan in 2013 as in previous years [5].
It was observed that the high density of weak earthquakes (ml=0.3-3.1) were recorded in Talish zone on base of analysis of epicenters maps for researching space and time peculiarities of seismicity and dynamics of seismic processes in 2014.
Seismic activity was observed in zone of Nakhchivan-Armenia border and Talish in
I-II terms.
Seismic activity was observed in Talish zone during III-IV terms. As always density of earthquake epicenters is observed in all-Caucasus and meridional directions in Talish mountainous region. Talish mountainous zone remained active in 2014.

Figure. Epicenters maps of earthquakes happened in Talısh regions in 2014

One of the seismoactive faults is Front Lesser Caucasus. Earthquakes happen along this fault
in Talish region of Azerbaijan. It is defined that the most earthquakes happened at depth of 10-40
km in this zone on base of seismic section on profiles of Talish mountainous zone.Seismic activity
was observed in 2007 and earthquake with little focus h≤30 km was located in basalt layer according to geological section of the area in Lerik earthquake.
Expansion of seismic observation network in republic territory and Yardimly station in the
south region of Azerbaijan, which began working in 2013, were cause forincreasing of numbers of
recorded earthquake without loss and so, it was possible to record small earthquakes with 0.1-0.2
magnitude in the south region. It is important in determining of seismicity of research area.
It is defined according to comparative analysis of seismic activeness maps of the region during
2006-2013 that, seismicity was at background level in 2006, but seismic activeness increased in the
region since 2007.
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ZƏLZƏLƏLƏRİN MÜASİR ÜSULLA QEYDİYYATI VƏ TALIŞ SEYSMOGEN
ZONASININ SEYSMİKLİYİ
A.Y. Babaxanova
Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycanın Talış bölgəsində baş verən zəlzələlər Ön Kiçik Qafqaz tektonik qırılması ilə
əlaqədardır. Baxılan regionda baş verən zəlzələlərin hiposentrlərinin profil boyu paylanmasına əsasən seysmogenerasiya zonasının 10÷40 km dərinlikdə olduğu müəyyən olunmuşdur. 11.07.2007-ci
il Lerik zəlzələsinin də hiposentrinin dərinliyi h≤30 km-ə təsadüf edir.
Respublika ərazisindəki seysmik müşahidə şəbəkəsinin genişləndirilməsi, Azərbaycanın cənub bölgəsində 2013-cü ildə fəaliyyətə başlamış Yardımlı stansiyası itirilmədən qeydə alınan zəlzələlərin sayının artmasına səbəb olmuş və bununla da artıq cənub bölgəsində (ml=0.1-0.2) kiçik zəlzələləri qeyd etmək mümkün olmuşdur. Bu da tədqiqat ərazisinin seysmikliyinin müəyyənləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bölgənin 2006-2013-cü illər üzrə seysmik aktivlik xəritələrinin müqayisəli analizinə əsasən
müəyyən olunmuşdur ki, bölgədə 2006-cı ildə sesymiklik fon seviyyəsində olduğu halda, 2007-ci
ildən bölgədə seysmik aktivlik artmışdır.
Açar sözlər: zəlzələ, seysmiklik, profil
РЕГИСТРАЦИИ ЗЕМЛЕТРЕСЕНИЙ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ И
СЕЙСМИЧНОСТЬ ТАЛЫШСКОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
А.Ю. Бабаханова
Бакинский Государственный Университет
Землетрясения, происходящиев Талышских горах Азербайджана, приурочены к Переднему Малому Кавказскому тектоническому разлому. На основании анализа распределения
гипоцентров землетрясений вдоль выбранных профилей определена сейсмогенерующая зона, соответствующая глубинам 10÷40 км. Последне подтверждается соответствием этой глубине гипоцентра (h≤30) землетрясения в Лерике от 11.07.2007.
Расшичение сети сейсмических исследований на территории Республики, послужило
увеличению регистрации землетрясении в южных районах т.е. начавцийся работать с 2013
года в Йардымлых станции смогла обеспечить регистрировать даже самые незначителные
землетрясение (мл-0,1-0,2). Это увелечило территорию сейсмических исследований.
Анализ карты сейсмической активности , территории 2006-2013 года получил что на
этой территории по отношению к 2006 году где сейсмический фон был в норме,в 2007 году
на этой территории сейсмичность увеличилось.
Ключевые слова: землетрясение, сейсмичность, профиль,
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UOT: 550.3
DARVİN BANKASININ CƏNUB HİSSƏSİNDƏ PETROFİZİKİ PARAMETRLƏRİN
DƏYİŞMƏ QANUNAUYĞUNLUQLARI
O.M. Mütəllimova*, C.R. Quliyev*, A.M. Dadaşov*, Z.C. Axundov*, X.İ. Ağayev**
*
SOCAR, Geofizika və Geologiya İdarəsi
**
Azneft İB
dadashov.azad@mail.ru
Tədqiqat işinin əsas məqsədi öyrənilən yatağın kollektor xüsusiyyətli laylarının istismara verilməsinin əsaslandırılmasından ibarətdir ki, bu da əlavə neft hasilatının artırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Bununla əlaqədar, petrofiziki parametrlərə əsasən Darvin bankası yatağının cənub hissəsi üzrə struktur xəritələr tərtib edilmiş, quyular üzrə toplanmış məlumatlar nəticəsində reqressiya
asılılıqları qurulmuş və 3D modelləri hazırlanmışdır.
Açar sözlər: reqressiya, petrofiziki parametrlər, məsaməlilik, neft-qazlılıq, qalxım, struktur,
amplituda.
Giriş. Yataq Pirallahı adasından 6 km şimal istiqamətində açıq dənizdə yerləşir. Yatağın cənub sahəsində suyun dərinliyi 20 m-dir. Şimal hissədə dərinlik 25 m-ə qədər artır.
Darvin bankası yatağının geoloji quruluşunda məhsuldar qatın suraxanı dəstəsindən başlamış
pont mərtəbəsi və diatom süxurları da daxil olmaqla, bütün çöküntü kompleksi iştirak edir.
Qırmakı lay dəstəsi, əsas etibarı ilə gil və qumlu təbəqələrin növbələşməsindən ibarətdir [1].
Qırmakı altı (QA) lay dəstəsi orta və iri-dənəli kvarslı qumlarla, az qalınlıqlı gillərin növbələşməsi ilə və sıx qumdaşları ilə təzahür edir. Yatağın cənub və mərkəzi hissələrində QA lay dəstəsinin qalınlığı, tağ hissədən qanada doğru artır. QA lay dəstəsinin nefti ağır qətranlı neftlərə aid edilir. Kern üzrə məsaməlilik 12-32%, gilin tərkibi isə 5,3-42% arasında dəyişir.
Tədqiqat obyektinin ümumi qalınlığı 150 m-dir. Burada litoloji cəhətdən narın-xırda dənəli
qumlara və sıx qumdaşlı gil laycıqlarının tez-tez növbələşməsinə, eləcə də az qalınlıqlı izlənilən zəif
keçirici, sıx qumdaşlı laycıqlarla rast gəlinir.
Ərazidə ilk geoloji-kəşfiyyat və dəniz elektrik kəşfiyyatı işləri 1934-1937-ci illərdə aparılmışdır. 1937-1939-cu illərdə dəniz dibinin geoloji xəritəsini qurmaq üçün çox sayda struktur quyular
qazılmışdır.
Cənub-dəniz antiklinal zonası üzərində olan Darvin bankası yatağının cənub hissəsində struktur çoxlu sayda eninə və uzununa qırılmalarla mürəkkəbləşərək bloklara ayrılmışdır. Onun amplitudası 30-90 m arasında dəyişir. Cənub-qərb qanadda layların yatım bucağı 45-500-dir (şəkil 1).
Sınanma işlərinin nəticəsinə əsasən I blokda 155 saylı quyuda neft axını 1025-1076 m, III
blokda 813 saylı quyuda sənaye əhəmiyyətli susuz neft axını 3-14 t/gün 1006-1079 m intervallarından, həmçinin V blokda 4, 27, 68, 69 saylı quyularda neft axını alınmışdır.
Tədqiq olunan sahədə məhsuldar obyektin neft-qaz doyumluluğu geofiziki məlumatlara əsasən (25 quyudan 249 kern nümunəsinə əsasən) müəyyənləşdirilmişdir.
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Şəkil 1. Darvin bankası yatağı. QD tavanına görə struktur xəritə

Alınmış nəticələrin müqayisəsi, müxtəlif üsullarla təyin olunmuş əmsalların qiymətlərinin
uyğunluğunu aşkar edilmişdir [2].
Tədqiqatın məqsədi və məsələnin qoyuluşu. Darvin bankası yatağının cənub hissəsinin QD
lay dəstəsinin petrofiziki parametrlərin təyin edilməsi aşağıdakı ardıcıllıqla aparılmışdır:
1) Tədqiq olunan sahənin cənub hissəsinin effektiv qalınlığını aşağıdakı düstur ilə hesablanmışdır.
Hef = H*(1-Cgil)

(1)

2) QP əyrilərinin məsaməlik əyrilərinə çevrilməsi məqsədilə QP əyriləri normallaşdırılır, αQP
əmsalı isə aşağıdakı düstur ilə hesablanmışdır.
αQP = (QPmax-QP)/(QPmax-QPmin)

(2)

Sahə üçün təyin edilmiş reqressiya asılılığından istifadə edilməklə məsaməlik aşağıdakı düstur ilə hesablanmışdır.
Km=0,258*αQP0.5
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3) αQP əyrilər əsasında qumluluq-gillilik əyriləri hesablanmışdır. Burada, αQP əyrisində ədədi
qiyməti 0,5-dən artıq olan interval kollektor, 0,5-dən aşağı olan interval isə qeyri-kollektor kimi
qəbul edilmişdir.
4) FXM əyriləri əsasında neft-qazdoyumluluq əmsalı aşağıdakı düsturdan istifadə edilərək
müəyyən edilmişdir.
Knq=0,454ρFXM 0,132

(4)

Beləliklə, yuxarıdaki düsturlar vasitəsilə hesablamaları nəzərə alaraq, Darvin bankasının QD
lay dəstəsinin petrofiziki parametrlərin cədvəl qiymətləri tərtib edilmişdir (cədvəl).
Cədvəl

Quyu №

Layın
tavanı, m

Layın
dabanı, m

Hef, m

Cgil

Knq

Km

Darvin bankasının QD lay dəstəsinin petrofiziki
parametrlərinin göstəriciləri

4
12
13
27
40
52
60
61
63
68
69
74
132
155
500
507
525
560
726
735
813

1004,5
651,5
676,8
836,0
882,5
839,8
817,5
837,0
1014,0
786,8
852,5
807,0
1056,0
920,0
862,2
749,5
899,5
813,5
813,2
807,0
1015,0

1095,0
811,5
771,8
994,5
1010,0
982,2
953,0
899,0
1066,0
920,2
989,0
931,2
1061,0
1026,0
1098,0
876,0
1022,0
922,0
880,0
908,0
1064,0

2,75
2,96
2,4
2,84
1,54
2,0
2,51
1,87
1,9
2,6
2,84
2,0
2,0
2,5
2,03
2,27
1,9
2,7
2,1
1,96
1,95

0,12
0,27
0,29
0,20
0,22
0,28
0,32
0,36
0,26
0,18
0,31
0,29
0,29
0,16
0,37
0,30
0,33
0,26
0,20
0,34
0,37

0,65
0,6
0,6
0,6
0,7
0,68
0,7
0,6
0,7
0,61
0,61
0,67
0,67
0,68
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6
0,61
0,56

0,27
0,25
0,25
0,26
0,26
0,25
0,24
0,23
0,25
0,26
0,24
0,25
0,25
0,26
0,23
0,24
0,24
0,26
0,26
0,23
0,23

Petrofiziki tədqiqatlar keyfiyyət baxımından mükəmməl hesab edilmiş QP əyrilərinin riyazi
çevrilmələrinin (hesablanmış αQP əyrisi) və kern məlumatları əsasında aparılmışdır [3].
Hesablamalara görə təyin edilmiş reqressiya tənlikləri əsasında Darvin bankasının cənub
hissəsində Qırmakı Lay Dəstəsi (QLD) üçün gilliliyin məsaməlikdən; neftqazlılığın məsaməlikdən;
gilliliyin neft-qazlılıqdan [Cgil=f(Km) (a); Knq=f(Km) (b); Cgil=f(Knq) (c)] asılılıqları tərtib edilmişdir
(şəkil 2).
Toplanan nəticələrin araşdırılması göstərir ki, məsaməlik və gillilik arasında sıx asılılıq
mövcuddur və bu asılığın korrelyasiya əmsalı isə 0,93-ə bərabərdir (şəkil 2 (a)).
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Bundan əlavə, aparılan araşdırma zamanı məsaməliklə neft-qaz doyumluluq arasında kifayət
qədər sıx asılılıq əlaqəsi müşahidə olunur və bu asılılıqların korrelyasiya əmsalı 0,57-ə bərabərdir
(şəkil 2 (b)).
Eyni zamanda, aparılan araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, neft-qaz doyumluluqla gilliliyin sıx asılılığı mövcuddur və bu asılılığın korrelyasiya əmsalı 0,55-ə bərabərdir (şəkil 2 (c)).

Şəkil 2. Gilliliyin məsaməlikdən Cgil=f(Km) (a); neftqazlılığın məsaməlikdən Knq=f(Km) (b) və gilliliyin
neft-qazlılıqdan Cgil=f(Knq) (c) asıllıqları

Əldə olunmuş nəticələr və tərtib edilmiş asılılıqların köməyi ilə ərazidəki məhsuldar kollektorların əsas karbohidrogen tutumunu əks etdirən parametrlər arasındaki korelyasiya asılılıqların riyazi düsturları müəyyən edilmişdir (şəkil 2).
Bu asılılıqlar və “Petrel” qrafik kompüter proqramı vasitəsilə Darvin bankasının cənub hissəsinin QD üzrə məsaməlik (şəkil 3 (a)) və neft-qazlılığın (şəkil 3 (b)) 2 və 3D petrofiziki modelləri
tərtib edilmişdir.
Tərtib olunmuş modellər tədqiqat ərazisində sərhəd və dərinlik boyunca neft mədən işlərində
mühüm sayılan iki əsas parametrlərin dəyişmə qanunauyğunluqlarını izləməyə imkan verir [4].
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a)

b)
Şəkil 3. Darvin bankasının cənub hissəsinin QD üzrə məsaməlilik (a)
və neft-qaz doyumluluq xəritələri (b)

Məsələnin həlli üsulları və aprobasiyası. Kern-laboratoriya materiallarına və quyular üzrə
mədən-geofiziki tədqiqatlara əsasən Darvin bankasının cənub hissəsinin QD üzrə məsaməlilik və
neft-qaz doyumluluq üzrə 2 və 3D modelləri qurulmuşdur (şəkil 3).
Alınan nəticələrin müzakirəsi və praktiki əhəmiyyəti. Quyu kəsilişləri üzrə təyin olunmuş
əmsalların strukturlar üzrə dəyişməsini əks etdirən 2 və 3D modelləri sahə üzrə neft-qaz ehtiyatının
dəqiq hesablanmasında, yeni quyuların qazılmasında və layihələndirilməsində, o cümlədən istismar
sxeminin dəqiqləşdirilməsində mühüm əhəmiyyətli ola bilər.
Beləliklə, modellərdən göründüyü kimi QD üzrə məsaməlik 23-27%, neft-qazlılıq isə 56-70%
arasında dəyişir. Eyni zamanda, modellərdə əks olunan kollektorluq parametrlərin istifadə etməklə
karbohidrogen yatağının cari neft-qaz ehtiyyatının dəqiq qiymətləndirilməsi, istismar planının düzgün təşkil edilməsi və yeni quyuların qazılmasının layihələndirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb
edə bilər.
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Nəticə
Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsində Darvin bankası yatağının lay dəstəsinin QGT kompleksi təhlil edilmiş, 2 və 3D modelləri qurulmuş və müvafiq petrofiziki parametrlərin qiymətləri
müəyyənləşdirilmişdir.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ЮЖНОЙ ЧАСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАНКА ДАРВИНА
O.M. Муталлимова *, К.Р. Гулиев *, А.М. Дадашов *, З.С. Ахундов *, X.I. Агаев **
*Контора Геофизики и Геологии
** Азнефть Производственное Сообщество
Целью данного исследование является обоснование введения в эксплуатацию коллекторских пластов исследуемого месторождения, что впоследствии приведет к увеличению
нефтедобычи.
В связи с этим на основе петрофизических параметров были составлены структурные
карты Южной части месторождения банка Дарвина, построены графики регрессии, основанные на данных, полученных со скважин, а также подготовлены 3Д модели.
Ключевые слова: регрессия, петрофизические параметры, пористость, нефтегазоносность, подъем, структура, амплитуда.
DISTRIBUTION OF THE PETROPHYSICAL PARAMETERS IN THE SOUTHERN
PART OF DARWIN BANK FIELD
O.M. Mutallimova*, C.R. Guliyev*, A.M. Dadashov*, Z.C. Akhundov *, X.I. Agayev **
*Department of Geology and Geophysics
**Azneft Production Union
The purpose of this study is to justify the commissioning of the reservoir strata of the
investigated deposit, which will subsequently lead to an increase in oil production.
In this connection, on the basis of petrophysical parameters, the structural maps of the
Southern part of the Darwin Bank deposit were compiled, regression curves based on the data from
the wells were constructed, and 3D models were prepared.
Key words: regression, petrophysical parameters, porosity, oil and gas potential, ascent,
structure, amplitude.

130

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №1

UOT 616-006
THE DETECTION AND PROGNOSTIC ROLES OF CONNECTIVE TISSUE GROWTH
FACTOR (CTGF) EXPRESSION IN DIFFERENT TUMOR MODELS
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Connective tissue growth factor (CTGF) expression is described in the pathogenesis of solid
tumorswhich has strict roles in cellular differentiation and angiogenesis. The different cellular
signaling pathways could also be active in tumor reactive strom a where CTGF isover expressed.
The potential impact of CTGF also include prevention of hypoxia-induced apoptosis and promoting
epithelial-mesenchymal transistion (EMT). The several cDNA microarray analyses showed that
connective tissue growth factor (CTGF) was expressed at low levels in nontumor-promoting tissue
stromal cells and was basicallyoverexpressed in tumor promoting stromal cells. CTGF expression
in different tumors has been related to both tumor suppression and progression. CTGF has also
important role in significant processes requiring cell migration such as the reepithelialisation in
different epithelial cells, which is mediated through TGF-β and CTGF signaling, with ERK1/2 and
p38 MAPK molecular mechanisms activation. CTGF expression in acute lymphoblastic leukemia,
breast, pancreas and gastric cancer correlates to worse prognosis. The relevant investigationsshow
that CTGF expression isrelated to in cell migration, tumor cell apoptosis, reactive and well
vascularised myofibroblast rich stroma and fibrosis development locally and in distal organs.
Key words: CTGF, EMT, cell growth, tissue repair
Introduction
The connective tissue growth factor (CTGF) is a secreted protein belonging to the CCN
family of serum-induced immediate-early genes. This family is rich in cysteines, and its members
contain four domains involved in growth factor binding, dimerization, heparin and proteoglycan
binding and integrin recognition (1). CTGF has been shown to directly bind integrin receptors and
heparan sulfate proteoglycans and thus participate in signal transduction events, which lead to the
regulation of cell adhesion, migration, proliferation, gene expression, differentiation and survival
(2). Owing to its ability to modulate the activities of several growth factors and cytokines, including
transforming growth factor-beta (TGF-β), vascular endothelial growth factor, bone morphogenetic
protein, and Wnt proteins, CTGF has the potential to regulate a broad array of biological processes.
As CTGF is present in a wide variety of fibrotic conditions of the skin, kidney, liver, lung and other
organs, current thinking in the field suggests that it is a pro-fibrotic molecule; however, its role in
wound repair remains less well defined (3). Connective tissue growth factor (CTGF) is a multifunctional protein involved in the regulation of cell growth and tissue remodeling. CTGF expression is
generally very low in normal liver. However, CTGF expression gradually increases with the progression of hepatic fibrosis and other chronic liver injury, exhibiting a significant correlation with
fibrogenesis (4).
CTGF plays a key role in the pathogenesis of hepatic fibrosis and stimulates the transformation of resting hepatic stellate cells into myofibroblasts, which leads to the production of more
CTGF. In this point we can consider CTGF may participate in hepatocellular carcinoma pathogenesis. CTGF also stimulates the production of collagens, fibronectin and laminin, the predominant
molecules of the extracellular matrix (ECM) of the liver.(5,6) The inhibition of CTGF-mediated
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hepatic stellate cell activation and the related ECM production may be a promising strategy to
prevent hepatic fibrosis.
The results presented herein demonstrate a physiological role for CTGF that is largely
restricted to the early wound healing period. Connective tissue growth factor (CTGF) has been
reported in gastric adenocarcinoma and in carcinoid tumors (Figure A). The roles of CTGF and
collapsin response mediator protein 1 (CRMP-1) in metastasis and invasion of human lung
adenocarcinoma. CTGF inhibits metastasis and invasion of human lung adenocarcinoma by a
CRMP-1-dependent mechanism (7).

Figure A: Full length CTGF contains 4 modules: insulin-like growth factor binding protein-like (IGFBP),
von Willebrand factor type-C repeat (VWF), thrombospondin type 1 repeat (TSP-1) and C-terminal cystine
knot (cys-knot). Arrows indicate potential cleavage sites. B: Ileal carcinoid tissue immunostained with
antibodies to CTGF (A), α-SMA (B) and CD31/CD34 (C) identifies vascular endothelial cells demonstrating
typical tumour cell IR for CTGF and stromal expression of α-SMA detected both in myofibroblasts and in
vascular smooth muscle cells.
Credit: Fibrogenesis & Tissue Repair 20125 (Suppl.1): S8

CTGF is a member of a family of growth factors termed the CCN [cysteine-rich 61 (Cyr61),
connective tissue growth factor (CTGF), nephroblastoma overexpressed (Nov)] gene family that is
characterized by a high degree of amino acid sequence homology ranging from 50 to 90% (8, 9).
This family consists of 6 distinct members: CYR61 (CCN1), CTGF (CCN2), NOV (CCN3), WISP1 (wnt-1-inducible gene, CCN4), WISP-2 (CCN5) and WISP-3 (CCN6). All of the members of the
CCN gene family are secreted. Each contains 4 distinct structural modules: insulin-like growth
factor-binding protein (IGFBP), Von Willebrand type C (VWC), thrombospondin Type 1 (TSP1)
and COOH-terminal cysteine-rich domain (CT). These distinct modules exhibit homology to conserved regions in a variety of extracellular matrix (ECM) proteins. Each module is involved in
protein binding and contains conserved cysteines as well as hydrophobic and polar residues (10,11).
CTGF modulates Wnt signaling and interacts with the Wnt receptor complex. Several potential
functions for CTGF in tumor development in the group A tumors involve both direct action on the
tumor cells and modification of tumor microenvironment. CTGF, in this manner, encourages tumor
invasion, cell survival and angiogenesis.
Metastases formation requires that the cell detach from the matrix and adopt cytoskeletal
changes reminiscent of mesenchymal cells. Normally, detachment from ECM results in cell death,
which must also be avoided for tumor development (12). The process of epithelial to mesenchymal
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transition (EMT), seen during embryonic development, describes the process where epithelial cells
acquire a mesenchymal cell phenotype, which is more prone to migrate and invade. EMT is also
thought to be a key component in both malignant epithelial tumor progression and fibrotic diseases.
Transforming growth factor-beta (TGF-β), and downstream mediators including CTGF are
major initiators of EMT processes in both fibrosis and cancer progression. These processes may be
independent from each other as a TGF-β and CTGF-dependent induction of EMT was independent
of the profibrotic effects of TGF-β in proximal tubular cells (13,14). CTGF has been implicated in
other processes requiring cell migration such as the reepithelialisation in corneal epithelial cells,
which is mediated through TGF-β and CTGF signaling, with downstream ERK1/2 and p38 MAPK
activation. A central part of CTGF's role in endothelial cell function and angiogenesis may involve
direct interaction with integrins in mediating cell migration and to avoid cell death. Integrins anchor
cells to the extracellular matrix and are involved in defining cell shape and motility and are even
implicated in regulating cell cycle. CTGF stimulates integrin expression and is shown to bind
directly to endothelial cell surface integrins to mediate ECM interaction and prolonging cell survival (15). CTGF mediates anchorage-independent cancer cell growth and support for this is based
on findings where anti-CTGF treatment inhibits anchorage-independent growth in vitro, primary
tumor growth in vivo and macroscopic lymph node metastases.
CTGF is capable of up-regulating both matrix metalloproteinases (MMPs) and their inhibitors
(tissue inhibitor of metalloproteinases, TIMPs) and has the potential to activate both the synthesis
and degradation of the extracellular matrix (16, 17). Some tumors involve a desmoplastic reaction, a
process that closely resembles chronic fibroproliferative disease that may serve to protect tumor
cells from immune detection and chemotherapy. CTGF involvement in this process has been
demonstrated in pancreatic cancer.
Endocrine tumors are rare hormone producing tumors derived from endocrine cells in many
different organs in the body. Their common endocrine nature is the reason they are often grouped
for study. They display, however, wide variations in symptoms, malignant potential and tumor
biology and are classified according to the WHO classification scheme which sorts tumors
according to primary tumor site, metastases development, hormone production and proliferation.
(18) Our studies on CTGF expression in these tumors have identified clear differences in CTGF
expression. While the enterochromaffin-like cell carcinoids (ECL-CCs) displayed CTGF expression
far lower than the ileal carcinoids, we were intrigued by the variation in expression between
different types of ECL-CCs and the finding that CTGF immunoreactivity was strongest in tumor
cells facing the fibrovascular stroma. CTGF expression is absent in normal enterochromaffin-like
(ECL) cells and in foci of ECL-like cell hyperplasia. CTGF expression shows up first in the type I
ECL-CCs larger than 5 mm, and its expression was correlated with a tumor size >1 cm. CTGF
immunoreactivity in large type I ECL-CCs may be related to hypoxia, which occurs when tumor
size exceeds the distance oxygen can diffuse into the tissue. CTGF is induced by hypoxia and is
known to be a potent angiogenic factor (19, 20, 21). CTGF and advanced tumor stage in welldifferentiated ECL-CCs correlated but no correlation with serotonin expression was found. These
results suggest that CTGF may be involved in initiating or promoting the neoplastic process. CTGF
expression was absent in gastric poorly differentiated endocrine carcinomas (PDECs), and this may
imply that CTGF is mainly involved in early pathogenesis becoming less important in the presence
of further genetic aberrations and loss of differentiation (22).
Conclusion
The level of CTGF protein is increased in patients with various human diseases, including
systemic scleroderma (atherosclerosis renal diseases and hepatic fibrosis in biliary atresia (23, 24).
However, an elevated CTGF expression has been described in breast cancers, pancreatic cancers,
melanomas, and chondrosarcomas, a definitive role of CTGF in the development or progression of
these human cancers has not yet been established. Several members of the CCN family can affect
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tumor development and progression. Cyr61 (CCN1) overexpression appears to inhibit the
tumorigenicity of NSCLC cells in SCID mice. Wisp-1 (CCN4) expression appears to reduce the in
vitro invasive ability of NSCLC cells (25) and the in vivo metastasis of mouse melanoma cells.
Thus, CCN proteins appear to display different biologic properties in distinct types of cancer. Our
goal in this study was to elucidate the role of CTGF and its possible downstream effector collapsin
response mediator protein 1 (CRMP-1) in the metastasis and invasion of human lung adenocarcinoma (26). The expression of CTGF is an independent factor associated with shorter overall survival
(OS) in hepatocellular carcinoma (HCC). Further analysis of CTGF expression in a larger series of
HCC patients is required to confirm CTGF as a prognostic biomarker in HCC (27).
There is a risk that treatment which results in down regulation of CTGF may also remove its
simultaneous tumor suppressive effects. In this fact, there is an additional risk of stimulating
development or progress of an additional tumor in another organ where CTGF has a tumor
suppressive effect (28). This risk may be a limiting factor when deciding to treat other tumor forms
with better prognosis than pancreas cancer. CTGF in the context of cancer is a clearly intriguing
molecule and a potential candidate for therapeutic targeting. A full characterization of its regulation,
in particular, understanding the determinates of its opposite actions in different cell-lines and cancer
types is essential for predicting and preventing paradoxal tumor reactions.
Conflict of interest
The authors declare no conflict of interest.

REFERENCES
1. Roestenberg P, van Nieuwenhoven FA, Wieten L, Boer P, Diekman T, Tiller AM, Wiersinga
WM, Oliver N, Usinger W, Weitz S, et al: Connective tissue growth factor is increased in plasma of type 1 diabetic patients with nephropathy. Diabetes Care. 2004, 27: 1164-1170. 10.2337/diacare.27.5.1164.
2. Grotendorst GR, Rahmanie H, Duncan MR: Combinatorial signaling pathways determine
fibroblast proliferation and myofibroblast differentiation. Faseb J. 2004, 18: 469-479.
10.1096/fj.03-0699com.
3. Kubota S, Hattori T, Shimo T, Nakanishi T, Takigawa M: Novel intracellular effects of human
connective tissue growth factor expressed in Cos-7 cells. FEBS Lett. 2000, 474: 58-62.
10.1016/S0014-5793(00)01573-8.
4. Yang F, Tuxhorn JA, Ressler SJ, McAlhany SJ, Dang TD, Rowley DR: Stromal expression of
connective tissue growth factor promotes angiogenesis and prostate cancer tumorigenesis. Cancer
Res. 2005, 65: 8887-8895. 10.1158/0008-5472.CAN-05-1702.
5. Shakunaga T, Ozaki T, Ohara N, Asaumi K, Doi T, Nishida K, Kawai A, Nakanishi T, Takigawa
M, Inoue H: Expression of connective tissue growth factor in cartilaginous tumors. Cancer. 2000,
89: 1466-1473. 10.1002/1097
6. Chen PP, Li WJ, Wang Y, Zhao S, Li DY, Feng LY, Shi XL, Koeffler HP, Tong XJ, Xie D:
Expression of Cyr61, CTGF, and WISP-1 correlates with clinical features of lung cancer. PLoS
One. 2007, 2
7. Kikuchi R, Tsuda H, Kanai Y, Kasamatsu T, Sengoku K, Hirohashi S, Inazawa J, Imoto I:
Promoter hypermethylation contributes to frequent inactivation of a putative conditional tumor
suppressor gene connective tissue growth factor in ovarian cancer. Cancer Res. 2007, 67: 70957105. 10.1158/0008-5472.CAN-06-4567.
134

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №1

8. Singh A, Settleman J: EMT, cancer stem cells and drug resistance: an emerging axis of evil in
the war on cancer. Oncogene. 2010, 29: 4741-4751. 10.1038/onc.2010.215.
9. Burns WC, Thomas MC: The molecular mediators of type 2 epithelial to mesenchymal transition
(EMT) and their role in renal pathophysiology. Expert Rev Mol Med. 2010, 12: e17.
10. Wendt MK, Smith JA, Schiemann WP: Transforming growth factor-beta-induced epithelialmesenchymal transition facilitates epidermal growth factor-dependent breast cancer progression.
Oncogene. 2010, 29: 6485-6498. 10.1038/onc.2010.377.
11. Wang B, Herman-Edelstein M, Koh P, Burns W, Jandeleit-Dahm K, Watson A, Saleem M,
Goodall GJ, Twigg SM, Cooper ME, Kantharidis P: E-cadherin expression is regulated by miR192/215 by a mechanism that is independent of the profibrotic effects of transforming growth
factor-beta. Diabetes. 2010, 59: 1794-1802. 10.2337/db09-1736.
12. Secker GA, Shortt AJ, Sampson E, Schwarz QP, Schultz GS, Daniels JT: TGFbeta stimulated
re-epithelialisation is regulated by CTGF and Ras/MEK/ERK signalling. Exp Cell Res. 2008, 314:
131-142. 10.1016/j.yexcr.2007.09.001.
13. Babic AM, Chen CC, Lau LF: Fisp12/mouse connective tissue growth factor mediates
endothelial cell adhesion and migration through integrin alphavbeta3, promotes endothelial cell
survival, and induces angiogenesis in vivo. Mol Cell Biol. 1999, 19: 2958-2966.
14. Lau LF, Lam SC: The CCN family of angiogenic regulators: the integrin connection. Exp Cell
Res. 1999, 248: 44-57. 10.1006/excr.1999.4456.
15. Dornhofer N, Spong S, Bennewith K, Salim A, Klaus S, Kambham N, Wong C, Kaper F,
Sutphin P, Nacamuli R, et al: Connective tissue growth factor-specific monoclonal antibody therapy
inhibits pancreatic tumor growth and metastasis. Cancer Res. 2006, 66: 5816-5827. 10.1158/00085472.CAN-06-0081.
16. Bennewith KL, Huang X, Ham CM, Graves EE, Erler JT, Kambham N, Feazell J, Yang GP,
Koong A, Giaccia AJ: The role of tumor cell-derived connective tissue growth factor
(CTGF/CCN2) in pancreatic tumor growth. Cancer Res. 2009, 69: 775-784. 10.1158/00085472.CAN-08-0987.
17. Luft FC: CCN2, the connective tissue growth factor. J Mol Med. 2008, 86: 1-3.
10.1007/s00109-007-0287-x.
18. Chu CY, Chang CC, Prakash E, Kuo ML: Connective tissue growth factor (CTGF) and cancer
progression. J Biomed Sci. 2008, 15: 675-685. 10.1007/s11373-008-9264-9.
19. Wahab N, Cox D, Witherden A, Mason RM: Connective tissue growth factor (CTGF) promotes
activated mesangial cell survival via up-regulation of mitogen-activated protein kinase phosphatase1 (MKP-1). Biochem J. 2007, 406: 131-138. 10.1042/BJ20061817.
20. Chien W, Yin D, Gui D, Mori A, Frank JM, Said J, Kusuanco D, Marchevsky A, McKenna R,
Koeffler HP: Suppression of cell proliferation and signaling transduction by connective tissue
growth factor in non-small cell lung cancer cells. Mol Cancer Res. 2006, 4: 591-598. 10.1158/15417786.MCR-06-0029.
21. Wang MY, Chen PS, Prakash E, Hsu HC, Huang HY, Lin MT, Chang KJ, Kuo ML:
Connective tissue growth factor confers drug resistance in breast cancer through concomitant upregulation of Bcl-xL and cIAP1. Cancer Res. 2009, 69: 3482-3491. 10.1158/0008-5472.CAN-082524.
22. Lin BR, Chang CC, Che TF, Chen ST, Chen RJ, Yang CY, Jeng YM, Liang JT, Lee PH, Chang
KJ, et al: Connective tissue growth factor inhibits metastasis and acts as an independent prognostic
marker in colorectal cancer. Gastroenterology. 2005, 128: 9-23. 10.1053/j.gastro.2004.10.007.
23. Deng YZ, Chen PP, Wang Y, Yin D, Koeffler HP, Li B, Tong XJ, Xie D: Connective tissue
growth factor is overexpressed in esophageal squamous cell carcinoma and promotes
135

BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR ELMLƏRİ

tumorigenicity through beta-catenin-T-cell factor/Lef signaling. J Biol Chem. 2007, 282: 3657136581. 10.1074/jbc.M704141200.
24. Kloppel G, Perren A, Heitz PU: The gastroenteropancreatic neuroendocrine cell system and its
tumors: the WHO classification. Ann N Y Acad Sci. 2004, 1014: 13-27. 10.1196/annals.1294.002.
25. Cunningham JL, Tsolakis AV, Jacobson A, Janson ET: Connective tissue growth factor
(CTGF) expression in endocrine tumors is associated with high stromal expression of alpha-smooth
muscle actin. Eur J Endocrinol. 2010, 163: 691-697. 10.1530/EJE-10-0420.
26. Moertel CG, Sauer WG, Dockerty MB, Baggenstoss AH: Life history of the carcinoid tumor of
the small intestine. Cancer. 1961, 14: 901-912. 10.1002/1097-0142 (196109/10) 14:5<901: AIDCNCR2820140502>3.0.CO;2-Q.
27. Hallen A: Fibrosis in the carcinoid syndrome. Lancet. 1964, 1: 746-747.
28. Modlin IM, Shapiro MD, Kidd M: Carcinoid tumors and fibrosis: an association with no
explanation. Am J Gastroenterol. 2004, 99: 2466-2478. 10.1111/j.1572-0241.2004.40507

MÜXTƏLİF ŞİŞ MODELLƏRİNDƏ KONNEKTİV TOXUMA BÖYÜMƏ FAKTORU
(KTBF) EKSPRESİYASININ TƏYİNİ VƏ PROQNOSTİK ROLLARI
*A. Şahvəranov, **A. Məmmədov, **M. Abbasov
*Huazhong Elm və Texnologiya Universiteti, Tongji Xərçəng Mərkəzi
**AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
Konnektiv Toxuma Böyümə Faktoru (KTBF) eskpresiyası solid şişlərin patogenezində hüceyrələrin differensiyası və angiogenezindəki ciddi rola sahib olaraq təsvir edilmişdir. Müxtəlif hüceyrəvi siqnal yolları da KTBF ekspresiyası normadan artıq olan tumor reaktiv stromada aktiv ola bilər.
KTBF-in potensial effektinə hipoksiya-induktəli apoptozisin qarşısının alınması və epitelial-mezenximal keçidin dəstəklənməsi daxildir. Müxtəlif cDNT mikroarrey analizlər göstərmişdir ki, KTBF
şiş olmayan toxuma stromal hüceyrələrdə aşağı səviyyədə və tumor dəstəkli stromal hüceyrələrdə
normadan artıq ekpresiya edilir. Müxtəlif şişlərdə KTBF ekspresiyası tumor supresiyası və proqresiyası ilə əlaqəlidir. KTBF həmçinin müxtəlif epitelial hüceyrələrdə ŞBF-β və KTBF siqnalı,
ERK1/2 və p38 MAPK aktivasiyası mexanizmləri vasitəsi ilə müxtəlif epithelial hüceyrələrdə repitelializasiya kimi hüceyrə miqrasiyası tələb edən vacib proseslərdə mühüm rola sahibdir. Kəskin
limfoblastik leykemiya, süd vəzi, mədəaltı vəz və mədə xərçəngində KBTF ekspresiyası daha pis
proqnoz ilə əlaqəlidir. Uyğun tədqiqatlar göstərir ki, KTBF ekspresiyası hüceyrə miqrasiyası, şiş
hüceyrəsi apoptozu, lokal və distal orqanlarda reaktiv və yaxşı vaskularizasiya olmuş miofibroblast
zəngin stroma və fibroz inkişafı ilə əlaqəlidir.
Açar sözlər: KTBF, EMT, hüceyrə böyüməsi, toxuma bərpası
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ФАКТОРА РОСТА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
(ФРСТ) И ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ В РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ ОПУХОЛЕЙ
* А. Шахверанов, **А. Мамедов, **М. Аббасов
*Онкологический Центр Тунцзи, Университет Хуажонге Науки и Технологии
**Институт Генетический Ресурсов НАНА
Описана важная роль экспрессии факторов роста соединительной ткани (ФРСТ) в
дифференциации клеток и ангиогенезе при патогенезе солидных опухолей. В опухолевореактивной строме, когда фактор роста соединительной ткани экспрессируется выше нормы,
различные пути клеточных сигналов могут быть активными. Потенциальный эффект факторов роста соединительной ткани включает предотвращение гипоксия- индуктивного апоптоза и содействует эпителиально-мезенхимному переходу (ЭМП). Различные анализы микроэррей к ДНК показали, что фактор роста соединительной ткани (ФРСТ) в безопухолевых
стромальных тканевых клетках экспрессируется на низком уровне, а в опухолевых - выше
нормы. Экспрессия фактора роста соединительной ткани при различных опухолях связана с
супрессией и прогрессией опухолей. Кроме того, фактор роста соединительной ткани в различных эпителиальных клетках играет важную роль в процессах требующих миграцию клеток, таких как репителизация, посредством сигналов ФРТ-β и ФРСТ и молекулярных механизмов активации ERK1/2 и p38 MAPK. Экспрессия ФРСТ связана с неблагоприятным прогнозом заболевания острой лимфобластической лейкемией, молочной железы, поджелудочной
железы и рака желудка. Исследования в этом направлении показали, что экспрессия фактора роста соединительной ткани связана с миграцией клеток, опоптозом опухолевых клеток,
с реактивной и хорошо васкулированный стромой, богатой миобластом, и развитием фиброза в локальных и дистальных органах.
Ключевые слова: CTGF, EMT, рост клеток, восстановление тканей
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UOT 631.525
MÜASİR DÖVRDƏ ABŞERONDA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ
AĞAC VƏ KOL NÖVLƏRİNİN İSTİLİYƏ DAVAMLILIQ KRİTERİYALARI
R.R.Əfəndiyeva, İ.B.Mircəlallı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dendrologiya İnstitutu
resmiyye_efendiyeva@mail.ru
Tədqiqat işləri Abşeronda introduksiya edilmiş ağac və kol bitkilərinin istiliyə davamlılıq dərəcəsinin öyrənilməsinə və yaşıllaşdırmada geniş istifadə olunan perspektiv introdusentlərin aşkar
edilməsinə, onların bioekoloji xüsusiyyətlərinə həsr edilmişdir. Abşeronda uzun illərdən bəri introduksiya olunmuş ağac və kol növlərinin quru iqlimi olan (arid zonalarda) iqlim və şoranlaşmadan
asılı olaraq, istiliyə davamlılıq mexanizminin öyrənilməsi qarşıya məqsəd olaraq qoyulmuşdur.
Tədqiq olan növlərin istiliyə davamlılıq dərəcəsi və onların dözümlülük dərəcəsi öyrənilmişdir.
Müəyyən edilmişdir ki, Apşeron şəraitində istiliyə davamlılığın əsas hədd faktoru olaraq hava temperaturun yüksək olması və rütubətin azlılığıdır. Su balansının pozulması cavan və yeni introdusentlərin qızmasına səbəb olur, ona görə də aqrotexniki qulluq və suvarma zamanı bu amil nəzərə
alınmalıdır.
Açar sözlər: Tolerantlıq, morfoloji və fizioloji dəyişkənlik, istiliyə davamlı növlər.
Giriş
Müasir dövrdə ekoloji problemlərin təsiri artıq hissedilən dərəcədə artmış və bu həyatı proseslərə öz mənfi təsirini göstərməkdədir. Belə bir şəraitdə ekoloji balansın saxlanılması və neqativ
faktorların təsirini azaltmaq üçün yaşıl zonaların genişləndirilməsi labüddür Abşeronun quru iqlimi
şəraitində ekoloji təhlükəsizlik, biomüxtəliflik və sağlam ekoloji mühitin yaranmasını təmin etmək
üçün bir çox ərazilərdə yaşıllaşdırma işləri geniş vüsət alsa da, introdusentlərin bioekoloji xassələrini bilmədən, müsbət nəticələr əldə etmək mümkün deyil. Abşeronun quru və isti iqlimi, xüsusilə
yay fəslinində (iyun, iyul və avqust aylarında) yüksək temperatur göstəriciləri ilə müşahidə olunur.
Həm torpağın, həm də havanın yüksək müsbət temperaturu bitkilərin həyatı proseslərinə ciddi
mənfi təsir göstərən ekoloji amillərdəndir.
Müasir botanikada bu sahədə çalışan tədqiqatçılar müəyyən müsbət fikir söyləsələr də, introduksiya edilən növlərin diaqnostik əlamətlərini və uyğunlaşma mexanizmlərini hələ də tam izah edə
bilməmişlər. Yalnız diaqnostik parametrlərə sahib olduqdan sonra introdusentlərin quraqlığa, şoranlaşmaya, istiliyə, şaxtaya, zəhərli qazlara və s. amillərə uyğunlaşma prinsiplərini nəzərə alaraq, bitkilərin bioloji xassəsinə və mənşəyinə uyğun olaraq introduksiya aparmaq mümkündür. Ç. Darvin
qeyd etmişdir ki, təkamülcə bu və ya digər ekoloji amilə uyğunlaşmış orqanizm, yeni mühitdə yeni
uyğunlaşma mexanizmi yarada bilər.
Bu məqsədlərlə yarpaqlarda baş verən transpirasiya tezliyi, quru maddənin toplanması, yarpaq
və cavan zoğların su tutumunun vegetasiya ərzində stabil olması və s., onların dinamiki olaraq öyrənilməsi məsləhət görülür. Lakin hər bir davamlılıq əlamətinin özünəməxsus mexanizmi də vardır.
İstiyədavamlılıq yarpaqların dözüm dərəcəsinə qədər olan dövrdə, yarpağın su saxlama səviyyəsi,
şaxtaya davamlılıq əlaməti polişəkərlərin sadə şəkərlərə qədər hidroliz olması, quraqlığa davamlı
növlərdə zülalların hidrolizi, şoranlaşmaya uyğunlaşanlarda toksiki birləşmələrin sərbəst amin turşuları hesabına artması və s. xüsusiyyətlər tədqiqatçıları hər zaman düşündürmüşdür. Ekosistemin,
biosenozların və fitosenozların dəyişməsi ilk öncə xarici mühit amılləri təsirindən baş verir. Məhz
buna görə də yaşıllaşdırma apararkən inrodusentlərin bioloji məhsuldarlığı, yeni növlərin arealının
genişləndirilməsi və s. fundamental nəzəriyyələr əsasında icra edilməlidir.
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Təhlil
Məlumdur ki, Abşeron şəraitində ən yüksək temperatur göstəriciləri yay mövsümünün iyul
ayının 20-dən avqust ayının 20-nə qədər olan dövrlərdə müşahidə olunsa da, ildən-ilə fərqli göstəricilər qeydə alınır. Yay mövsümündə qızmar günlər +300С +370C arasında dəyişsə də, elə günlər
olur ki, müsbət temperütur +390C + 430C arasında müşahidə edilir. Adətən qızmar günlər ardıcıl
olaraq 7-10 gün ərzində davam edir və bu dövr bitkilər üçün ən kritik istilik müddəti olduğundan,
Abşeronun quru iqlimi çətin və ağır keçir. Bu baxımdan 2016-ilin avqust ayının 15-25-i arası günlərdə müstəsna istilik (+440C-45 0C) müşahidə edilmişdi .Uzun bir dövr ərzində Abşerona introduksiya olunmuş iynəyarpaqlı və enliyarpaqlı ağac və kol növləri böhran dövrünü keçirmişlər
(Cədvəl 1.).
Cədvəl 1
Abşeron şəraitində introduksiya olunmuş ağac və kolların istiliyə davamlılıq kriteriyaları
Növlər
Eldar şamı
Piramidal sərv
Üfüqi sərv
Avropa zeytunu
Şərq çinarı
Ağ qovaq
Şərq səlbi
Qafqaz səlbi
Adi oleandr
Yapon birgözü
Adi birgöz
Sarımeyvə pirakanta
Qırmızı meyvə pirakanta
Fələstin püstəsi
Adi aylant
Xəzər şeytan ağacı
Amorfa (amorpha fruticosa)
Coluta cilicica (şaqqıldaq)
Pakiniyo (kol)
Palma yarpaqlı ağcaqayın ağac
Yapon tobalğa – ağac
Leyləndi sərvi
Italiya şamı
Limonnik sərvi
Andinziya- kol
Budenes başınağacı
Lavzoniya sərvi
Gümüşüyarpaq iydə

Temperatur göstəriciləri
31-40 0C
41-50 0C
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Cədvəldən göründüyü kimi mənşəcə arid zonalarda inkişaf etmiş və Abşeronda introduksiya
olunmuş ağac və kol bitkilərinin istiliyə davamlılığı fərqli olsa da, onlar quraqlıq şəraitində yüksək
temperaturun təsirini dəf etmək üçün müəyyən uyğunlaşma mexanizmi yarada bilmişlər. Lakin bu
mexanizm tədqiq olunan 28 növün hər birində fərqlidir. Belə ki, havanın temperaturu +40 - 43 0C
olduqda Eldar şamının 3 illik iynələri sürətlə tökülür, 2 illik iynələrdə yanıqlar meydana cıxır, qoza
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meyvələr sürətlə toxumunu səpələyir. İtaliya şamında temperatur 3 gün ərzində +43 0C olduqda
ikiillik iynələri və qozaları tökülür, enliyarpaqlı bitkilərdə epidermis qatı qalın və ya yarpaq səthində tükcüklər sıx olan növlərdə yüksək temperatur təsirindən yarpaqlarda burulma diqqəti cəlb edir
(Şərq çinarı, gümüşyarpaq iydə və s.).
Yapon saforası, avropa zeytunu, adi oleandr, sarı və qırmızı meyvəli ölməzkol, yapon birgözü
və adı birgöz növlər yüksək temperatur şəraitində fotosintez prosesini zəiflətsə də, tənəffüs prosesində artım diqqəti cəlb edir. Bu növlər 40 - +43 0C temperaturda morfoloji dəyişkənlik yaratmasalar da, yarpaq hüceyrələrində plazmolizin əmələ gəlməsi su çatışmazlığı ilə əlaqəli olur, yarpaq
ayəsinin ucu və kənarları quruyur.
Abşeronda introduksiya olunmuş ağac və kol bitkilərinin uyğunlaşma mexanizmi torpaq
nəmliyi və atmosfer istiliyindən ciddi sürətdə asılıdır. Son 4 illik tədqiqatlar və müşahidələr göstərir
ki, bitkilərin istiliyə davamlılığı torpaqdakı su – duz rejimindən asılı olub, müəyyən mənada tolerantlıq (dəyişkənlik) yaradır. Məhz buna görə də hər bir bitki növünün özünəməxsus uyğunlaşma
prinsipləri mövcuddur [1, 2, 3].
İsti hava göstəriciləri quraqlığın əsas komponentlərindən hesab edilir. Lakin onu da qeyd
etmək lazımdır ki, introduksiya olunmuş yeni (1,2 il) növlərin Abşeron şəraitində istiliyə davamlılığı, uzun müddət introduksiya olunmuş növlərlə müqayisədə xeyli aşağıdır. Yeni növlər Abşeronun quru və isti yay mövsümünü yüksək böhranlıqla keçirir, bəzilərinin yarpaq orqanında müxtəlif dərəcəli yanıqlar və yarpağın tam quruması müşahidə edilir (kallistemon, maqnoliya, lavsoniya
və s.). Bitkilərin istiliyə davamlılığı su qıtlığından və radiasiya fonundan birbaşa asılıdır. Abşeronun
su qıtlığı yay mövsümündə maksimuma çatdığından, introduksiya olunmuş növlərin rejimi mühüm
şərtlərdən biri olmalıdır. Burada radiasiya fonu sanitar normativlərinə (0.02-0.06 Rm/saat) yaxındır.
Yalnız magistral yollar boyu, hava limanının enmə və uçuş zolaqları və xam neftlə çirklənmiş
torpaq ərazilərində normativlər nisbətən yüksək olur (0.12-0.15 Rm/saat). Bu yüksək göstərici torpağa daxil olmuş metal oksidləri hesabına yaranır [4,5].
Ekoloji amillər qrupu – su qıtlığı, yüksək temperatur, torpaq quraqlığı və şoranlaşma bitkilərdə su qıtlığını yaradır. Yarpaqlardan suyun sürətlə buxarlanması hüceyrələrdə plazmoliz yaradır.
Məhz bu baxımdan torpaq-su – temperatur – bitki sistemi tək-tək halda deyil, qrup halında öyrənilməlidir. Bu baxımdan F.F Matskovun ayrı-ayrı bitkilər üçün qəbul etdiyi letal temperatur göstəricilərini hər bir növə tətbiq etmək olmaz [8]. Çünki ekoloji və coğrafi məkandan asılı olaraq bitki
növlərinin istiliyə davamlılığı eyni deyildir. Abşeron şəraitində çılpaqtoxumlular üçün +45-50 0C,
enliyarpaqlılar üçün +46-48 0C letal temperaturu göstəricisi kimi qeyd etmək olar.
Qeyd etdiyimiz temperatur göstəriciləri ± 30 və ya ±40 olaraq, növlər arasındakı fərqi tamamlaya bilər. Qeyd etməliyik ki, növlər üçün letal temperaturanı təyin etmək çox çətindir və o, növlərin yaş xüsusiyyətlərindən və vegetasiya dövründən asılı olaraq dəyişkəndir. Buna görə də müxtəlif
növlərin yarpaqlarında həm yanıqların rəngi, həm də həcmi müxtəlif dərəcəli olur. Bu baxımdan F.F
Matskovun fikri bizim tədqiqatlarla uzlaşmır V.B.Lübimov və başqalarının fikirləri ilə xeyli uzlaşır
və həiqqətdə də yüksək dərəcədə (+55 0С,+70 0C) qızdırılmış suya salınmış yarpaqlarda belə yarpaq
hüceyrələrinin letal temperaturu müxtəlif növlər üzrə xeyli dəyişkəndir [6,7,8].
Arid və ya son dövrlərdə quru subtropik zona hesab edilən Abşeron yarımadasında introduksiya olunmuş ağac və kolların letal temperatur göstəriciləri ilə istiyə davamlılıq arasında korrelyativ
əlaqəni aşkar etmək xeyli çətindir. Məhz buna görə də yenicə yaranmış cavan zoğların və yarpaqların yüksək temperatur təsirindən sürətlə zədələnməsi diqqəti cəlb etmişdir.
Aparılmış tədqiqatlardan aydın olmuşdur ki, havanın temperaturu 39 -43 0C (iyul-2016-cı il)
olduqda şam cinsindən eldar və İtaliya şamlarının birillik iynələrində cəmi 20,8-24,4 % su toplanmış, sərvlərdə 30,0-35,9 %, şəqr çinarı və ağ qovaqda 40,5-41,1 % arası dəyişir (cədvəl 2).
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Cədvəl 2
Abşeron şəraitində introduksiya olunmuş ağac və kol bitkilərinin yarpaqlarının su saxlama
qabiliyyəti (bir illik yarpaqlara görə, ml-lə)
Bitki yarpaqlarının su saxlama qabiliyyəti
Bitki növləri
Eldar şamı
Piramidal sərv
Üfüqi sərv
Avropa zeytunu
Şərq çinarı
Ağ qovaq
Şərq səlbi
Qafqaz səlbi
Adi oleandr
Yapon birgözü
Adi birgöz
Sarımeyvə ölməzkol
Qırmızı meyvə ölməzkol
Fələstin püstəsi
Adi aylant
Xəzər şeytan ağacı
Amorfa (amorpha fruticosa)
Coluta cilicica (şaqqıldaq)
Pakiniyo (kol)
Kelistemon
Palma yarpaqlı ağcaqayın ağac
Yapon tobalğa – ağac
Leyləndi sərvi
İtaliya şamı
Limonnik sərvi
Andinziya- kol
Budenes başınağacı
Lavzona sərvi
Gümüşyarpaq iydə

Bir yarpağın yaş
kütləsi, mq-la
65.5
170.0
240.3
270.4
342.1
470.7
370
185.4
197.7
479.4
415.2
400.0
140.1
155.4
347.3
114.2
346.8
285.7
400.0
152.7
300.0
275.5
330.2
68.5
290.8
295.8
275.0
342.2
214,3

Bir yarpağın quru
kütləsi, mqla
40.1
68.5
85.4
97.2
131.0
200.0
142.3
80.0
87.3
114.2
193.1
209.3
59.0
57.3
112.1
47.3
117.1
105.3
121.2
69.6
104.3
114.7
122.3
417
198.3
97.5
82.0
104.8
109,2

İtirilmiş su,
%-lə
24.4 %
35.0 %
30 %
29.8 %
41.1 %
40.5%
39.4%
23.1%
22.7 %
43.8 %
46.4 %
41.1 %
42.1 %
36.1 %
32.3 %
41.6 %
34.1 %
30.7 %
33.0 %
44.7 %
30.1 %
38.0 %
37.1 %
20.8 %
36.4 %
33.6 %
30.1 %
30.6 %
30 %

Avropa zeytunu və ölməzkol növlərinin yarpaqlarının su tutumu 41,1-42,1 % arası dəyişir. Bu
növlərin yarpaq orqanlarının istiliyə davamlılığı da xeyli yüksək olmuşdur (+40 +450C). Tədqiqat
bitkiləri arasında adi və yapon birgözü növlərinin su tutumu digər növlərdən xeyli yüksəkdir olub
maksimal həddə çatmışdır (-43,8+46.4 %).
Abşeron yarımadasına introduksiya edilən yeni növlərdən Limonnik sərvi və leylandı sərvi su
tutumuna görə xeyli fərqlənir, onların istiliyə davamlılıq əlaməti digər introdusentlərdən yüksəkdir
(36.4-37.1%). Yerli şəraitdə ən xarakterik ekoloji amil su qıtlığı olduğundan introduksiya edilmiş
yeni növlər üçün böhran vəziyyərtin yaranmasına səbəb olduğundan, ağac və kolların istiliyə davamlılığı mexanizmi hələ tam formalaşmadığından bəzi növlər sıradan çıxır. Yaranmış böhran dərəcəli su qıtlığı tənəffüs prosesini intensivləşdirir, bitkilər qızır, istilik effekti onlara mənfi təsir göstərir, nümunələr məhv olurlar. Məhz buna görə də Abşeronda introduksiya edilmiş yeni növlərə
aqrotexniki qulluq, səmərəli suvarma və qidalanma prinsipləri vaxtaşırı və düzgün icra edilməlidir.
Belə bir şəraitdə yaşıllıq sahələri zənğinləşər, hava və torpağın çirklənməsinin qarşısı alınar.
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Nəticələr
1. Abşeron şəraitində introduksiya olunmuş ağac və kolların istiliyə davamlılığı su qıtlığından
ciddi sürətdə asılıdır.
2. İsti küləklər və torpağın nisbi rütubətinin az olması, iynəyarpaqlı və enliyarpaqlı növlərin
istiliyə davamlığını xeyli azaldır.
3. Torpaq-su – temperatur – bitkisistemi halında öyrənilməsi birkilərin istiliyə davamlılığını
təhlil etməyə imkan verir.
4. Abşerona introduksiya olunmuş yeni növlərin istiliyə davamlılığını təmin etmək üçün, onlara 2-3 il ciddi aqrotexniki qulluq olmalıdır.
5. Yüksək temperatur şəraitində introduksiya olunmuş bitkilərinin yarpaq orqanının zədələnməsi, quruması və məhv olması bilavasitə fizioloji və biokimyəvi proseslərin pozulması nəticəsində
baş verir.
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растений / Л. Н. Андреев // Актуальные задачи физиологии и биохимии растений в ботанических садах СССР. – Пущино: АН СССР, 1984. – С. 3-4.
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KРИТЕРИИ ЖАРОУСТОЙЧИВОСТИ ДРЕВЕСНО И КУСТАРНИКОВЫХ
РАСТЕНИЙ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА АПШЕРОНЕ
Р.Р.Эфендиева, И.Б.Мирджалаллы
Институт Дендрологии Национальная Академия Наук Азербайджана
Исследование посвяшено выявлению устойчивых к высоким тумпературам интродуцированных на Апшероне видов деревьев и кустарников и изучению их биоэкологических
особенностей. Поставленной целью являлось изучение механизмов устойчивости к высоким
температурам видов деревьев и кустарников интродуцированных долгие годы в зависимости
от сухого климата (аридных зон) Апшерона и подвержения засоления. Изучена степень устойчивости и выносливости к высоким температурам исследуемых видов.
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Установлено, что в условиях Апшеронского региона основными лимитирующими факторами жароустойчивости являются дефицит влаги и высокие температурные показатели
воздуха. Нарушение водного баланса ведет к нагреву молодых и новых интродуцентов, поэтому необходимо учитывать агротехнические приёмы и регулярный полив насаждений.
Ключевые слова: толерантность, морфологические и физиологические изменчивость,
жароустойчивые виды
CRITERION OF HEAT RESISTANCE OF TREES AND SHRUBS IN
ABSHERON CONDITION
R.R.Efendiyeva, I.B.Mirjalalli
Dendrology Institute of Azerbaijan National Academy of Sciences
Research was related to study the heat sustainability rate of trees and bushes introduced in
Absheron and reveal potential introduced species that are widely used in planting of greenery and
their bioecological properties. The aim is to study sustainability mechanism of trees and bushes to
heat which have been introduced in Absheron for many years depending on dry climate (in arid
zones) and soil salinization. The sustainability and endurance rate of studied species to heat was
investigated.
It was found that under the conditions of the Absheron region, the main limiting factors in the
heat resistance are deficit in moisture and the high air temperature. The water imbalance leads to
warming of young and new exotic introducent species, it should be taking into account the planting
agronomic techniques and regular watering.
Keywords: resistance, morphological and physiological modifications, heat-resistant species
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UOT: 634.22
ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ İYNƏYARPAQLI BİTKİ NÖVLƏRİNİN BİOLOJİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
L.İ.Vəliyeva
AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı
ya.leyla25@yandex.com
Məqalədə Abşeron şəraitində bir neçə iynəyarpaqlı bitki növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri,
yuvenil (ilkin inkişaf) dövründə morfogenezi, bir və ikiillik bitkilərin böyümə və inkişaf dinamikası
öyrənilmişdir. Təcrübə və müşahidələr Abşeron yarımadası, AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı və Dendrologiya İnstitutunda aparılmışdır.
Açar sözlər: iynəyarpaqlı, yuvenil (ilkin inkişaf) dövrü, Abşeron, morfogenez
Quru subtropik iqlimə malik Abşeron yarımadasında yaşıllaşdırma işləri üçün həmin iqlimə
uyğun ağac və kol bitkilərinin seçilməsi, öyrənilərək introduksiya edilməsinin böyük əhəmiyyəti
vardır. Bu səbəbdən iynəyarpaqlı bitkilər məqsədəuyğun ən perspektivli bitkilərdəndir. Abşeron yarımadasında təxminən 75 növ iynəyarpaqlı yaşıllaşdırmada istifadə olunur.[1]
Tədqiqat obyekti kimi bir neçə növ iynəyarpaqlılar öyrənilmişdir. Təcrübələr AMEA Mərkəzi
Nəbatat Bağı və Dendrologiya İnstitutunda aparılmışdır. Tədqiqatın əsas məqsədi öyrənilən
növlərin Abşeron şəraitində bioekoloji xüsusiyyətlərinin, ilkin inkişaf dövründə morfogenezinin, bir
və ikillik fərdlərinin böyümə və inkişaf dinamikasını öyrənməkdən ibarətdir. Böyümə və inkişafı
A.A.Molçanov və V.V.Smirnov, kök sistemi V.A.Kolesnikov, biomorfoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi zamanı isə İ.Q.Serebryakov metodikasından istifadə edilmişdir.[2,3,4]
İynəyarpaqlılar Yer kürəsində xüsusilə də Şimal yarım kürəsində geniş yayılmış həmişəyaşıl
ağac və kollardır. Əsasən bir evli olan bu bitkilər toxumla çoxalırlar. Təbii olaraq vegetativ yolla
çoxalmırlar. Gövdələrinin diametri 10-16 m, hündürlükləri 100-120 m-ə (Sequoiadendron
giganteum Lindl.) çatan iynəyarpaqlılar 2000-3000 bəzən də 5000 il (Pinus longaeva D.K.Bailey ,
Kaliforniya) yaşayırlar. [5]
Abşeronda iynəyarpaqlı bitkilərin vegetasiya dövrü növdən asılı olaraq fevralın son , martın
ilk ongünlüyündə başlayır. Qozalar may-aprel aylarında əmələ gəlir. Əksər növlərdə qozalar
növbəti il yetişir.
Tədqiqat bitkilərinin ilkin inkişaf dövründə morfogenezini öyrənmək üçün açıq və örtülü şəraitlərdə səpilmiş toxumlardan əmələ gələn cücərtilər üzərində aparılmışdır. Örtülü şəraitdə toxumlar xüsusi hazırlanmış torpaq qarışığına (torf:peyin:qum-1:1:1) səpilmişdir.(Şəkil 1,2)

Şəkil 1. Cupressus arizonica Greene növünün cücərtiləri
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Şəkil 2. Pinus sylvestris L. növünün cücərtiləri

Toxumlar 04.03.2014 tarixdə səpilmiş, təxminən 1,5 aydan (18.04.2014) sonra cücərtilər
əmələ gəlmişdir. Boy və inkişafın öyrənilməsi göstərmişdir ki, cücərtilərin böyüməsi hava temperaturunun yüksəlməsi ilə tədricən artır, soyuq havalarda isə nisbi sakitlik mərhələsinə keçir. (Cədvəl )
Cədvəl
İynəyarpaqlı bitki növlərinin inkişaf fazası
əkin 4 mart 2014
Cupressus arizonica
Greene
Cupressus
sempervirens L.
Pinus pinea L.
Thuja orientalis Endl.
Pinus eldarica Medw.
Juniperus
foetidissima Wild.
Juniperus sabina L.
Juniperuschinesis L.

18.04.2014
Ilk cücərti
Boyu (sm)

27.04.2014

11.05.2014

25.05.2014

Boyu (sm)

Boyu (sm)

Boyu (sm)

0,5

0,6

1,8

6

2,3-2,5

7-9

2,5

11

0,7

0,8

1,5

2,5

2,7

4-4,5

4,5

7-7,5

0,5
0,4
0,6

0,7
0,5
0,8

2
3
1,5

8
4,5
8

3
4,5
5,5

8,5
5,5
12

4
5
6

8,5-9
5,-6,5
13

0,6

0,65

2,5-3

7

3,5

7-7,5

5,5

8-8,5

0,5
0,5

0,7
0,6

1
1,5

1,5
2

3,5
2-2,5

7
5,5

4,5
3-3,5

7,5
6-6,5

(a)

(b)

Şəkil 3. P.pinea L. (a) və P. pinaster Aiton (b) növlərinin bir və ikiillik kök sistemi

Birillik fərdlərin hündürlüyü növdən asılı olaraq 8-15 sm olub, əsas kökün uzunluğu 9 sm-ə
kimi torpağın dərinliyinə gedir. İkiillik fərdlərdə isə artıq köklərdə nisbətən budaqlanma getmişdir.
Əsas kökün uzunluğu 20-25 sm-ə kimi çatır. Kök sisteminin inkişafı bu növlərin Abşeronun şəraitinə uyğunlaşdığını göstərir.
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Tədqiq olunan bitkilərin biomorfoloji xüsusiyyətlərinin, boy və inkişafının, kök sisteminin
öyrənilməsi onların Abşeronun quru iqlim şəraitinə tam uyğunlaşdığını göstərir. Bu isə onların
Abşeronda yaşıllaşdırma işlərində geniş istifadə edilməsinə zəmin yaradır.
ƏDƏBİYYAT
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3. Молчанов А.А., Смирнов В.В. Методика изучения прироста древесных растений. М., Наука, 1967, 95 стр.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ ХВОЙНЫХ В
УСЛОВИЯХ АБШЕРОНА
Л.И.Велиева
Центральный Ботанический Сад НАНА
В статье приводятся данные по изучению биоэкологических особенностей всходов, начальной (ювенильная) стадии развития морфогенеза, динамики роста и развития одно- и
двухлетних растений хвойных в условиях Апшерона.
Ключевые слова: хвойные, ювенильная период (период первичного развития), Апшерон,
морфогенез
STUDYING OF BIOLOGICAL FEATURES OF CONIFERALES IN THE ABSHERON
CONDITIONS
L.I.Veliyeva
Central Botanical Garden of ANAS
In the article presents data on studying of bioecological features of shoots, initial stages of development of morphogenesis. Dynamics of growth and development of one- and two- year plants of
Coniferales in Absheron.
Key words: Сoniferales, juvenile (the period of primary development), Absheron, morphogenesis.
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UOT: 631.635.25.52.(479.24)
ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ MÜXTƏLİF BAŞ SOĞAN (Allium cepa L.)
SORT NÜMUNƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
N.R. Hüseynzadə
Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu
h-nesli@mail.ru
Məqalədə baş soğanın (Allium cepa L.) müxtəlif sortnümunələrinin (yerli və xarici) toplanıb
öyrənilməsindən bəhs edilir. Tədqiqatda seçilmiş nümunələrdə fenoloji müşahidələr aparılmış, təsərrüfat-bioloji əlamətləri öyrənilmiş və ayrı-ayrılıqda hər bir sort üzərində analizlər aparılmışdır.
Qeyd olunanlar məqalədə cədvəllər şəklində öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: sort, fitonsidlər, texnologiya, gübrə, bioloji, fenoloji.
Giriş
Dünya miqyasında 400-dən artıq soğan növü mövcuddur. Bu növlərin əksəriyyəti Sibirdə,
Altayda, Orta Asiya və Qafqazda bitir. Azərbaycanda 40-dan çox soğan növü bitir ki, bunların da
hamısı yeyilən növlərdir [1].
Soğan Alliacea (Soğankimilər) fəsiləsindəki Allium cinsinə daxil olan bitkilərin ümumi adıdır.
Xüsusən, Allium cepa növü dedikdə baş soğan nəzərdə tutulur. Baş soğanın yumrusu və yaşıl yarpaqları bişmiş və çiy halda yeməklərə dad vermək üçün istifadə olunur. Alliacea fəsiləsi bəzi botaniklər tərəfindən Liliacea (Zanbaqkimilər) fəsiləsinin bir hissəsi hesab edilirdi. Lakin 1976-cı ildə
çap olunan məqalədə soğanın Zanbaqkimilər fəsiləsindən olmadığı təsdiqləndi [2].
Soğan vitaminlərlə zəngindir, onlar xüsusən yarpaqlarda daha çoxdur. Tərkibində xeyli şəkər
(2,4-14%), zülal və efir yağları vardır. Həmçinin tərkibində B qrup, C vitamini, kalsium, mikroelementlər (Mn, Cu, Co, Zn, Mo, J, Fe, Ni və s.) vardır. Soğan dəmirlə zəngindir. Bu vacib elementi
çiy və ya qızardılmış, xaşlanmış soğanla qəbul etmək olar [3]. Soğan həmçinin, insanın ürək-damar
sisteminə müsbət təsir edir, iştahanı artırır, həzmi yaxşılaşdırır, orqanizmin tonusunu yüksəldir, antiseptik; antimikrob; bakterisid; iltihabəleyhinə və diabetəleyhinə təsir göstərir. Soğanın yaşıl yarpaqlarının şirəsində xeyli karotin, fol turşusu, biotin vardır. Acı dadlı soğan növləri ilə müqayisədə şirin
dadlı növlərin tərkibində şəkər daha çoxdur. Soğanın daxili qabıqları şəkərlə daha zəngindir [4].
Material və metodlar
Tədqiqat işinin əsas məqsədi baş soğan bitkisinin genofond materiallarının toplanması, təsərrüfat-bioloji əlamətlərinə görə öyrənilməsi və onlar üzərində müəyyən analizlərin aparılmasıdır.
Genofond materiallarının qiymətləndirilməsi və öyrənilməsi tarla və laboratoriya şəraitində icra
edilmişdir. Tədqiqat işi baş soğanın yerli və xarici sortları üzərində aparılmışdır. Təcrübədə 20
müxtəlif yerli və xarici mənşəli baş soğan sortnümunələri üzərində fenoloji müşahidələr aparılmış,
onların təsərrüfat-bioloji əlamətləri öyrənilmiş və onlar üzərində fərqli analizlər aparılmışdır.
Soğan bitkisi işıqsevən və soyuğadavamlı bitki olduğundan onun əkiləcəyi sahə açıq olmalıdır. Bu səbəbdən də təcrübə Abşeronda-açıq sahə şəraitində aparılmışdır.
Təcrübi hissə
Baş soğan bitkisinin toplanmış yerli və xarici mənşəli genofond materiallarının səpini
14 fevral 2016-ci il tarixində həyata keçirilmişdir. Səpindən öncə əkin sahəsinə Ammofos (N-12%,
P-52%) gübrəsi tətbiq edilmişdir. Növbəti N gübrəsi aprel ayında baş soğanın sortnümunələrinə ayrı-ayrılıqda tətbiq edilmişdir. Sonda may ayında Maxfoli adlanan yarpaq gübrəsi baş soğan bitki-lərinin yarpaqlarına püskürdülmüşdür. Qeyd olunanlar cədvəl 1-də əks olunmuşdur.
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Cədvəl 1
Baş soğan (Allium cepa L.) nümunələri üzərində aparılan fenoloji müşahidələr

Soğanağın
formalaşması

Məhsul yığımı

Əkindən kütləvi çıxışa

Əkindən 2-3 yarpağın
əmələ gəlməsinə

Əkindən soğanağın
formalaşmasına

Əkindən məhsul
yığımına

20.04.16

25.04.16

18.06.16

26.07.16

67

72

126

164

Mor Soğan

25.03.16

01.04.16

05.06.16

26.07.16

41

48

113

164

Valenciana

25.03.16

01.04.16

12.06.16

26.07.16

41

48

120

164

Karatalskiy

25.03.16

01.04.16

12.06.16

26.07.16

41

48

120

164

Red Baron

15.04.16

20.04.16

18.06.16

26.07.16

62

67

126

Peshpazak

28.03.16

05.04.16

10.06.16

18.07.16

44

52

118

156

İspanskiy
mestniy

28.03.16

05.04.16

15.06.16

18.07.16

44

52

123

156

28.03.16

05.04.16

15.06.16

18.07.16

44

52

123

156

28.03.16

05.04.16

15.06.16

18.07.16

44

52

123

156

10.04.16

18.04.16

10.06.16

26.07.16

57

65

118

164

31.03.16

08.04.16

10.06.16

26.07.16

47

55

118

164

10.04.16

18.04.16

12.06.16

26.07.16

57

65

120

164

12.04.16

19.04.16

12.06.16

26.07.16

59

66

120

164

Vigo Osena

12.04.16

19.04.16

08.06.16

22.07.16

59

66

116

160

Casta

22.03.16

31.03.16

08.06.16

22.07.16

38

47

116

160

Beta Panko

05.04.16

12.04.16

08.06.16

22.07.16

52

59

116

160

Red Amposta

22.03.16

31.03.16

08.06.16

22.07.16

38

47

116

160

Panko

05.04.16

12.04.16

05.06.16

22.07.16

52

59

113

160

Metan

22.03.16

31.03.16

05.06.16

22.07.16

38

47

113

160

Erkənci

22.03.16

31.03.16

01.06.16

10.07.16

38

47

109

148

Sweet Spanish
Yellow Globe
Danvers
Brown beauty
Brown Spanish

2016–cı il

Hissor

14 fevral

Mayskiy

Səpin vaxtı

Sabir

Sortun adı

2-3 yarpağın əmələ
gəlməsi

Günlər

Kütləvi çıxış

Tarixlər

164

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, kütləvi çıxış və 2-3 yarpağın əmələ gəlməsi Türkiyə mənşəli
(Casta, Red Amposta, Metan və Erkənci) sortlarda daha tez baş vermişdir. Ən gec kütləvi çıxış və
2-3 yarpağın əmələ gəlməsi isə yerli Sabir sortunda olmuşdur. Soğanın formalaşması və məhsul
yığımı Türkiyə mənşəli Erkənci sortunda daha tez olmuşdur. Ümumilikdə Türkiyə mənşəli Erkənci
sortu digər sortlara nəzərən daha tez inkişaf etmişdir.
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Cədvəl 2
Baş soğan (Allium cepa L.) nümunələrinin təsərrüfat-bioloji göstəriciləri
Soğanaqların

Sabir
Mor Soğan
Valenciana
Karatalskiy
Red Baron
Peshpazak
İspanskiy
mestniy
Mayskiy
Hissor
Sweet Spanish
Yellow Globe
Danvers
Brown beauty
Brown Spanish
Vigo Osena
Casta
Beta Panko
Red Amposta
Panko
Metan
Erkənci

Bir soğanağın
orta hesabla
çəkisi (qr)

forması

rəngi

saplaqlı

saplaqsız

Quru
çəki
(kq)

yumru, uzunsov
yumru, oval
yumru,uzunsov
yumru,
oval,uzunsov
yumru,uzunsov
yumru,uzunsov

qırmızı
tünd qırmızı
sarıya çalar

0,015
3,500
8

0,04
2,200
6,300

0,02
2,180
6,280

10,0
88,0
92,0

sarıya çalar

1,205

0,750

0,700

40,0

açıq qırmızı
sarıya çalar

0,070
3,500

0,042
2,600

0,030
2,550

35,0
67,0

yumru, uzunsov

sarımtıl

3,500

1,980

1,950

48,0

yumru, oval
uzunsov
yumru

sarıya çalar
sarımtıl
sarımtıl

1,200
0,500
1,500

0,995
0,400
0,739

0.990
0,350
0,725

18,0
15,0
77,0

oval

sarımtıl

0,360

0,275

0,265

64,0

oval
oval
yumru, oval
yumru, uzunsov
yumru
yumru, oval
oval
yumru, uzunsov
yumru, uzunsov

qəhvəyi
qəhvəyi
sarımtıl
sarıya çalar
sapsarı
çəhrayı
sarımtıl
sarıya çalar
sarıya çalar

0,345
0,480
1,500
1,500
1,600
8
1,500
1,500
0,760

0,230
0,350
1,200
1,160
1,394
6,400
1
1,200
0,745

0,225
0,300
1,150
1,155
1,385
6,350
0,800
1,150
0,735

66,0
58,0
81,0
91,0
97,0
106,0
93,0
80,0
20,0

Yaş çəki (kq)

Sortun adı

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, soğanaqların formasına görə Karatalskiy (yumru, oval, uzunsov), rənginə görə yerli Sabir (qırmızı), Türkiyə mənşəli Mor Soğan (tünd qırmızı), Red Amposta
(çəhrayı) və Beta Panko (sapsarı) və Hollandiya mənşəli Red baron (açıq qırmızı) sortları daha fərqlidir. Yaş (saplaqlı və saplaqsız) və quru çəkilərə görə Türkiyə mənşəli Valenciana (yaş-8-6,300 kq;
quru-6,280 kq) və Red amposta (yaş-8-6,400 kq; quru-6,350 kq) sortları daha artıq çəkiyə malikdirlər. Daha az çəkisi olan isə yerli Sabir (yaş-0,015-0,04 qr; quru-0,02 qr) sortudur. Bir soğanağın
orta hesabla çəkisində Türkiyə mənşəli Red Amposta (106,0 qr) sortu üstünlük təşkil edir. Ən zəif
göstərici isə yerli Sabir (10,0 qr) sortunda olmuşdur.

Şəkil 1. Casta

Şəkil 2. Valenciana
149

BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR ELMLƏRİ

Şəkil 3. Mor Soğan

Şəkil 4. Red Amposta

Qeyd olunan şəkillərdən aydın göründüyü kimi, soğanağın formalaşması mərhələsi, xarici qabığın və daxili lətin forması və rəngində öz əksini tapmışdır.
Cədvəl 3
Baş soğan (Allium cepa L.) nümunələri üzərində aparılan analizlər
Sortun adı

Mənşəyi

Quru maddə
(%)

Nitrat
(mq/kq)

Şəkər
(%)

C vitamini
(mq%)

Sabir
Mor Soğan
Valenciana
Karatalskiy
Red Baron
Peshpazak
İspanskiy mestniy
Mayskiy
Hissor
Sweet Spanish
Yellow Globe Danvers
Brown beauty
Brown Spanish
Vigo Osena
Casta
Beta Panko
Red Amposta
Panko
Metan
Erkənci

Yerli
Türkiyə
Türkiyə
Özbəkistan
Hollandiya
Tacikistan
İspaniya
Tacikistan
Tacikistan
Amerika
Amerika
Kanada
Avstraliya
Danimarka
Türkiyə
Türkiyə
Türkiyə
Türkiyə
Türkiyə
Türkiyə

10,5
9,5
6,5
10,8
13
10,5
12,5
7,5
11
11,7
12,5
10,5
11,5
11
6,8
5,5
7,5
10,5
10,5
6,5

78
60,3
51
76,6
77,3
29,3
62
68,3
45
38,6
55,6
62,6
66,6
77,6
69
61
77,6
78
70
71

2,5
2,7
2,4
2,6
2,5
2,8
2,5
2,3
2,7
2,8
2,2
2,3
2,5
2,4
2,1
2,8
2,3
2,0
2,1
2,4

7,3
8,9
7,5
8,2
8,3
8,7
7,9
7,8
8,4
8,8
7,4
8,1
8,3
7,5
7,2
8,6
8,1
7,2
7,4
8,1

Qeyd olunan analizlər cədvəlindən göründüyü kimi, quru maddə Tacikistan mənşəli İspanskiy
mestniy (12,5 %) və Amerika mənşəli Yellow Globe Danvers (12,5 %) sortlarında daha yüksəkdir.
Quru maddəsi aşağı olan isə Türkiyə mənşəli Beta Panko (5,5 %)sortu olmuşdur. Nitrat yerli Sabir
(78 mq/kq) və Türkiyə mənşəli Panko (78 mq/kq) sortunda yüksək olmuşdur. Nitratı aşağı olan isə
Tacikistan mənşəli Peshpazak (29,3 mq/kq) sortu olmuşdur. Şəkərlilik Tacikistan mənşəli Peshpazak (2,8 %), Amerika mənşəli Sweet Spanish (2,8 %) və Türkiyə mənşəli Beta Panko (2,8 %) sortlarında daha yüksəkdir. Şəkəri aşağı olan isə Türkiyə mənşəli Panko (2,0 %) sortu olmuşdur. C vitamini Türkiyə mənşəli Mor soğan (8,9 mq %) sortunda üstünlük təşkil edir. C vitamini aşağı olanlar
isə Türkiyə mənşəli Casta (7,2 mq%) və Panko (7,2 mq%) sortları olmuşdur.
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Nəticə
Şəkər və C vitaminin miqdarı Türkiyə, Amerika və Tacikistan mənşəli soğan sortnümunələrində yüksək, soğanaqda isə nitratları miqdarı norma daxilində (80 mq/kq) olmuşdur.Quru maddənin miqdarına görə isə İspaniya və Amerika mənşəli soğan sortnümunələri üstünlük təşkil etmişlər.
Abşeron şəraitində qeyd edilən mənşədən olan soğan sortlarının becərilməsi əlverişlidir.
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРТООБРАЗЦОВ ЛУКА В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА
Н.Р. Гусейнзаде
Научно-исследовательский Институт Овощеводство
Статья посвящена сбору и изучению образцов различных сортов (местных и иностранных) репчатого лука (Allium cepa L.). В исследовании проведены фенологические наблюдения над избранными образцами, изучены хозяственно-биологические признаки, проведены
анализы над каждым сортом в отдельности. Указанные выше в статье нашли отражение в
виде таблиц.
Ключевые слова: сорт, фитонциды, технология, удобрения, биологические,
фенологические.
THE INVESTIGATING OF VARIETIES OF ONION (ALLIUM CEPA L.)
IN ABSHERON CONDITION
N.R. Huseynzade
Scientific Research Institute of Vegetable
In this article is discoursing about the picking and learning the different sort samples (local
and foreign) of the onions. In the research have been conducted phenological observations, have
been learned farm biological signs and separately every sort have been analyzed. All the mentioned
in the article have been showed in the timetables.
Key words: sort, phytoncides, technology, fertilizers, biological, phenological.
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UOT: 03.00.16
XƏZƏR DƏNİZİNİN FON ÇİRKLƏNMƏSİNDƏ HÖVSAN
KANALININ ROLU
F.N.Əfəndi* , Susana Carvalho** , N.A. Sadıqova*
*
Bakı Dövlət Universiteti
**
Kral Abdullah adına Elm və Texnologiyalar Universiteti
Hövsan kanalı, tərkibindəki çirkabların müxtəlifliyinə və həcminə görə, Bakı şəhərində dəniz
sahilinə ən çox kanalizasiya suları axıdan kanaldır. Müxtəlif sənaye obyektlərindən bu kanal ilə Xəzər dənizinə sutkada 100 000 m3-ə qədər kanalizasiya və bələdiyyə suları axıdılır. Kanal vasitəsilə
dənizə tökülən tullantı suları, sahil ekosistemindəki bioloji proseslərə əsaslı təsir edir. Təqdim olunan məqalədə müxtəlif stansiyalarından götürülmüş su nümunələrinin mikrobioloji və fiziki-kimyəvi
analizlərinin nəticələri öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: Sahil çirklənməsi, antropogen təsirlər, kanalizasiya suları, E.coli, Xəzər dənizi.
Xəzər dənizinin səviyyələri (36-47 N, 47-57 E) zamanla ciddi şəkildə dəyişilmişdir ki, bu da
ümumilikdə göldə və onun həcmində dərin modifikasiyalara səbəb olmuşdur [4]. Bəzi tədqiqatlarda
[3, 5] ekoloji, iqtisadi, eləcə də, neft və qaz istismarına, kənd təssərrüfatı və balıqçılığa ciddi zərər
vuran dəyişikliklərin - antropogen təsir, iqlim və tektonik aktivlik kimi üç əsas faktorun birgə fəaliyyəti şəklində əks olunur. İnsanların sahilyanı zonalarda məskunlaşması və bu ərazilərdən intensiv
istifadəsi, həmin zonaların ekoloji, sanitar və gigiyenik vəziyyətinə öz neqativ təsirini göstərir [8,
11]. Tullantı sularının tərkibində külli miqdarda mikroorqanizmlər var və onlar suyun keyfiyyət
göstəricilərini korlamaqla, sahil ekosistemi üçün potensial təhlükə hesab olunurlar [6]. Xüsusilə,
Xəzər dənizi kimi qapalı su hövzələrində tullantılar su akvatoriyasının canlılarına daha uzunmüddətli təsir edir.
Antropogen pressinqlərə məruz qalan nəhəng su ekosistemlərindən biri olan Xəzər dənizi
Azərbaycanın şərq sərhəddi boyu yerləşir [7]. Dənizin Azərbaycan Respublikası ərazisinin tərkibinə
aid olan 850 km uzanan sahil ərazisinə ümumilikdə təbii və bələdiyyə olmaqla 276 axar açılır [2].
Şərq sahilinin digər yerləri ilə müqayisədə Xəzər dənizinin sənaye və fekal çirkab suları hesabına ən
ağır ekoloji şəraitə məruz qalan hissəsi Abşeron yarımadasının Hövsan ərazisidir [1].
Hövsan buxtası Suraxanı rayonu boyunca 17 km-lik ərazini əhatə edir və Hövsan burnu vasitəsilə qərbi və şərqi olmaqla iki hissəyə ayrılır [2]. Hövsan kanalı və Hövsan aerasiya kanallarının
axarlarının açıldığı şərq zolağı çirklənməyə daha çox məruz qalan ərazi kimi tanınır. 20-ci əsrin
əvvələrində inşa edildiyi ehtimal olunan bu kanalın uzunluğu 12 km-dir. AzərSu ASC-nin rəsmi
məlumatına görə Bakı şəhəri ərazisində əhalinin cəmi 60 %-ə qədərı kanalizasiya sistemindən yararlana bilir. Xəzərsahili rayon və qəsəbələrin bir çoxunun mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminin olmaması səbəbindən həmin ərazilərin məişət-fekal və sənaye suları məhz Hövsan kanalı vasitəsi ilə dənizə açılır. Digər tərəfdən Sabunçu, Binəqədi və Nərimanov rayonları ilə əhatələnən Böyük Şor gölünün və Binə qəsəbəsinin tullantı suları Hövsan kanalına nəql edilərək dənizə axıdılır.
Sahil zolağının ekoloji gərgin ərazisi kimi dəyərləndirilən Hövsan kanalının dənizə tökülən hissəsində tullantıların fona təsirini öyrənmək məqsədilə tərəfimizdən müxtəlif məsafələrdə təyin etdiyimiz 5 stansiyadan nümunələr götürülmüşdür (Şəkil 1).
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Şəkil 1. Hövsan kanalının Xəzər dənizi sahilindəki çıxışı

Material və metodlar
Su nümunələri 2015-ci ilin mart ayında kanalın töküldüyü yerdə daxil olmaqla, 7 müxtəlif
stansiyadan əldə edilmışdır. Stansiyalar kanalın çıxış nöqtəsi, dənizə doğru 250 və 500 m-lik məsafələrdən və radial olaraq 250 və 500 metr-dəki nöqtələrdən əldə edilmişdir. Nümunələr batometr
vasitəsilə hər stansiyada 3 metr dərinliklən əldə edilərək, steril qablarda laboratoriyaya gətirilmişdir.
Nümunələrin fiziki- kimyəvi analizləri Azərsu ASC-nın baş laboratoriyasında, mikrobioloji analizlər
isə Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq idarəsinin Mikrobiologiya laboratoriyasında aparılmışdır.
Nəticələr və onlarin müzakirəsi
Hövsan kanalının dənizə töküldüyü sahil ərazidən (40035′585², 50004′561²) əldə edilən nümunələrdə mikrobioloji analizlərin nəticələrinə əsasən patogen bakteriyaların miqdarı normadan 3,8
dəfə, bağırsaq çöpü bakteriyalarının miqdarı isə normadan 21,8 dəfə artıqdır. Neft və neft məhsullarının miqdarı normadan 9,2 dəfə, Sintetik Səthi aktiv maddələrin (SSAM) miqdarı normadan 2,5 dəfə artıq olmuşdur. Ammonium ionları yol verilən həddən 7 dəfə, nitritlər isə 4,6 dəfə çox olmuşdur.
Kanaldan dənizə doğru 250 m-lik məsafədən (40021′164², 50002′743²) götürülən nümunələrdə mikrobioloji analizlərin yekununa əsasən bağırsaq çöpü bakteriyalarının miqdarı 2,6 dəfə, xəstəlik törədən bakteriyaların miqdarı (E.coli) 1,4 dəfə artıq olmuşdur. Neft və neft məhsullarının
miqdarı normadan 6,8 dəfə, SSAM miqdarı normadan 2,2 dəfə artıq olmuşdur. Ammonium ionları
yol verilən həddən 5.8, nitritlər isə 2,9 dəfə çox olmuşdur.
Kanaldan dənizə doğru 500 m-lik məsafədən (40020′935², 50002′587²) götürülən nümunələrdə mikrobioloji analizlərin yekununa əsasən bağırsaq çöpü bakteriyalarının miqdarı 6,6 dəfə, xəstəlik törədən bakteriyaların miqdarı (E.coli) 1,3 dəfə artıq olmuşdur. Neft və neft məhsullarının miqdarı normadan 3,4 dəfə, SSAM miqdarı normadan 2 dəfə artıq olmuşdur. Ammonium ionları yol
verilən həddən 4.6, nitritlər isə 1,25 dəfə çox olmuşdur.
Kanaldan dənizə doğru radial istiqamətdə 250 m-lik məsafədən (40021′240², 50003′650²) götürülən nümunələrdə mikrobioloji analizlərin yekununa əsasən bağırsaq çöpü bakteriyalarının miqdarı 11 dəfə, xəsəlik törədən bakteriyaların miqdarı (E.coli) 3,6 dəfə artıq olmuşdur. Neft və neft
məhsullarının mıqdarı normadan 6,4 dəfə, SSAM miqdarı normadan 2,2 dəfə artıq olmuşdur.
Ammonium ionları yol verilən həddən 6, nitritlər (NO2) isə 3 dəfə çox olmuşdur.
Kanaldan dənizə doğru radial istiqamətdə 500 m-lik məsafədən (40020′935², 50003′287²) götürülən nümunələrdə mikrobioloji analizlərin yekununa əsasən bağırsaq çöpü bakteriyalarının miqdarı 6,4 dəfə, xəstəlik törədən bakteriyaların miqdarı (E.coli) 1,26 dəfə artıq olmuşdur. Neft və neft
məhsullarının mıqdarı normadan 3 dəfə, SSAM miqdarı normadan 2 dəfə artıq olmuşdur. Ammonium ionları yol verilən həddən 4,4, nitritlər (NO2) isə 1,3 dəfə çox olmuşdur (Cədvəl 1.).
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Cədvəl 1
Hövsan kanalının Xəzər dənizinə töküldüyü ərazidən götürülən su nuümunələrində
aparılan analizlərin nəticələri

Göstəricilər

pH
Temperatur
Duzluluq
Ammonium
ionları (NH4)
Nitritlər (NO2)
Asılı maddələr
Sintetik Səthi
Aktiv Maddələr
(SSAM)
Neft məhsulları
Mikrobioloji
təhlillər
Bağırsaq çöpü
bakteriya
qrupunun
miqdarı
Mikrobioloji
təhlillər
E.coli (şərti
patogen –
xəstəlik törədən
bakteriya)

Yol
verilən
qatılıq
həddi
(dəniz
suyu)
6,5-8,5

40 35′585²
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Tədqiqatın nəticəsindən görünür ki, dənizə doğru istiqamətdə götürülən nümunələrdə çirklənmənin miqdarı sahil ərazilərə nisbətən azdır. Səbəb isə, dənizə doğru getdikcə suyun daha çox
durulaşması, üzvi maddələrin parçalanması ilə ammonium ionlarının və nitrit ionlarının əmələgəlmə
prosesləri ilə bağlıdır. Nitrifikasiya proseslərinin sonunda sularda yaranan nitritlər davamsız birləşmələrdir, bu səbəbdən əgər hər hansı su hövzəsində onlara rast gəlinirsə bu həmin su obyektinin
çirkli olması haqqında proqnoz verməyə imkan verir. Ammonium ionları isə patogen mikrobların
həyat fəaliyyəti zamanı əmələ gəlir. Sularda xəstəlik törədən bakteriyaların sayının artması mədəbağırsaq xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olur. Neft məhsullarının normadan artıq olması isə bir
çox ibtidai orqanizmləri məhv edir ki, bununla da onlarla qidalanan digər canlıların qida rejimi pozulur. Su üzərində zamanla yaranan nazik emulsiya qatı, su və atmosfer arasında qazlar mübadiləsini ləngidir. Belə şəraitdə nəfəs alan canlıların hüceyrələrində toplanan karbon qazı (CO2) asidoza
səbəb olur ki, bu da hüceyrəarası mayenin asidləşməsinə gətirib çıxarır və neft təbəqəsi altında olan
canlılar məhv olurlar [9, 10].
Beləliklə, analiz nəticələrindən məlum olur ki, Bakı şəhərinin kanalızasiya sisteminin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Hövsan kanalı ilə sahil zonasına birbaşa axıdılan məişət suları dənizkənarında gərgin vəziyyət yaradaraq əhalinin istirahət məqsədilə istifadə etdiyi əraziləri də təhlükəli
hala salmışdır. Bunları nəzərə alaraq, Hövsan kanalına su təmizləyici qurğusunun qoşulması və kanalizasiya sularının bu qurğularda təmizlənərək sahilə axıdılması daha məqsədəuyğundur.
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РОЛЬ ГОВСАНСКОГО КАНАЛА В ФОНОВОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Ф.Н. Афанди, * Susana Carvalho** , Н.A.Сaдыгoвa*
*
Бакинский Государственный Университет
**
Научно-технологический университет имени Короля Абдаллы
Большое количество сточных вод, как по степени загрязненности, так и по объему,
спускаются в прибережные воды Каспийского моря с помощью Говсанского канала. Из различных промышленных объектов через этот канал в Каспийское море в сутки спускаются
около 100 000 м3 канализационных и муниципальных вод. Сточные воды спускаемые через
указанный канал в море оказывают существенное влияние на биологические процессы прибережной экосистемы. В представленной статье приведены результаты микробиологических
и физико-химических анализов пробы воды взятых из различных станций.
Ключевые слова: прибрежное загрязнение, Каспийское Море, антропогенная загрязнение, сточные воды, E.coli
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THE ROLE OF HOVSAN CHANNEL ON BACKGROUND
CONTAMİNATİON OF THE CASPİAN SEA
F.N. Afandi* , Susana Carvalho** , N.A. Sadıgova*
*
Baku State University
**
King Abdullah University of Science and Technology
The Hovsan channel, due to its volume and sewage components, is the biggest pipe that delivers the most sewage effluents to the seaside in the city of Baku. The capacity of wastewater that
discharges to the Caspian Sea is 100 000 m3. The sewage effluents adversely affect the biological
processes in coastal ecosystem. The article further represents the microbiological and physio-chemical analysis from water samples taken from 5 different stations.
Keywords: Coastal pollution, Caspian Sea, anthropogenic disturbance, sewage water, E.coli,
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UOT 631.525
EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNH. NÖVÜNÜN ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ
GÖVDƏ PÖHRƏLƏRİ VƏ TƏBİİ BƏRPA İLƏ VEGETATİV ÇOXALDILMASI
S.B. Bağirova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dendrologiya İnstitutu
samira.baqirova.2013@mail.ru
Məqalədə Eucalyptus camaldulensis Dehnh. növünün tохumlа çохаldılmа ilə yanaşı vegetativ
çoxaldılması öyrənilmişdir. Bu zaman növün gövdə pöhrələri, yatmış tumurcuqlardan – lignotuberlərdən inkişafı və öz-özünə təbii bərpası tədqiq edilmişdir. Müşahidələrdən məlum olmuşdur ki,
pöhrələrlə bərpaolma Eucalyptus camaldulensis Dehnh. növündə yaşlı bitkilərdə cavan bitkilərə
nisbətən daha sürətlə gedir və daha çox pöhrələr əmələ gəlir. Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur
ki dimdikvari evkalipt (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) növü Abşeron yarımadasının torpaq-iqlim şəraitinə davamlı olub, yaşıllaşdırmada istifadəsi məqsədyönlüdür.
Açar sözlər: Eucalyptus camaldulensis Dehnh, kök pöhrələri, təbii bərpa, lignotuber, yatmış
tumurcuqlar
Respublikamızda yeni salınan park və bağlarda istifadə olunan bəzək bitkiləri əhalinin sosial
şəraitini yaxşılaşdırmaqla yanaşı biomüxtəlifliyin artırılmasında da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Xüsusəndə həmişəyaşıl, hündür, dekorativlik xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə mərkəzi alleyaların salınmasında, tək əkinlərdə, deqrodasiya olunmuş ərazilərin bərpasında, bataqlıqların qurudulmasında, ən əsası insanların sağlamlığında mühüm əhəmiyyət kəsb edən evkalipt cinsinə aid olan
bəzi növlərin respublikamızın bəzi rayonlarında istifadəsi geniş yayılmışdır.
Tədqiqatımızin məqsədi quru - subtropik iqlimə malik olan Abşeron yarımadasında Mərsin
fəsiləsinin Evkalipt cinsinə aid olan Dimdikvari evkalipt (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) növünün yerli şəraitə uyğunlaşdırılması, vegetativ çoxaldılması, bioloji, ekoloji və dekorativ xüsusiyyətlərinin öyrənilməsidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Evkalipt cinsi Murtaceae Adans. – Mərsin fəsiləsinə daxildir. Fəsiləyə 90 cins, 3000-dən çox əsasən tropik və subtropik ölkələrdə bitən ağac və kollar aiddir. Fəsilənin
ən çox yayılmış evkalipt cinsinin 600-dən çox növü (vətənində 525 növ və 200-dən çox növmüxtəlifliyi vardır) təbiətdə geniş yayılmışdır.
Eucalyptus L.Herit- Evkalipt cinsinə aid 160-dan çox növə əsasən Avstraliyada, Yeni Zenlandiya və Tasmaniyada rast gəlinir. Evkaliptlər həmişəyaşıl, sərt yarpaqlı bitkilərdir. Evkalipt cinsinin
bəzi növləri Cənubi Qafqazda mədəni şəraitdə əkilib becərilir. Evkaliptlər Azərbaycana ilk dəfə
1936-cı ildə gətirilmiş və Dendrologiya İnstitutunda əkilmişdir. Toxumla çoxaldılmış bir çox növlərinin hündürlüyü 8-15 м-ə çatır [4].
Tədqiqat işində istifadə olunan Dimdikvari evkalipt (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) növü
təbii halda Avstraliyada bitir. Aralıq Dənizyanı ölkələrində, tropik, subtropik və cənub-mülayim rayonlarda yayılmışdır. Krımda 1948-ci ildən, Qafqazın Qara dəniz sahilində 1952-ci ildən becə-rilir.
Belə şəraitdə becərilən 9 yaşlı bitkilərin hündürlüyü 9,3 m, gövdəsinin diametri 8 sm-ə çatır. Təbiətdə subalp zolağında, ağır, nəmişli, bəzən müvəqqəti bataqlaşmış torpaqlarda bitir, bəzi nümunələrinin hündürlüyü 14,8 m və gövdəsinin diametri 12,5 sm-ə çatır. Azərbaycanın bir çox bölgələrində
becərilir [2].
İntrоduksiyа оlunmuş növlərin dаhа gеniş miqyаsdа yаyılmаsındа və intrоduksiyа təcrübələrinin gеnişləndirilməsində çохаldılmа mühüm rоl оynаyır [4]. Bu da yеni tоrpаq iqlim şərаitində
həmin növlərin mədəni əkin sаhəsinin gеnişləndirilməsinə imkаn yаrаdır. Evkalipt növləri əsasən
toxum, bəzən isə vegetativ üsulla (firqəndə və qələmlə) çoxaldılır [5].
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Apardığımız tədqiqat zamanı evkalipt növlərinin toxumları müxtəlif şərait və variantlarda səpilmiş, əlverişli səpin vaxti, norması və dərinliyi müəyyənləşdirilmişdir. Səpin üçün toxumlar Dendrologiya İnstitutunun kolleksiya sahələrində becərilən yaşlı nüsxələrdən yığılmış, bununla yanaşı
Batumi, İspaniya və Avstraliya Bоtаnikа bаğlarındаn alınmış toxumlardan istifadə edilmişdir.
Tədqiqat sahəsi kimi istifadə olunan Abşeron yarımadasının torpağı boz-qonur torpaq tipinə
aid olub, torpaqda humusun miqdarı 0,19-1,15%-dir. Dərinliyə getdikcə əhənglilik artır (2,414,2%). Gilli sahələr çox deyildir (4,20-7,24 %). Fiziki gilin miqdarı 2,46 %-dən 31,92 %-ə qədər
dəyişilir ki, bu da bozumtul qonur torpaqların mexaniki tərkibinin, bozumtul-qonur, yüngül gilli,
yəni struktursuz torpaq tipinə aid olduğunu göstərir. Onların ümumi miqdarının böyük hissəsini
Са++(52,53-71,02 %), daha sonra Mg++(18,63-34,91 %) və Na+(19,44-13,95 %) təşkil edir. Bu
torpaqlar adətən zəif və orta dərəcədə, bəzi sahələrdə isə güclü şoranlaşmış olurlar [1].
Evkaliptlərin vegetativ çoxaldılması üsulu bir sıra əlavə tədqiqat tələb etdiyi üçün geniş yayılmasa da, tərəfimizdən tохumlа çохаldılmа ilə yanaşı bəzi növlərin qələmlə çoxaldılması da öyrənilmişdir. Abşeron şəraitində evkalipt növlərinin pöhrələrlə bərpasını öyrənmək məqsədi ilə Eucalyptus
camaldulensis Dehnh. növünün vеgеtаtiv yоllа çохаldılmаsı üzrə tədqiqatlar aparılmışdır.
Evkalipt növlərində müxtəlif zədələnmələr, qışda şaxtadan donvurma nəticəsində yerüstü
hissələrin quruması və ya məhv olması müşahidə olunur. İtirilmiş orqanların bərpası ikinci dərəcəli
meristemanın (kallius toxumasının) fəaliyyəti ilə əlaqədardır, gövdə hər dəfə zədələndikcə zoğların
əsasında oduncaqlı qovuqlar yaranır və onlar bir neçə il qalır. Bu isə bitkinin pöhrələrlə bərpa
olunmasına şərait yaradır.

Şəkil 1. Eucalyptus camaldulensis Dehnh
növünün gövdə pöhrələri ilə təbii bərpası

2012-2013-cü ilin sərt keçən qışında -14 0C temperaturda qeyd olunan növlərin yerüstü hissəsi kök boğazına qədər şaxtadan donmuşdur. Yazda məhv olmuş yerüstü hissə kəsilmiş və gövdə boğazının ətrafından yeni pöhrələrin əmələ gəlməsi müşahidə edilmişdir. Yazda vegetasiya dövründə
hər kök boğazından 5-7 ədəd pöhrə əmələ gəlmiş, bu kiçik pöhrələr vegetasiya müddəti ərzində sürətlə böyümüş, vegetasiyanın sonunda əmələ gələn pöhrələrin hündürlüyü 70-150 sm-ə çatmışdır. I
il həmin pöhrələrdə çiçəkləmə müşahidə edilməmişdir, II-III il pöhrələr normal çiçəkləmiş və toxum vermişdir (şək. 1). Müşahidələrdən məlum olmuşdur ki, pöhrələrlə bərpaolma yaşlı bitkilərə
nisbətən cavan bitkilərdə daha sürətlə gedir və daha çox pöhrələr əmələ gəlir. Abşeron şəraitində
aparılan tədqiqatlardan məlum oldu ki, 10 illik Eucalyptus camaldulensis növündə əmələ gələn pöhrələrin sayı 3-5 ədəd olduğu halda, 30-40 illik bitkinin kəsilmiş gövdə boğazında 7-9 ədəd pöhrələr
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əmələ gəlir, bu pöhrələr cavan bitki pöhrələrinə nisbətən daha sürətlə inkişaf edir və gövdə diametri
daha çox olur. Pöhrələrin normal inkişafını təmin etmək üçün sonrakı dövrdə 2-3 əsas pöhrə saxlanılmaqla qalan pöhrələr kəsilməlidir.
Ədəbiyyat materiallarından məlumdur ki, ömrünü başa çatdırmaq üzrə olan və ya müxtəlif səbəblərdən zədələnmiş yaşlı ağaclarda yuxarı yarusundan başlayaraq quruma müşahidə edilir. Həmin
bitkidə gövdə boyunca pöhrə fırları - yatmış tumurcuqlar (lignotuber-kap) əmələ gəlir [6]. Bu yatmış tumurcuqlar hər hansı bir zədələnmədən sonra inkişafa başlayaraq, bitkini bərpa edir. Bunu əsas
tutaraq, bir neçə il ərzində evkalipt növləri üzərində müşahidələr aparılmışdır. Müşahidələr zamanı
17-19 m hündürlüyü olan Eucalyptus camaldulensis növündə yuxarı yarusda ağacın uc hissəsindən
2 m aşağıya doğru gövdə boyunca quruma müşahidə olunmuş və gövdə boyunca yatmış tumurcuqlardan - pöhrə fırlarının (lignotuber-kap) əmələ gəldiyi müşahidə edilmişdir (şək. 2). 2014-cü ildən
başlayaraq həmin bitkidə əmələ gələn fırlar 5-6 ay ərzində tədricən böyümüş, hündürlüyü 20-50 sm-ə,
diametri 10-13 sm-ə çatmışdır. Formalaşan lignotuber üzərində yatmış tumurcuqlarda olan qida
maddələri hesabına pöhrələr sürətlə inkişaf etmişdir. Bu evkalipt cinslərinə aid növlərdə baş verən
bioloji xüsusiyyət olub, bitkini məhv olmaqdan qoruyur. Belə ki, əmələ gələn gövdə pöhrələri ilə
bitki yenidən bərpa olur [6].

Şəkil 2. Eucalyptus camaldulensis Dehnh növündə gövdə boyunca lignotuber və
gövdədən ayrılaraq əkilmiş fırlar

Yatmış tumurcuqların - lignotuberin müstəqil bitki əmələ gətirməsini öyrənmək məqsədi ilə
onlar gövdədən ayrılaraq (3 ədəd) qidalı mühitdə əkilmiş və lazımi aqrotexniki qulluq göstərilmişdir. 2-3 ay ərzində yerüstü hissənin tədricən böyüməsi, bununla paralel kök sisteminin əmələ gəlməsi və formalaşması müşahidə edilmişdir. Qeyd edilən bioloji proses evkalipt növlərinin vegetativ
bərpasını təmin edən təbii üsuldur.
Kolleksiya sahələrində dimdikvari evkalipt növünün toxumla təbii bərpası da müşahidə
edilmişdir. Məlumdur ki, yerli torpaq-iqlim şəraitinə tam uyğunlaşmış bitkilərin gövdə ətrafına düşmüş toxumları lazımi şərait olduqda, yəni kifayət qədər rütubət, istilik və işıq şəraitində normal cücərti verir. Bu cücərtilər vegetasiya dövründə ana bitkinin gövdəsi ətrafında normal böyüyərək inkişaf edir (şək. 3). Evkalipt cücərtiləri təkcə gövdə ətrafında deyil, sahənin digər hissələrində də müşahidə edilmişdir. Bu isə toxumların su və külək vasitəsi ilə yayıldığını göstərir. Evkalipt toxumlarının gövdə ətrafı sahədə öz-özünə cücərməsi həmin növün geniş ekoloji amplitudaya, məqsədlə
bitkilərin ətrafında 3 variant olmaqla 1m2 sahə secilmişdir. Həmin sahədə olan 1-3 illik cücərtilər
hesablanmışdır. Orta hesabla 20 ədəd birillik, 12 ədəd ikiillik və 6 ədəd üçillik bitkinin olduğu
müəyyənləşdirilmişdir.
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Şəkil 3. Eucalyptus camaldulensis Dehnh növündə toxumla təbii bərpa

Bu onu göstərir ki, I ildə cücərtilərin çox və sıx olması, gövdə ətrafının günəş şüaları ilə az təmin olunması cücərtilərin müəyyən qisminin məhvinə səbəb olur. Nəticədə yalnız həmin şəraitə uyğunlaşan bitkilər normal böyüyərək inkişaf edir. I il cücərtilər zəif inkişaf etsə də (13-17 sm), II il
hündürlüyü 25-36 sm-ə çatmışdır. III il cücərtilərdə vegetasiya müddətində sürətli boy artımı müşahidə edilmiş və hündürlüyü 45-52 sm, çətirinin diametri 30-31 sm arasında olmuşdur (cəd. 1). Onu
da qeyd etmək lazımdır ki, illər üzrə cücərtilərin sayının azalması (seyrəlməsi) bitkilərin boy artımına müsbət təsir göstərir. Bu dövrlərdə yan budaqların əmələ gəlməsi müşahidə edilir.
Cədvəl 1
Eucalyptus camaldulensis Dehnh növünün toxumla təbii bərpası

Variantlar

1m2 sahədə olan bitkilərin sayı
(ədəd)

Cücərtilərin hündürlüyü (sm)

Birillik

İkiillik

Üçillik

Birillik

İkiillik

Üçillik

1
2

20
18

12
14

6
8

13
15

25
30

45
49

3

22

10

4

17

36

52

Gövdə ətrafında əmələ gələn cücərtilərin tinglikdə xüsusi şəraitdə səpilmiş toxumlardan alınan
tinglərə nisbətən zəif inkişaf etməsi ekoloji mühit amillərinin həmin bitkilərə təsiridir [3]. Ana bitkinin gövdəsi ətrafında təbii bərpa yolu ilə alınan cücərtilərin sonrakı dövrlərdə normal böyməsini
təmin etmək, inkişafının zəifləməsinin qarşısını almaq və günəş şüası ilə təmin etmək üçün cücərtilərin seyrəldilməsi vacib şərtlərdən biridir. Bu səbəbdən təbii bərpa ilə ana bitkinin ətrafında əmələ
gələn cücərtilərin III və ya IV il böyütmə sahəsinə (daimi yerinə) köçürülməsi məqsədəuyğundur.
Təbii bərpa üzrə tədqiqatın nəticəsi, introduksiya nöqteyi nəzərindən, bitkinin gövdə ətrafına
düşən toxumlarının cücərti verməsi bu və ya digər floradan olan, hər hansı bir növün introduksiya
şəraitinə tam uyğunlaşması haqqında tam məlumat verir. Bu da hər bir növün bioloji xüsusiyyətindən və eyni zamanda xarici mühit amillərindən asılıdır.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ
СТВОЛОВЫМИ ПОБЕГАМИ ВИДА EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNH.
В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА
С.Б.Багирова
Институт Дендрологии Национальная Академия Наук Азербайджана
В статье было изучено наряду с семенным, также вегетативное размножение вида
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. За это время было изучено естественное самовосстановление
и развитие из спящих почек лигнотубера, стволовыми порослями вида. Наблюдения показали, что восстановление порослью у вида Eucalyptus camaldulensis Dehnh. идёт быстрее у молодых растений по сравнению со взрослыми и дают больше порослей. В заключении было
выявлено, что вид клювовидного эвкалипта (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) устойчив к
почвенно-климатическим условиям Апшеронского полуострова, целесообразно их использование в озеленении.
Ключевые слова: Eucalyptus camaldulensis Dehnh, корневые поросли, лигнотубер спящие почки, естественное восстановление
VEGETATIVE PROPAGATION OF EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNH. SPECIES
VIA STEM SHOOTS AND NATURAL RECOVERY IN ABSHERON CONDITIONS
S.B.Bagırova
Dendrology Institute of Azerbaijan National Academy of Sciences
In the present article was studied not only seed propagation, but also vegetative propagation of
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. In this case the development and natural self recovery of the
species through stem shoots, dormant buds-lignotubers were investigated. It was identified that shoots
recovery of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. species is processing much faster in young plants than
older ones and more shoots are observed in young plants than old trees. As a result of the research it
was revealed that beak-shaped eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) species are sustainable
to soil-climate conditions of Absheron peninsula and its usage in planting of greenery is purposeful.
Key words: Eucalyptus camaldulensis Dehnh., root shoots, natural recovery, lignotuber,
dormant buds
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UOT 574.3: 633.1
ABŞERONDA VƏ KÜR-ARAZ OVALIĞINDA AEGİLOPS L. NÖVLƏRİNİN COĞRAFİ
YAYILMASI VƏ EKO-BOTANİKİ TƏDQİQİ
M.E. Eldarov* , N.X. Əminov* , M. Van Slageren**
*
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, 1106, Azadlıq prospekti155, Bakı, Azərbaycan;
**
Identification & Naming Department, Royal Botanic Gardens, Kew, UK
eldarov87@hotmail.com
Məqalədə Abşeron və Kür-Araz ovalığının müxtəlif ərazilərində Aegilops L. növlərinin yayılması ilə bağlı 2014-2016-cı illərdə təşkil olunmuş ekspedisiyalar haqqında məlumat verilmişdir.
Aparılmış ekspedisiyalar nəticəsində 7 marşrut üzrə Aegilops cinsinin 5 növünü (1 diploid, 4 tetraploid nümunə) təmsil edən 19 nümunədən ibarət toxum materialı və 40 nüsxə herbari materialı toplanılmışdır. Toplanılan nümunələrin ekoloji-coğrafi məlumatları qeyd olunmuş, deskriptor formaları üzrə qiymətləndirməsi aparılmışdır. Aegilops növlərinin topografiq və iqlim göstəriciləri üzrə
(dəniz səviyyəsindən Max və Min hündürlük, Max və Min yağıntının miqdarı (mm), Max və Min
temperatur (oC) Tmin1 / Tmax7 orta illik temperatur (oC) haqqında informasiyalar verilmişdir. Həmçinin Ae. kotschyi Boiss. növünün yeni yayılma arealı qeyd olunmuşdur.
Açar sözlər: Aegilops L., Abşeron, Kür-Araz, yeni-areal, müxtəliflik, eko-botanika, növ
Giriş
Azərbaycan Respublikasında floranın zəngin və bitki örtüyünün rəngarəng olması, onun fizikicoğrafi və təbii-tarixi şəratinin müxtəlifliyi və həmçinin uzaq floristik sahələrin təsiri altında formalaşmış mürəkkəb tarixi ilə əlaqədardır. İlk dəfə olaraq Jukovski [6] Azərbaycan üçün egilops (Aegilops L.)
cinsinin 5 növünü təsvir etmişdir [2]: Ae. biuncialis, Ae. neglecta [as Ae. triaristata Willd.], Ae.
triuncialis L., Ae. tauschii [Ae. squarrosa auct. non L.] və Ae. cylindrica. Eyq [15] bu siyahıya Ae.
kotschyi -ni əlavə etmiş, Qrossheym [5] isə daha iki növü (Ae. umbellulata Zhuk. və Ae. columnaris)
əlavə edərək (see also Dorofeev and Migushova 1973), cəmisi 7 növün təsvirini vermişdir. Karyagin [7]
Azərbaycan üçün, Ae. columnaris istisna olmaqla, yuxarıda adı çəkilən növlərin hamısını qeyd etmişdir.
İ.D. Mustafayev isə Azərbaycanda 12 növün yayıldığını göstərmişdir: Ae. ovata L. [= Ae. geniculata
Roth], Ae. triaristata [= Ae. neglecta], Ae. biuncialis, Ae. triuncialis, Ae. crassa Boiss., Ae. cylindrica,
Ae. comosa Sibth. & Sm., Ae. columnaris, Ae. squarrosa L., Ae. caudata L., Ae. ventricosa Tausch, Ae.
umbellulata və Ae. uniaristata Vis. Lakin bu göstərilən siyahıda bir çox səhvlər var. Bu səhvlər, van
Slagerenin monoqrafiyası [18] ilə müqayisədə, həm növlərin adları və həm də onların rast gəlinməsilə
bağlıdır. Bizim fikrimizcə, burada göstərilən növlərin sayının indiyədək göstərilənlərdən çox olmasını
bitkilərin səhv identifikasiyası ilə izah etmək olar. Karyaqin 1952-ci ildə “Abşeron Florası” kitabındanda egilopsların 5 növün (Ae. tauschii, Ae. cylindirica, Ae. triuncialis, Ae. biuncialis, Ae. kotschyi)
yayılmasını qeyd etmişdir [8]. O bu növlərdən yalnız Ae. kotschyii – nin 4 variasiyasını qeyd emişdir.
VİR-in Cənubi Qafqazda keçirilmiş bir neçə ekspedisiyasında (1961-1971) Azərbaycana aid
ərazidə, ümumən, Aegilops L. cinsinin 9 (Ae. tauschii, Ae. cylindrica, Ae. crassa, Ae. umbellulata,
Ae. triaristata [= Ae. neglecta], Ae. biuncialis, Ae. kotschyi, Ae. columnaris, Ae. triuncialis) rast gəlinmişdir. Azərbaycandan toplanmış Ae. juvenalis (Thell.) Eig və Ae. peregrina (Hack. in J.Fraser)
Maire & Weiller növlərinə aid nümunələrdən hazırlanmış herbarilərin mövcudluğuna baxmayaraq,
son 50 il ərzində həmin növlərə Azərbaycan ərazisinin heç bir yerində tapılmamışdır [14].
Hazırki tədqiqatın məqsədi Abşeron və Kür-Araz ovalığında rast gəlinən Aegilops növlərinin
müxtəlif ekosistemlərilə onların növdaxili müxtəlifliyini və yayılması arasında əlaqələrin öyrənilməsi olmuşdur. Bu sahədə əldə olunan məlumatlar egilops növlərinə rast gəlinən ekosistemlərin qorunmasında və idarə olunmasında böyük əhəmiyyətə malikdirlər. Toplanmış toxum materialı qorunub saxlanılması üçün AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda fəaliyyət göstərən Milli genbanka
təhvil verilmişdir.
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Material və metodika
Aegilops növlərinin mövcud vəziyyətinin (yayılması, ehtiyatları və s.) öyrənilməsi, toxum və
herbari materiallarının toplanması məqsədilə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə ezamiyyəyə gedilmiş və ekspedisiyalar təşkil edilmişdir. Tədqiqat zamanı fenoloji müşahidələrdən [4, 13] və ümumi
qəbul olunmuş çöl geobotaniki üsullarından istifadə edilmişdir [10, 12]. Növlərin tədqiqi marşurutkəşfiyyat üsulu ilə, ehtiyatının sıxlığı Krılova və Şreterin metodikalarndan [9] istifadə edilmişdir.
Topladığımız toxum və herbari materialları “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və
səmərəli istifadəsinə dair qanun, fərmanlar, qərarlar, qaydalar, əsasnamələr 2 və 3 saylı əlavələrinə
əsasən aparılmışdır [1]. Aegilops L. növlərinin toplandığı rayonların və növlərin adları Cədvəl 1-də
verilmişdir.
Cədvəl 1
Aegilops L. növlərinin toplandığı rayonların və növlərin adları
Toplandığı rayon adı

Nümunə
Sayı

Abşeron, Qurd qapısı
Ağcabədi-Zərdab yolu

2
1

Bakı, Əhmədli qəsəbəsi

5

Bakı, Saray qəsəbəsi

5

Hacıqabul rayonu
Ağ-göl milli parkı
Beyləqan rayon girişi

1
2
3

Növlərin adları
Ae. biuncialis, Ae. kotschyi
Ae. tauschii
Ae. biuncialis, Ae. cylindrica, Ae. kotschyi, Ae. tauschii, Ae.
triuncialis
Ae. biuncialis, Ae. cylindrica, Ae. kotschyi, Ae. tauschii, Ae.
triuncialis
Ae. biuncialis
Ae. kotschyi, Ae. triuncialis
Ae. biuncialis, Ae. tauschii, Ae. triuncialis

Məqalədəki marşrutlar üzrə göstərilən temperatur və yağıntının miqdarları DİVA-Gis kompüter proqramındakı iqlim göstəricilərinə əsasən verilmişdir. İşdə müqayisəli morfoloji, sistematik,
botaniki və digər metodlardan istifadə olunmuşdur. Toplanılan materialların dəniz səviyyəsinə görə
hündürlüyü, coğrafi eni və coğrafi uzunluğu Garmin eTrex 20 modelli GPS-lə ölçülmüşdür. Materialların işlənməsi, təhlili, təyini və digər kameral işlər laboratoriya şəraitində həyata keçirilmişdir.
Toxum və herbari nümunələrinin təyini, nomenklaturası van Slageren [18], Hammer [16] Eyiq [15]
və Jukovski [6] əsərlərinə görə verilir. Toplanılmış herbari nümunələri Azərbaycan MEA Genetik
Ehtiyatlar İnstitutunun Herbari Fondunda. Toxum materialı qorunub saxlanılması üçün isə AMEA
Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Milli Genbankına təhvil verilmişdir.
Nəticələr və müzakirə
Aegilops L. növlərinin ekoloji-botaniki tədqiqi məqsədilə ədəbiyyat materialları araşdırılmış,
təhlil edilmiş və onların AMEA-nın Botanika İnstitutunun Herbari fondunda saxlanılan kolleksiyaları tədqiq edilmişdir. İlkin nəticələr əsasında tədqiq olunan növlərin siyahısı hazırlanmış, orada hər
bir növ üzrə morfoloji, sistematik, bioekoloji məlumatlar verilməklə onların yayılması, vegetasiya
müddətləri (çiçəkləmə və toxumvermə vaxtları xüsusi qeyd olunmaqla) göstərilmişdir. Ekspedisiyalara hazırlıq mərhələsində tədqiqat ərazilərinin bitki formasiyaları, iqlimi, torpaq örtüyü, antropogen təsirin səviyyəsi, əvvəlki analoji tədqiqatlar haqda mümkün informasiyalar toplanılaraq təhlil
edilmişdir. Eyni zamanda texniki hazırlıq işləri həyata keçirilmişdir. Ekspedisiyaların identifikasiyası üçün ona kod verilmiş, bu koda toplanma yerlərinin nömrəsi əlavə edilmişdir. 2014 və 2016cı illərdə Abşeron və Kür-Araz ovalığında Aegilops növlərinin mövcud vəziyyətinin (yayılması,
ehtiyatları və s.) öyrənilməsi, toxum və herbari materiallarının toplanması məqsədilə ekspedisiyalar
həyata keçirilmişdir.
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Cədvəl 2
Tədqiqat və toplanma yerlərinə dair ekoloji məlumatlar
Toplandığı
yerin kodu

Hündürlük (m)

Toplanma yeri

Az14BAb_M61 Abşeron, Qurd qapısı
Az15To_M72
AZ15Ab_M82
AZ15Ab_M83

Ağcabədi-Zərdab
yolu
Bakı, Əhmədli
qəsəbəsi
Bakı, Saray qəsəbəsi

AZE16A1_M86 Hacıqabul rayonu
Ağ-göl milli parkı
yaxınlığı
AZE16A4_M93 Beyləqan rayon girişi

AZE16A7_M87

Yağıntının
miqdarı
(mm)

Temperatur (oC)
Tmin

Tmax

1

7

Coğrafi enlik və uzunluq

Toi

94

274

1.2

30.4

14.7

N 400 22,253' E 490 47,976'

11

370

-1.2

31.7

14.3

N 400 05' 11,1'' E 470 29'
45,1''

64

252

1.6

30.1

14.7 N 400 22,943' E 490 57.896'

53

292

1.3

30.4

28

307

-0.3

31.8

14.7 N 410 31,824' E 490 42,864'
N 400 02,593' E 480
14.6
57,973'

3

367

-1.5

30.9

13.9

N 390 59,424' E 470 34,740'

70

388

-2.3

29

12.8

N 390 38,875' E 470 41,161'

Aparılan ekspedisiya zamanı Aegilops L. cinsi üzrə Azərbaycanın müxtəlif ərazilərindən
1 diploid, 4 tetraploid nümunə və 40 nüsxə herbari materialları toplanmışdır. 7 marşrut üzrə tədqiqat
ərazisinin ekoloji xarakteri qeyd edilmiş toplanılan bitki nümunələri və toplanma yerlərinə dair
ekoloji məlumatlar Cədvəl 2 və Cədvəl 3-də verilmişdir.
Cədvəl 3
Deskriptor formasi üzrə qiymətləndirmə
Toplandığı rayon və
kənd adı

Su
rejimi

Yamacın Əldəetmə
cəhəti
mənbəyi

Abşeron, Qurd qapısı
Ağcabədi-Zərdab yolu
Bakı, Əhmədli qəsəbəsi
Bakı, Saray qəsəbəsi
Hacıqabul rayonu
Ağ-göl milli parkı
yaxınlığı
Beyləqan rayon girişi

FR
FR
FR
FR
FR

F
F
F
F
F

FR
FR

Torpağın
Torpamexaniki
ğın
tərkibi
dərinliyi
A
SA, GR, ST
GR
A
LO, SL
A
SA, SC
A
SA, SC
A

Toplanma
ərazisinin
sahəsi
2
2
5
4
4

Ana
süxur

Relyef

TR, RS
RS, GR
PA, BY
BY, DI
RS, PA

C, SA
SA
B
SA
B

U 3
L2
L2
L2
L2

F

PA, DI

SA

L2

SA, SL

A

3

F

SP, TR

SA

L2

SA, SC

A

3

Su rejimi: FD – sərbəst, quraq, drenaj; FR – sərbəst; drenajsız; WT – qrunt suları; SW – bataqlıq;
Yamacın cəhəti: E – şərq; SE – şimal-şərq; F – düz yer; N – şimal; S – cənub; W – qərb; SW –
şimal-qərb.
Əldəetmə mənbəyi: A – şumlanmış torpaq; AC – mədəni bitki; DI – pozulmuş; FO – meşə; PA –
otlaq; PE – qoruq; RS – yolun kənarı; WL – meşə zolağı və ya kənarı; BY – həyətyanı sahə; CM –
market, bazar; FM – sahəkənarı; FS – anbar; GR –çəmən; IN – təşkilat; LM – yerli bazar; OR –
meyvə bağı; SP – əkin otlağı; TR – xırman; WS – çaykənarı, vadi.
Ana süxur: B – qarışıq; C – daşlıq; SA – qumdaşı; Lİ – əhəngdaşı, dolomit; L – qranit; AL – allüvi; BA – bazalt (vulkanik süxur) ; OT – digər.
Relyef: E 6 – dik yamac 30% +; L 2 – düzən 0-3%; O 5 – dağətəyi 16-30%; R 4 – təpəlik 8-16%; U
3 – dalğalı 3-8%; 7 – kəskin parçalanmış.
Torpağın mexaniki tərkibi: SA – qumlu; CA – əhəngli; CL – yağlı-gilli; CY – giltorpaq; LO –
giləçəli; GR – çınqıl; HO – yüksəkhumuslu; SL – qumluca; ST – daşlıq; SC – qumlu-gilli; SI –
alluvi, lil; OT – digər.
Torpağın dərinliyi: A – 0-10 sm; B – 10-20 sm; C – 20-40 sm; D – 40+ sm.
Toplanma ərazisinin sahəsi: 1 – 1m2; 2 – 1-10m2 ; 3 – 10-100m2; 4 – 100-1000m2 ; 5 – >1000m2.
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Ədəbiyyat və fond materiallarının araşdırılması zamanı tədqiq olunan növlərin ekoloji xüsusiyyətləri haqqında bəzi maraqlı məlumatlar əldə edilmişdir. Sistemetik təsnifata görə qeyd olunan
tədqiqat ərazisində Aegilops L. cinsinin 5 növünün yayıldığı müəyyən edilmişdir. Onlardan daha
geniş yayılanı Ae. tauschii və Ae. cylindrica növləri olmuşdur. Bəzi növlər üçün yeni yayılma
arealları müəyyən edilmişdir. Ekspedisiya zamanı aparılan monitoringlər göstərir ki, növlərin ekoloji qrupla və qurşaqları üzrə paylanmasında fiziki-coğrafi (hündürlükləri, temperaturu, yağıntını
miqdarı və s.) və eləcə də antropogen amillərin rolu böyükdür. Ae. tauschii Azərbaycanda quru
təpələr olan və rütubətli iqlimi yerlərdə yayımışdır. Ən geniş yayılmış növ olan Ae. tauschii
demək olar ki, dəniz səviyyəsindən aşağıda (-15 m) yerləşən yarımsəhradan (Abşeron) başlayaraq
Kür-Araz ovalığında az rast gəlinmişdir.
Tədqiqat ərazilərindən (marşrutlar üzrə) toplanılan Aegilops L. növlərinin iqlim göstəriciləri
əsasında ekoloji qiymətləndirməsi zamanı Min hündürlük üzrə Ağ-göl milli parkın girişində (3 m)
və Max hündürlük üzrə Abşeron, Qurd qapısı ətrafından (94 m) müəyyən edilmişdir. Orta illik
yağıntının miqdarına görə Min yağıntı üzrə (252 mm) Bakı, Əhmədli qəsəbəsi ərazisindən, Max yağıntı üzrə isə (388 mm) Beyləqan rayon girişi ərazisindən toplanıımışdır. Ən soyuq temperatur yanvar ayı üzrə Min1 – Beyləqan rayon girişindən (-2.3oC), ən isti temperatur Max7 iyul ayında Hacıqabul rayon ətrafında (31.8 oC) müşahidə olunurmuşdur. Min orta illik temperatur Beyləqan rayon girişindən müşahidə olunur (12.8oC), Max orta illik Abşeron yarmadasında (14.7 oC) olmuşdur. Məlum olmuşdur ki, müxtəlif hündürlük, yağıntının miqdari, orta illik temperaturdan asılı olaraq
Aegilops növlərinin yayılma arealları fərqlidir.
Tədqiqat nəticəsində Abşeron və Kür-Araz ovalığında egilopsun cinsinə aid 5 növünün (Ae.
tauschii, Ae. cylindirica, Ae. triuncialis, Ae. biuncialis, Ae. kotschyi) yayılması məlum olmuşdur.
Qeyd etməliyik ki, Karyaginin 1952-ci ildə “Abşeron Florası” kitabındandan 60 il keçsə də Abşeronda elə egilopsların 5 növü olduğu kimi qalmışdır.

Sxem. Aylar üzrə temperatur, coğrafi enlik və coğrafi uzunluq, yağıntının miqdarı və
dəniz səviyyəsindən hündürlük göstəriciləri
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Bir çox alimlər Abşeronda Ae. ventricosa, Ae. ovata və Ae. speltoides (40224 və 40225 kataloq nömrəsi) növlərinin yayılması haqqında qeyd edirlər [3, 11]. Qeyd etməliyik ki, bu iki növ
Azərbaycana 1962-ci ildə VİR-dən alınmış (Ae. speltoides kataloq nömrəsi 40224 və 40225) nümunələr olmuşdur ki, bunlar sonradan müxtəlif tədqiqatlar aparılmışdir. Bu 3 növ daha sonralar institutların həyətyanı sahələrində müəyyən areal tutmuş və aradan 50 il keşməsinə baxmayaraq öz
adaptivliyini qoruyub saxlamışlar. Bu növlər bizim də tərəfimizdən Botanika, Biotexnologiya və
Genetik Ehtiyatlar institutlarının həyətyanı sahələrində ras gəlinmiş və biz bu növləri Azərbaycana
intraduksiya olunmuş növlər kimi qeyd etmişik.
İlk dəfə bizim tərəfimizdən Ağ-göl milli parkı yaxınlığında Ae. kotschyi Boiss. növünün yeni
yayılma arealı qeyd olunmuşdur. Bu arealın aylar üzrə temperatur, coğrafi enlik və coğrafi uzunluq,
yağıntının miqdarı və dəniz səviyyəsindən hündürlük göstəriciləri Sxemdə verilmişdir. Qeyd
eyməliyik ki, Ae. kotschyi növü Azərbaycanın quru iqlim şəraitindəki torpaqlarda və yağıntının az
düşdüyü yerlərdə yayılmışdır.
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ECOLOGICAL BOTANICAL DIVERSITY OF AEGILOPS L. SPECIES IN ABSHERON
AND KUR-ARAZ REGIONE
M.Е. Eldarov, N.Х. Aminov, M. Slageren
The article presents the results of expeditions for studying the distribution of genus Aegilops
L. species on the territory of Abşeron və Kür-Araz regione carried out during the years 2014-2016.
As a result of expeditions on 7 routes the 19 samples and 40 samples herbarium material were collected, representing 5 species Aegilops (1 diploid and 4 tetraploid species). Eco-geographic data of
collected material were recorded, and the material was evaluated on the basis of descriptors. Environmental assessment of collecting locations was carried out on the basis of such indicators as the
height above sea level, Max and Min precipitation (mm) and (oC) Tmin1 / Tmax7, temperature (oC).
Also, It was noted new distribution area of Ae. kotschyi Boiss.
Key words: Aegilops L., species, eco-botanical, diversity, Absheron, Kur-Araz, new area
ЭКО-БОТАНИЧЕСКИЙ РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ AEGILOPS L. В АПШЕРОНСКОМ
И КУРА-АРАЗСКОМ РАЙОНЕ
М.Е. Ельдаров, Н.Х. Аминов, М. Ван Слагэрэн
В статье приводятся результаты экспедиций проведенных за 2014-2016 гг. с целью
исследований распространения видов рода Aegilops L. на территории Апшеронском и КураАразском районе. В результате проведенных экспедиций по 7 маршрутам были собраны 42
образцов семенного материала и 19 образцов гербарного материала, представляющих 5 видов эгилопса (1 диплоидный и 4 тетраплоидных вида). Были отмечены эко-географические
данные и проведена оценка по дескрипторам. Экологическая оценка ареалов сбора образцов
проведена по таким показателям как высота над уровнем моря, количество Max и Min осадков (мм) и температура Tmin1 / Tmax7, (oC). Кроме того, было отмечено, новая область распространения Ae. kotschyi Boiss.
Ключевые слова: Aegilops L., виды, эко-ботанические, разнообразие, Абшерон, КураАраз, новая область.
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УДК 612.1.111
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
В УСЛОВИИ ГИПОКСИИ
С.Дж. Мамедова* , Ж.Х. Алескерова**
Институт Физиологии НАНA*
Бакинский Государственный Университет **
Задачей исследований явилось изучение изменения количества некоторых морфологических показателей крови после краткосрочных и долгосрочных физических нагрузок у нормальных крольчат и у крольчат родившихся от матерей, которые развивались в условии гипоксии все три стадии внутриутробного развития (эмбрион, предплод, плод). В результате
появления аномалии нейро-эндокринной регуляции системы крови у крольчат 30-дневного
возраста родившихся от матерей, которые развивались в условии гипоксии 10-дней все три
периода пренатального онтогенеза после влияния физической нагрузки в зависимости от
уровня мышечной активности наблюдались значительные изменения в некоторых показателях.(таблица, диаграмма 1, 2)
Ключевые слова: физическая нагрузка, пренатал, гипоксия, постнатал, кровь.
Введение
Критические состояния организма, вызванные различными факторами(зкзогенные механические повреждения, травмы различной степени тяжести, инфекционные заболевания и
патологии внутренних органов) до сих пор являются неотъемлемой частью человеческого
существования. Критические состояния довольно часто приводят к инвалидизации и смерти.
В силах человека снизить риск их возникновения и уменьшить негативные последствия, но
не предотвратить. Все критические состояния прямо или косвенно связаны с нарушением
энергетического баланса организма. Собственно, сам по себе фактор гипосии, находясь в своей экстремальной форме, может привести к летальному исходу. Но чаще нарушение окислительных процессов становится потенцирующим фактором развития заболеваний [4, 8, 11, 12].
Несмотря на наличие достаточного количества методики лекарственных препаратов,
способных снизить влияние гипоксии на организм, продолжается интенсивный поиск факторов и способов защиты, применяемых как в комплексной терапии, так и индивидуально [5, 10].
На настояший момент научной литературе остается открытым вопрос о возмoажности
исполь-зования периферической крови в качестве оценки влияния физической нагрузки на
оргaнизм челoвeкa. Установлено, что у спортсменов под влиянием систематических тренировок происходит выраженные изменения в системе крови [1, 2, 6].
Регуляция метаболических процессов осуществляется на уровне нейрогуморальной системы. В ответ на физическую нагрузку, повышается тонус симпатического отдела вегитативной системы, вследствие чего, происходит повышение частоты дыхательных и сердечных
сокращенний, увеличивается скорости кровотока, расширяются кровеносные сосуды [3, 7, 9].
Методика исследований
Исследования проводились на крольчатах пароды Шиншила (Oruktoloqus Siniculus). Животные были подразделены на 2 группы: контрольная и экспериментальная. Животные из контрольной группы держались в обычной условиях вивария, а животные из подопытной группы
во всех трех периодах (эмрионалный, предплодовой и плодовой) беременности, ежедневно в
течении 20 минут подвергались гипоксии в барокамере (по методу Хватова), а на следующих
этапах содержались в условиях обычного вивария. Для применения физической нагрузки жи168

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №1

вотное размещали внутри пустого барабанного типа механического устройства, после барабан
крутили 40-45 кругов, в некоторых опытах по 5 минут (кратковременная физическая нагрузка К.Ф.Н.), а в некоторых в течении 20 минут (долговременная физическая нагрузка - Д.Ф.Н.)
Для проведения эксперимента у крольчат забирается кровь из наружной краевой вены
уха и делается забор 1мл крови в пробирку с К2ЭДТА (этилендиаминотетрацетат калия) в
качестве антикоагулянта. Все манипуляции связанные с забором крови проводились используя стерильные комплекты инструментов для взятия крови. Для исследований использовался
гематологический анализатор SISMYX-500. Взятую кровь в миниёмкастях тщательно перемешали и поместили в загрузочную часть аппарата. Предварительно была проведена калибровка данного аппарата, которая заключалась в проведении полного анализа микрокюветы с
дистиллированной водой. Определение параметров исследуемой крови протекает в автономном режиме, без непосредственного участия человека. По завершению цикла исследования
сняли выданные аппаратом результаты. Таким образом, определяли эритроциты, скорость
оседания эритроцитов (СОЭ), количество гемоглобина (Hb), среднее количество гемоглобина
в эритроцитах (СКГЭ) и количество тромбоцитов.
Полученные результаты были обобщены в нижеуказанных таблици и диаграммах.
Таблица
Влияние физической нагрузки на изменение компонентов
крови в условии гипоксии. (м±м); н=18
Определение
показатели

УСЛОВИЯ ЭКСПРИМЕНТА
Предплодный период
Плодный период
Физическая нагрузка+гипоксия
Физическая нагрузка+гипоксия
Гипоксия
Гипоксия
5 мин.
20 мин.
5 мин.
20 мин.

Эритроциты
П
СОЭ
П
Гемоглобин
П

3.92±0.70
<0.001
1.73±1.0
<0.001
8.55±0.34
>0.2

4.84±0.31
>0.2
1.15±0.06
<0.01
9.68±0.40
<0.02

4.79±0.74
>0.2
1.45±0.33
<0.001
10.20±0.04
<0.001 <0.01

3.65±0.17
<0.001
2.43±0.28
>0.2
8.1±0.76
<0.001

4.69±0.36
<0.001
1.47±0.21
<0.001 >0.5
9.80±0.29
<0.001

4.49±0.29
<0.02
1.35±0.20
<0.001
10.35±0.46
<0.001

СКГЭ

22.43±5.79

20.78±1.46

21.53±2.44

22.13±0.33

22.30±1.16

21.43±0.21

П
Тромбоциты
П

<0.02
86.00±7.21
<0.001

<0.001
254.50±10.48
<0.001

=0.05
55.50±6.71
>0.2

<0.001
43.3±1.17
<0.001

<0.001
148.60±3.15
<0.001

<0.001
168.51±10.35
<0.001

УСЛОВИЯ ЭКСПРИМЕНТА
Контроль
Эмбрионалный период
Физическая нагрузка
Физическая нагрузка+гипоксия
Гипоксия
5 мин.
20 мин.
5 мин.
20 мин.

Определение
показатели

Контроль

Эритроциты
П
СОЭ
П
Гемоглобин
П

4.29±0.13
<0.001
2.69±2.02
<0.5
8.36±0.31
<0.001

4.30±0.04
<0.001
1.33±0.43
<0.5
8.66±0.19
<0.001

4.29±.0.12
<0.001
1.47±0.32
<0.001
8.60±0.33
<0.001

4.31±0.07
>0.1
1.09±0.42
<0.001
8.66±0.90
<0.001

5.46±0.27
>0.1
1.15±0.88
<0.001
9.73±4.45
>0.5

4.26±0.26
<0.01
1.88±0.56
<0.001
8.88±0.54
>0.5

СКГЭ

21.8±0.52

20.58±1.3

20.92±0.36

22.21±0.56

20.96±0.51

22.23±0.9

П
Тромбоциты
П

<0.001
56.19±1.84
<0.001

<0.001
19.21±8.55
<0.001

<0.001
28.57±3.33
<0.001

<0.001
49.65±5.66
<0.001

<0.001
217.33±17.31
<0.001

<0.001
280±1.706
<0.001
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* К.Ф.Н – Кратковременная физическая нагрузка
* П.П.П.Г – Предплодный период гипоксии
* Д.Ф.Н – Долговременная физическая нагрузка
* П.П.Г – Плодный период гипоксии
* Э.П.Г. – Эмбрионалный период гипаксии
Диаграмма 1. Влияние физической нагрузки на изменение компонентов крови в
условии гипоксии. (м±м); н=18
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Диаграмма 2. Влияние физической нагрузки на тромбоцитов в условии гипоксии.
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Рзуьтаты и их обсуждение
Значения определяемых параметров у крольчат, которые служили для нас показателями
нормы,
составили
эритроциты-4,29млн±0,13,
СОЭ-2,69мм/сек.±2,02,
гемоглобин8,36г/л±0,31, СКГЭ–21,8г%±0,52, тромбоциты–56,19млн±1,84. Показатели были определены
у 30-ти дневных крольчат которые были подвергнутые К.Ф.Н. 5 минут и Г.Ф.Н. 20 минут .
Определяемые параметры после кратковременной нагрузки составили: эритроциты4,30млн±0,04, СОЭ-1,33мм/сек.±0,43, гемоглобин-8,66г/л±0,19, СКГЭ – 20,58г%±1,30, тромбоциты – 19,21млн±8,55. А после Г.Ф.Н.: эритроциты-4,29млн±0,12, СОЭ-1,47мм/сек.±0,32,
гемоглобин-8,60г/л±0,33, СКГЭ–20,92г%±0,36, тромбоциты–28,57млн±3,33.
При сравнении показателей, полученных после воздействия короткой и долгосрочной
физической нагрузкой, можно наблюдать что, это приводит к отличительным изменениям некоторых морфологических показателей по сравнению с нормально-контрольной группой.
После определения количества формальных элементов в крови до и после физической
нагрузки у животных из контрольно-интактно-нормальной группы, представлены результаты полученные из опытов, проведенных над 30-дневными зайчатами, рожденных от матерей, получивших гипоксию и физическую нагрузку в эмбрионалной периоде пренатального
развития.
Из цифр, приведенных в таблицах и диаграммах 1,2 видно что, показатели крови у 30дневных зайчат, которые родились у беременных зайчих, получивших гипоксию в эмбрионалном периоде, были следующими: эритроциты-4,31млн±0,07, СОЭ-1,09мм/сек.±0,42, гемоглобин-8,66г/л±0,90, СКГЭ–22,21г%±0,56, тромбоциты–49,65млн±5,66. Определяемые параметры после кратковременной нагрузки составили: эритроциты-5,46 млн±0,27, СОЭ-1,15
мм/сек.±0,88, гемоглобин-9,73 г/л±4,45, СКГЭ–20,96 г %±0,51, тромбоциты–217,33млн±17,31,
а после долговременной нагрузки эритроциты-4,26 млн±0,26, СОЭ-1,88 мм/сек.±0,56, гемоглобин-8,88г/л±0,54, СКГЭ–22,23г %± 0,90, тромбоциты–281,00 млн±1,706.
У крольчат перенесшие предплодный гипоксию показатели составили: эритроциты-3,92
млн±0,70, СОЭ-1,73 мм/сек.±1,00, гемоглобин-8,55 г/л±0,34, СКГЭ–22,43 г %±5,79, тромбоциты–86,00 млн±7,21. После К.Ф.Н.: эритроциты-4,84 млн±0,31, СОЭ-1,15 мм/сек.±0,06, гемоглобин-9,68г/л±0,40, СКГЭ–20,78 г %±1,46, тромбоциты–254,5 0млн±10,48. После Д.Ф.Н.:
эритроциты-4,79 млн±0,74, СОЭ-1,45 мм/сек.±0,33, гемоглобин-10,20 г/л±0,04, СКГЭ–21,53г
%±2,44, тромбоциты–55,50 млн±60,71.
Значения определяемых параметров у 30-ти дневных крольчат, перенесшие плодный
гипоксия, но не подвергнутые физической нагрузке, следующее: эритроциты-3,65млн±0,17,
СОЭ-2,43мм/сек.±0,28,
гемоглобин-8,10г/л±0,76,
СКГЭ–22,13г%±0,33,
тромбоциты–
43,30млн±1,17. Определяемые параметры после кратковременной нагрузки составили: эритроциты-4,69млн±0,36, СОЭ-1,47мм/сек.±0,21, гемоглобин-9,80г/л±0,29, СКГЭ–22,30г%±1,16,
тромбоциты–148,60млн±3,15, а после долговременной нагрузки эритроциты-4,49млн±0,29,
СОЭ-1,35мм/сек.±0,20, гемоглобин-10,35г/л±0,46, СКГЭ–21,43г%±0,21, тромбоциты–
168,51млн±10,35.
Таким образом, на основании полученных результатов можно отметит что, морфологические показатели крови у 30-дневных зайчатах, которые родились от матерей, получивших
в эмбрионалном, предплодным и плодным периоде пренатального развития, отличаются
друг от друга до и после кратковременную и долговременную физическую нагрузку. Таким
образом, при сравнении показателей полученных после гипоксии в эмбрионалном и предплодный периоде с показателями полученные в плодный период, становится ясно что, по
сравнению с нормой по количеству эритроцитов, СОЭ, гемоглобина, среднего количества гемоглобина в эритроцитах, уровня тромбоцитов получаются более значимые статистические
закономерности. Эти изменения также отличались друг от друга при сравнении с нормой показателей в эмбрионалном и плодном периода.

171

BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR ELMLƏRİ

Вводы
В результате сравнительного анализа можно отметит что, в отличии от эмбрионалном и
предплодном периоде, у зайчата получившие в плодный период гипоксию более устойчивы к
физическим нагрузкам и в предплодный период наблюдаются значительные изменения
уровня форменных элементов крови. Таким образом, гипоксия как мощный фактор стресса
при кратковременной интенсивной работе приводит к нарушению выделения адреналина, а
при долгосрочной физической нагрузке выделению гликортикоидов в кровь. В результате
это приводит к нарушению процесса метаболизма и нарушениям кровяной системы в системе эпиталамо-гипоталамуса гипофизарно-надпочечной железы и в результате гипоксия приводит к нарушению нейроэндокринной регуляции морфологических показателей крови в периферической крови.
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EFFECT OF PHYSICAL LOAD ON COMPONENTS
OF BLOOD UNDER HYPOXIC CONDITIONS
Mamadova S.J. * , Alaskerova J.H. **
Institute of Physiology National Academy of Sciences *
Baku State University **
Carrying out this investigation our purpose was to investigate changes appearing after short
and long term physical load in some morphological indicators of blood in rabbit puppies born by
mothers suffered hypoxia during embryo, prefetal and fetal periods of normal and prenatal development. Noticeable changes were observed in some indicators depending on muscle activity level
after physical loads influences in 3 periods of prenatal development in the result of disorder in neuro-endocrine regulation of blood system of 30 days rabbit puppies born by mothers suffered 10 days
hypoxia. The physical load influence to the some indicator dynamics of rabbit puppies periferic
blood suffered hypoxia.(table chart 1, 2).
Keywords: physical load, prenatal hypoxia, postnatal, blood.
FİZİKİ YÜKÜN HİPOKSİYA ŞƏRAİTİNDƏ QAN KOMPONENTLƏRİNƏ TƏSİRİ
S.C. Məmmədova * , J.H. Ələsgərova **
AMEA Fiziologiya İnstitutu*
Bakı Dövlət Universiteti**
Tədqiqat işini aparmaqda məqsədimiz uzunmüddətli və qısamüddətli fiziki yükün təsirindən
sonra normal və prenatal inkişafın hər üç mərhələsini (embrional, dölönü, döl) hipoksiya şəraitində
keçirmiş analardan doğulan dovşan balalarında qanın bəzi morfoloji göstəricilərinin dinamikası öyrənmək olmuşdur. Prenatal ontogenezin hər üç dövrlərində 10 gün hipoksiya şəraitində inkişaf etmiş analardan doğulmuş 30 günlük dovşan balalarında fiziki yükün təsirindən sonra qan sisteminin
neyro-endokrin tənzimlənməsində yaranan pozğunluqlar nəticəsində əzələ fəaliyyətinin səviyyəsindən asılı olaraq bəzi göstəricilər əhəmiyyətli dəyişikliklər müşahidə olunub (cədvəl, sxem1,2).
Açar sözlər: Fiziki yük, prenatal, hipoksiya, postnatal, qan.
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UOT 63
TORPAQLARIN KONSOLİDASİYASI
N.Y.Vəliyeva
Bakı Dövlət Universiteti
narminavaliyeva_99@outlook.com
Ailə kəndli təsərrüfatlarının birləşdirilməsi nəticəsində ümumi məhsuldarlığın artırılmasına
nail ola bilərik. Bununla əlaqədar olaraq ölkəmizdə bir sıra qabaqcıl tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Kiçik fermer təsərrüfatlarının birləşdirilərək iri fermer təsərrüfatlarına çevrilməsi fermerlərin
işinin bir qədər asanlaşmasına səbəb olacaqdır. Fermerlər düzgün aqrotexniki qaydalara əməl edərək torpaqlardan səmərəli istifadə etməklə təsərrüfatların genişləndirilməsinə nail ola və bol məhsuldarlıq əldə edə bilərlər.
Açar sözlər: konsolidasiya, fermer təsərrüfatları, torpaq sahələri, torpaqların birləşdirilməsi,
məhsuldarlıq, səmərəlilik.
Bildiyimiz kimi ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi dövlətin iqtisadi inkişaf siyasətinin
prioritet istiqamətlərindəndir.Bir çox regionlarımızda torpaq sahələri iri massivlər şəkilində drenajkollektor şəbəkəsi ilə əhatə olunsa da, bəzi yerlərdə xırda və səpələnmiş torpaq sahələri çoxluq təşkil edir. Bu da bu torpaqların əkilib-becərilməsi, həmin ərazilərdə aqrotexniki qaydalara əməl edilməsi, suvarma-drenaj işlərinin aparılması, torpaqların münbitləşdirilməsi sahəsində tədbirlərin görülməsi işlərində müəyyən problemlər yaradır. Nəticədə ümumi məhsuldarlıq aşağı düşür və çəkilən
xərclər qazancı üstələdiyindən istehsala maraq azalır.
Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev həmin problemi hələ öncədən görərək çıxışlarının birində
demişdi: "Deyilənə görə torpağı, məsələn, hamıya paylayanda hamının torpaqdan istifadə etməyə
imkanı olmayacaqdır. Yəni, biri sadəcə olaraq torpaq alacaq, lakin görəcək ki, ondan istifadə edə
bilmir. Biri başqa işlə məşğuldur, torpaq payını alır, amma bu işə baş qatmaq istəmir, çünki onun
başqa işi var. Buna görə də o, torpağı ya qohumuna verəcək, ya satacaq, ya da icarəyə verəcəkdir.
Bunların hamısı olacaqdır. Torpaq islahatından sonra bir proses - təmərküzləşmə prosesi gedəcəkdir. Bəli, bu proses, şübhəsiz, gedəcəkdir. O şəxslər, o mülkiyyətçilər, yaxud torpağa bağlı olacaq,
torpaqdan səmərəli istifadə edə biləcək ailələr bu işlə məşğul olacaqlar və onların ətrafında o xırda
torpaq sahibləri də bəlkə birləşəcəklər”. Bununla o, torpağların konsolidasiyasının əhəmiyyətini
izah etmişdir.
Bir neçə il bundan əvvəl torpaqların konsolidasiyası dedikdə bəzi fermerlər bu birləməninin
onların iş yerlərinin bağlanmasına səbəb olacağı kimi başa düşürdülər. Lakin bu hec də bele deyil.
Əksinə olaraq ailə (kəndli) fermer yaradılmasında əsas məqsəd kənd yerlərində yaşayanların maddi
durumunun yaxşılaşdırılmasına kömək etməkdir.Hər bir halda bu prosesə fərdi yanaşmaq lazımdır.
Bu prosesi cürbəcür formalarda və ən səmərəli şəkildə həyata keçirmək lazımdır. Həmçinin birləşməyə o yerdə getmək lazımdır ki, orada torpaq sahələri azdır, orada fermerlər yoxdur, pay torpağı
almış kəndlilərdir. Yəni hansı ki, onlar işlərini düzgün qura bilmirlər, resurslardan düzgün istifadə
edə, toxum əldə edə bilmirlər. Təsəvvür edin, 15-20 sotluq sahədir, orada texnikaya pul xərcləyib
haradansa toxum gətirməyə, su istifadə etməyə dəyməz. Bu cür kiçik sahələrin sahibləri aqrotexniki
qaydalara riayət edə bilmirlər.Əlbətdəki bu sahələrdə torpaqların birləşdirilməsi aparılmalıdır və bu
birləşmələr hamının razılığı ilə həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki,
yaxşı məhsul əldə edə bilən, işini qurmağı bacaran orta fermer təsərrüfatlarına qətiyyən toxunmaq
olmaz. Onlar öz işlərində davam etməlidirlər.
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Bir neçə il əvvələ nəzər salsaq görərik ki, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın nisbətən aşağı
olmasının bir səbəbi də məhz bu pərakəndəlikdir. Artıq olkəmizdə kiçik fermer təsərrüfatlarının
birləşməsi olduqca sürətlə inkişaf edir [4].
Torpaqların konsolidasiyası müəyyən xərclər tələb edir. Bu xərclər 2 qrupa bölünür. Bunlardan birincisi prosedur qaydalarının hazırlanmasına çəkilən xərclərdir ki, buraya əməkhaqları, assosiasiyaların və ya digər təşkilatçı qrupların işləməsi üçün binaların və geodeziya ölçmə cihazlarının
icarə haqları daxildir. İkinci, bilavasitə layihənin icrasına çəkilən xərclərdir [3].
Bəzi ölkələrdə fermerlərin konsolidasiyaya getmə istəyi olsa da, xərcləri ödəmək imkanı olmadığından dövlət institutları və ya xarici donor təşkilatlar onların maliyyələşdirilməsini təmin
edirlər. Torpaq sahibləri bu məqsəd üçün aldıqları subsidiyaları gələcək illərdə hissələrlə ödəyirlər
ki, bu da qanunvericiliklə tənzimlənir.
Ulu öndərimizin layiqli davamçısı olan ölkəmizin Prezidenti Cənab İlham Əliyev, Nazirlər
Kabinetinin iclasındakı nitqində kiçik torpaq sahələrinin tam könüllülük əsasında birləşdirilərək iri
fermer təsərrüfatlarının yaradılması məsələsinə toxunmuşdur. Böyük fermer təsərrüfatlarının yaradılması üçün artıq müəyyən addımlar atılmaqdadır. Belə ki, Azərbaycanda torpaq islahatı aparılmışdır və
hesab edirəm ki, Azərbaycan bu sahədə MDB məkanında qabaqcıl yerlərdədir. Ancaq bununla bərabər, hələ istifadədə olmayan torpaqların istifadəyə cəlb edilməsi üçün əlavə tədbirlər görülməlidir.
Böyük fermer təsərrüfatlarının yaradılması üçün dövlət tərəfindən bütün infrastruktur, təchizat
məsələlərinin həll olunması fermerlərin öz işlərində uğurlu nəticə əldə etmələri üçün yüksək dərəcəli stimuldur. Yəqin ki, ilk olaraq tender prinsipi əsasında sahibkarlar öz təkliflərini verməklə yanaşı o təkliflərə baxıldıqdan sonra dövlət yenə də öz maliyyə imkanlarından istifadə edib böyük taxılçılıq təsərrüfatlarının yaradılması üçün maliyyə dəstəyini də göstərəcəkdir. Çünki ola bilsin ki,
böyük fermer təsərrüfatlarının yaradılması üçün sahibkarlarda kifayət qədər vəsait olmasın. Bununla əlaqədar olaraq artıq dövlət ayrıca maddə ilə bu sahələrə uzunmüddətli, güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi tədbirlərini həyata keçirməyə başlamışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, torpaqların konsolidasiyası prosesi 3 mərhələdə həyata keçirilir: hazırlıq, inventarizasiya və planlaşdırma, layihənin həyata keçirilməsi mərhələləri. Konsolidasiya
planı adətən, bu prinsipləri özündə birləşdirir [3]:
· torpaq sahələrinin yeni dislokasiyası;
· torpaqları birləşdiriləcək sahibkarların birliklərinin yaradılması və ictimaiyyətin nümayəndələrinin ora daxil edilməsi;
· təbiəti mühafizə məqsədilə torpaq sahələrinin ayrılması;
· servitutlar və uzufruktlar (özgə mülkiyyətindən məhdud istifadə edən şəxslərin hüquqları)
haqqında məlumatlar;
· konsolidasiya müqaviləsinin müddəti və mülkiyyət sahiblərinin hüquqlarının tənzimlənməsi haqqında təlimat.
Torpaq sahələrinin konsolidasiyası layihələri ölkə qanunvericiliyinin xüsusiyyətlərindən asılı
olaraq assosiasiyalar, torpaq konsolidasiyası orqanları, bu məqsəd üçün yaradılmış və ictimaiyyətin
nəzarəti altında olan ictimai komitələr, torpaq istifadəçiləri kooperativləri tərəfindən həyata keçirilir. Bütün hallarda tərəflərin fikri və razılığı əsas götürülür. Bəzi ölkələrdə bu proses 2-4, bəzilərində 5-7, hətta 10-15 il çəkir. Bu layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə bir sıra ölkələrdə
dövlət idarəetmə institutları, digərlərində isə özəl şirkətlər məşğul olur və ardıcıllıqla aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir [2]:
· əmlakın bölünməsi (Supdivision);
· əmlakın yenidən təşkili (Transformation);
· yeni yaranacaq torpaq sahələrinin planlaşdırılması (Reallotment);
· torpaq mülkiyyətçilərinin müəyyənləşdirilməsi (Real Property Formation);
· sərhədlərin müəyyən edilməsi (Delimitation);
· sərhədlərin yerdə (naturada) müəyyən edilməsi (Demarcation);
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· yeniləşdirilmiş (yenidən təşkil olunmuş) torpaq sahələrində yerquruluşu işlərinin aparılması (Land acquisition).
Bununla belə torpaqların, o cümlədən adda-budda, səpələnmiş, az məhsuldar sahələrin daha
məhsuldar ərazilərlə birləşdirilməsi zamanı torpaq kadastr işləri aparılır. Bu zaman torpaqların
strukturu, keyfiyyəti öyrənilir, kimin torpaq sahəsinin daha əlverişli olması müəyyənləşdirilir, ölkədə mövcud olan torpaq qanunvericiliyinə uyğun kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri müəyyən edilir
[1]. Birləşdirilən torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi prosesi həyata keçirilir və onlar birləşmə
üçün sənəd paketinə daxil edilərək razılaşma üçün əsas sənədlərə əlavə olunurlar.
Fermer təsərrüfatlarının birləşdirilməsi nəinki torpaqlardan səmərəli istifadə və kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının yüksəldilməsinə kömək etmək, həmçinin kiçik heyvandarlıq təsərrüfatlarının
birləşdirilərək iri fermer təsərrüfatlarının yaradılmasına kömək edir. Kommersiya tipli məhsul istehsal etmək çətin olduğundan çəkilən əziyyət bəzən öz bəhrəsini vermir. Bu mənada təsərrüfatların
birləşdirilməsi vacib amilə çevrilib [5].
“Torpaqların konsolidasiyası və iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması” sahəsində Avropa
İttifaqı Texniki Yardım və İnformasiya Mübadiləsi (TAİEX) Proqramı və Azərbaycan Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Burada əsas məqsəd potensial benefisiar qurumlar və digər tərəfdaşlara Aİ standartlarına uyğunlaşmaq
üçün torpaqların konsolidasiyası və aqrar torpaq bazarının təşkili sahələrində Aİ-nın qaydaları ilə
tanış olmaq və müxtəlif Aİ-yə üzv dövlətlərin ən yaxşı təcrübələrini öyrənməkdir [2].
Azərbaycanda bütün sahələrdə çalışan vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi
istiqamətində dövlət mütəmadi olaraq müvafiq addımlar atır. Bu sahələrdən biri də kənd təsərrüfatıdır. Ölkə əhalisinin təxminən yarısı məhz bu sahədə çalışır. Bu səbəbdən fermerlər və digər kənd təsərrüfatı subyektlərinin hüquqlarının təmin edilməsi prioritet sahə sayılır.Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin apardığı hesablamaların nəticəsinə görə müəyyən olunub ki, istər maddi-texniki, istərsə də
praktiki dəstək sayəsində ailə-fermer təsərüfatları qarşıya qoyulan hədəflərə çatacaq və layihənin
gəlirliliyi təmin olunacaqdır.Cənab prezidentimizin də dediyi kimi “Qeyri-neft sektoru Azərbaycanın gələcəyidir və Azərbaycan iqdisadiyyatının hərtərəfli inkişafı üçün başlıca şərtdir”.
Bütün bunlara əsaslanaraq, biz inanırıq ki, neft sektoruyla bərabər qeyri neft sektorunda da inkişafın olması, xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsində yüksəlişlərin artması yaxın gələcəkdə MADE İN
AZERBAİJAN brendinin dünya miqyasında tanınmasına geniş imkanlar açacaq.
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КОНСОЛИДАЦИИ ЗЕМЕЛЪ
Н.Ю. Валийева
Бакинский Государственный Университет
Благодаря консолидации земель семейных крестьянских хозяйств, мы можем добиться
повышения общего уровня урожайности. В связи этим, в нашей стране проводится ряд прогрессивных мероприятий. Объединение мелких фермерских хозяйств в единое крупное фермерское хозяйство значительно облегчит работу фермеров. Придерживаясь агротехнических
правил и рационально используя земельные участки, фермеры могут добиться расширения
хозяйства и получить богатый урожай.
Ключевые слова: консолидация, фермерские хозяйства, земельные участки, консолидация земель, урожайность, рациональность
CONSOLIDATION OF LANDS
N.Y.Valiyeva
Baku State University
Due to consolidation of the lands of family-operated farms, increase of the total level of land
productivity can be achieved. In this regard, a range of progressive activities is hold in our country.
Unification of small private farms into large ones significantly facilitates the work of farmers. In
consequence of following agro-technical rules and effectively using land properties, they will gain
expansion of farm and achieve rich harvest.
Key words: consolidation, farms, land properties, consolidation of lands, productivity of
lands, efficiency.
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Məqalədə qeyd olunur ki, tarixən dilimizdə mövcud olmuş bir çox vahidlər sonrakı uzun inkişaf dövründə dildən çıxmış, arxaikləşərək dilin passiv lüğət fonduna keçmişdir. Bəzi vahidlər isə tamamilə unudulmuşdur. Lakin dialekt və şivələrimizdə arxaikləşmə prosesi ədəbi dilə nisbətən ləng
getdiyi üçün belə leksik vahidləri, dil hadisələrini xalq öz dilində mühafizə etmiş, bu günə qədər gətirib çıxarmışdır. Bu baxımdan Naxçıvan dialekt və şivələrində qədim və ortaq türk dili üçün səciyyəvi olan ünsürlərə bir çox sözlərin tərkib hissəsi kimi ya qədim mənasında, ya da müəyyən məna
dəyişikliyinə uğramış halda rast gəlirik. Belə sözləri dialekt və şivələrdən seçmək, onların etimoloji
izahını vermək dilmizin keçmişinə də işıq tutur, dil tariximizi öyrənmək üçün mühüm faktlar verir.
Açar sözlər: dialekt və şivə, leksika, qədim dil ünsürləri.
Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri dilimizin tarixini, xalqımızın çox-çox qədimlərə gedib
çıxan keçmişini, həyatını, məişətini özündə əks etdirir. Tarixən dilimizdə mövcud olmuş bir çox
vahidlər sonrakı uzun inkişaf dövründə dildən çıxmış, arxaikləşərək dilin passiv lüğət fonduna keçmişdir. Bəzi vahidlər isə tamamilə unudulmuşdur. Belə sözləri dialekt və şivələrdən seçmək, onların
etimoloji izahını vermək dilimizin keçmişinə də işıq tutur, dil tariximizi öyrənmək üçün mühüm
faktlar verir.
Məlumdur ki, qədim Azərbaycan ərazisində tayfa dilləri mövcud olmuşdur. Bu dillər vahid
xalq dili yarandıqdan sonra artıq öz müstəqilliyini itirərək dialekt və şivə şəklində mövcudluğunu
davam etdirir. Yəni tayfa dillərinin təmərküzləşməsi nəticəsində müəyyən normalara salınmış ədəbi
dil formalaşır. “Dilçi alimlərin gədliyi nəticələrə görə, Azərbaycan dilinin formalaşması prosesi,
əsasən IV-IX əsrlərdə baş vermişdir. Xalq dilinin formalaşmasının neçə əsr davam etdiyini qəti şəkildə söyləmək hələlik çətin olsa da, XI əsrədək Azərbaycanda müxtəlif türk dialektlərinin mövcud
olduğu şəksiz etiraf olunmalıdır” [7, 20]. Ona görə də bu gün müşahidə etdiyimiz bəzi dialekt
faktlarını məhz həmin tayfa dillərinə doğru tədqiq edərək öyrənmək daha doğru və faydalı olar.
Azərbaycan ərazisində artıq erkən orta əsrlərdə umumxalq türk dilinin mövcud olması göstərir
ki, bu dil qədim, yerli türk etnoslarının dilləri əsasında yaranmışdır. “Dil prosesləri ictimai mahiyyəti etibarilə etnik proseslərlə sıx bağlıdır. Bu isə o deməkdir ki, türk etnosunun dil “yaradıcılığı”
müxtəlif regionlarda eyni tipologiyaya malikdir, çünki onu eyni etnosun “yaradıcılıq” təcrübəsi
müəyyən edir” [8, 9]. Ona görə də Azərbaycan dilində, onun dialekt və şivələrində, digər türk dillərində, hətta tarixən bizimlə qonşuluqda yaşamış xalqların da dillərində qədim formalarını qoruyub
saxlamış çoxlu leksik vahidlər mövcuddur ki, bunların geniş tədqiqi dilimizin yazıyaqədərki vəziyyətinin öyrənilməsinə mühüm faktlar verə bilər.
Ümumxalq Azərbaycan dilinin formalaşdığı ilk dövrdən dialekt və şivələrin özünəməxsus
lüğət tərkibi tədricən müəyyənləşmiş, dialekt sözləri ilk çağlar daha çox qəbiləvi səciyyədə olmuş,
get-gedə məhəlli çalarlar qazanmışdır. Məhz buna görə də qədim türk dili üçün səciyyəvi olan bir
çox sözlər Azərbaycan dialekt leksikasına girə bilməmişdir [3, 41]. Lakin buna baxmayaraq, dialekt
leksikasında çoxlu sayda qədim dil ünsürləri ayrı-ayrı leksik vahidlərin tərkibində yaşamaqdadır.
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Naxçıvan da Azərbaycanın qədim tarixə malik yaşayış məskənlərindən biridir və regionun
dialekt və şivələrinin lüğət tərkibində tayfa dili ünsürləri mövcud olmamış deyildir. Belə ki, bölgənin dialekt leksikasını araşdırarkən aşağıdakı faktları müşahidə etdik:
Çaq- bu qədim dil vahidinə çauq yazılışında “qala” mənasında rast gəlirik. Bir çox hallarda
çaq yazılışında “böyük, qüvvətli”, çaq//sak yazılışında “uşaq” mənasında izah edilir [12, 459]. Naxçıvan dialektində biz bu ünsürü çaqqı leksemində müşahidə etdik. Bu söz Ordubad dialektində balaca, qatlanmayan cib bıçağı mənasında işlənir ki, bu da həmin sözun “çaq” ünsürünün qədim türkcə və elamcada uşaq, balaca mənası ilə bağlı olduğunu deməyə əsas verir. Bu söz eyni və ya bənzər
mənalarda Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələrində də mövcuddur. Qeyd edək ki, tərkibində
bu ünsürün işləndiyi bütün vahidlər məzmunca onun “balaca” mənası ilə bağlıdır. Şivələrdə sözün
“qala” mənasına rast gəlmədik. Qərbi Azərbaycan şivələrində, xüsusən də Zəngibasar mahalında
çaqqı gödək ağac mənasında [6, 34], Meğri şivələrində ucu əyri bıçaq [5, 424], Dərbənd dialektində
çaqqu//çak'k'u keçinin birillik balası [2, 307] mənalarında işlənmişdir. Müasir Türkiyə və türkmən
türkcəsində də çakı “cib bıçağı” mənasında işlənir. Bu dil ünsürü həm də qeyri-məhsuldar şəkilçi
kimi şəkilçiləşmiş variantda da bəzi sözlərin tərkibində qalmaqdadır. Belə ki, Naxçıvan dialektində
qolçaq sözü:
1. iş zamanı qola geyilən dəridən hazırlanmış geyim;
2. təxminən qol uzunluqda doğranmış ağac mənalarında işlənməkdədir.
Türkoloqlar tərəfindən çaq ünsürü Azərbaycan dilində və digər bir çox türk dillərində bu gün
məhsuldar olan –cıq şəkilçisinin əski forması kimi qəbul olunur. Hətta bəzi dilçilər –ca kiçiltmə şəkilçisinin də q ünsürünün düşməsi ilə bu formadan yarandığını irəli sürürlər.
Bu ünsürlə bağlı qədim yazılı abidələrimizdə-Orxon-Yenisey abidələrində və M.Kaşğarlının
“Divan”ında çav, sav leksemi də işlənmişdir ki, şan, şöhrət, nüfuz, səs, xəbər mənaları verir. İbn
Mühənna “Lüğət”ində cav “səs”, cavlığ “adlı-sanlı” (adam) kimi mənalandırılımışdır [3, 37-38].
Ər- bu komponent “ər, kişi, igid” mənalarında etnosların, eləcə də toponimik adlar sisteminin
adlanmasında həm tayfa adlarını, həm də oykonimləri məna çalarına uyğun olaraq etnooykonim
kimi formalaşdırır [12, 461]. Naxçıvanda bu ünsür ərgən lekseminin tərkibində qorunub saxlanmışdır. Ərgən “evlənmə vaxtı çatmış gənc oğlan” mənasında, demək olar ki, Naxçıvanın bütün rayonlarında işlənir. Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələrində də bu leksik vahid müəyyən fonetik dəyişikliklərlə: Ağdam, Cəbrayıl, Zəngilan, Salyan şivələrində ərgən, Çəmbərək, Gədəbəy, Tovuz,
Şəki dialekt və şivələrində əryən [1, 177] variantında evlənmək vaxtı çatmış, subay mənalarında
qeydə alınmışdır.
Bu komponentlə bağlı həm də Şahbuz rayonunda ərgənnix' sözü işlənir ki, bu da yenə oğlan,
kişi semantikası ilə bağlı olub “qardaşlar ayrılarkən evli qardaşların subay qardaşa verdikləri əlavə
pay” mənasındadır.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında ərgənlik sözü “qızın nişanlısına göndərdiyi hədiyyə”
mənasında izah edilmişdir: -Adaxlısından qıza ərgənlik bir qırmızı qaftan gəldi [14 ,53].
“Kitabi-Dədə Qorqud”da və Mahmud Kaşğarlının lüğətində də ərkəc “cavan erkək keçi”
mənasında verilmişdir.
Culfa rayonunda isə ailənin sonbeşik, axırıncı oğlu mənasında ərəzən [11, 176] leksik vahidi
işlənir. Eyni zamanda Naxçıvanın ayrı-ayrı yerlərində işlənən cuvar “suçu, su suvaran adam”
sözündəki ar komponenti də sözün qədim mənası ilə bağlıdır.
Kaş- qədim dilimizdə kaş vahidinə “ləkəsiz, ağ”, qaş “işıq, şüa” mənalarında rast gəlirik. Eyni
zamanda kaş, keş, qaş yazılışında Kas türklərində Kaşşu “işıq allahı” tanrı adında da mövcud olmuşdur [12, 465]. Dialekt və şivələrimizdə, o cümlədən, Naxçıvan dialektində də bu sözə “qaş qaraldı”, “qaş qaralan vaxtı” frazeoloji birləşməsinin tərkib hissəsi kimi rast gəlirik ki, burada da sözün ilkin mənası qorunub saxlanmışdır, yəni günəşin işığının azalması nəticəsində havanın qaranlıqlaşması, qaranlıq çökməsini ifadə edir. F.Rzayev də öz tədqiqatlarında yazır ki, biz onun günəşə
işarə anlamında “işıq” mənası daşıdığını düşünürük [12, 465].
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Kaş//qaş komponenti ilə bağlı Şəki dialektində qaşmax sözü ocağın, işığın sönməsi mənasında
işlənir [1, 315].
Kuru- bu söz qədim türk dillərində “ləyaqətli, dəyərli”, qədim şumerlərdə “xeyir verən” mənalarında işlənir [12, 465]. Naxçıvan dialekt və şivələrində bu sözlə bağlı kurix' leksemi “atın bir
yaşa qədərki erkək və ya dişi balası” mənasında işlənir.
Türk xalqlarının həyatında, məişətində atın hər zaman xüsusi bir yeri olmuşdur. Ulu babalarımız ova, döyüşlərə atla yollanmış, at onların həm dostu, həm silahdaşı olmuşdur. Görünür, qədimdə
insanların ata verdikləri dəyərin nəticəsidir ki, həmin sözlə də yeni doğulmuş atı adlandırmışlar.
İstər ədəbi dilimizdə, istərsə də dialekt və şivələrimizdə atla bağlı çoxlu leksik vahidlərə rast gəlirik.
Belə vahidlərdən biri də Naxçıvan dialektində işlənən kurix' sözüdür ki, bu söz ədəbi dildə qulun
variantında işlənir.
Qərbi Azərbaycan şivələrində bu vahid kurih [6, 100], Zəngilanda kurux, Kəlbəcərdə kuru [1,
290], Dərbənd dialektində quray//qurayça variantında at balası mənasında işlənir. “Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti”ndə Şəki dialektində qulix' variantında verilən bu söz “körpə at balası”,
qulix'li “körpə balası olan at” [1, 345] mənasında izah edilmişdir.
Qulun leksik vahidi işlənmə arealına görə geniş əhatəlidir. Belə ki, bu söz türk dillərinin əksəriyyətində yaxın mənalarda işlənməkdədir. Məsələn: qırğız dilində kulun “altı aylıq at balası”, altay,
qaraqalpak, tuva, özbək, uyğur, yakut dillərində kulun, başqırd dilində кolon, noqay dilində кulin
“bir yaşa qədər at balası” [10, 514], V.V.Radlovun lüğətində də кulun eyni mənada qeydə alımışdır.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında qulun lekseminə rast gəlirik ki, bu söz at balası mənasında işlənmişdir:
Hey ana! Ərəbi atlar olan yerdə
Bir qulunu olmazmı olur?
Kur//gur- qədim türklərdə müxtəlif tanrı adlarında, bu gün Kür çayının adında da işlənməklə
“idarə edən, tabe olmayan, cəsur, coşğun” mənalarını verir [12, 461]. Dialekt və şivələrimizdə işlənən kür- “uşaq kürrük edir” ifadəsində də sözün qədim mənası qorunub saxlanmışdır. Ümumiyyətlə, həm Azərbaycan ədəbi dilində və dialekt, şivələrində, həm də qohum dillərdə -kü, -qu kök əsası
“səs-küy” semantikası ifadə edir. Mahmud Kaşğarlı “Divan”ında da kür “igid, sarsılmaz, cəsur, qoçu adam” mənasında izah edilmişdir. “Divan”da bu sözə nümunə kimi bir atalar sözü də verilmişdir: -Kim kür bolsa, köwəz bolur, yəni “Kim kür olsa, məğrur olar” [9, 339].
Qədim dillərdə bu söz daha çox suyun və təbiət hadisələrinin (göy gurultusu, külək) yaratdığı
səs-küyü ifadə edirdi. Bu da onu söyləməyə imkan verir ki, bu leksem səs təqlidi yolu ilə meydana
gəlmiş, sonradan başqa mənalar da ifadə etməyə başlamışdır. İlkin mərhələdə su mənası da ifadə
edən bu ünsür Naxçıvanda qurut “suyu süzülərək qurudulan qatıq”, guluf//gilif “divarın altında su
axmaq üçün qoyulan balaca arx”, kürşat “tez kəsən güclü yağış”, Cəbrayıl şivələrində guluf “göl
suyunun axdığı yer”, gumana “kəhrizin baş quyusu” [1, 205], Meğri şivələrində güyüm “içərisi ilə
su aparmaq üçün qısa saxsı boru” [5, 438], Dərbənd dialektində qutqa//qutqay//qutğu “səhəng” [2,
345] sözlərində indi də bu semantik yükü daşıyır.
Qut- bu yazıya qədərki dövr türk dilinə məxsus komponent “qüvvə” və “güc” analmında sözlərə qoşulmuşdur. M.Kaşğarlı öz sözlüyündə “qut” sözünü “kut” yazılışında “var-dövlət”, “uğur”
mənalarında izah edir [12, 466]. Naxçıvan dialekt və şivələrində qulaqdan qut olmaq “bir şey
haqqında çox eşitmək və artıq qulağı eşitməmək”, canında qut yoxdur “gücü qalmamaq”, matı-qutu
qurumaq “deməyə söz tapmamamaq” frazeoloji birləşmələrinin tərkibində bu sözə rast gəlirik. Göründüyü kimi, birləşmələrin hamısında qut sözü öz ilkin mənasını mühafizə etmişdir. Azərbaycan
dilinin Cəbrayıl, Qazax, Qarakilsə şivələrində qut sözü “qüvvət, güc” mənasında bu gün də işlənməkdədir [1, 349]. Meğri şivələrində qutdan düşmək//qutdan düşmax birləşməsi “ölüm qabağı yeyib-içməkdən qalmaq” [5, 455] mənasında işlənir.
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Qut sözünü etnonim kimi izah edən Firudin Cəlilov yazır: “Qut etnoniminin etimologiyası
Kut Tənri xatunı, Kutluğ, Kutan, Qutqan, Kutadmış, Qutalmış, Qutlu kimi türk şəxs adlarında işlənib, “can, ruh, uğur, müqəddəs” anlamları ilə bu gün davam edən qut sözü ilə bağlıdır. Azərbaycan
dilində “Bu ad bu yigidə qutlu olsun” (Kitabi-Dədə Qorqud), “Ye ürəyində qutun olsun”, Manas
eposunda “Kuyruğuna kut düşmüş, Kutlu kula at kiminki” ifadəsi, deyimləri qut sözünün qutsal
anlamını yaşadır. Bu söz türk etnonimikası üçün doğmadır” [4, 122].
Man- bu leksik vahid qədim türk dillərində “ulu, qədim, qoca” mənalarında işlənmişdir [12,
467]. Dialekt və şivələrimizdə də bu ünsürə azman “dörd illik erkək qoç”, dızman leksemlərinin tərkibində “altıillik erkək qoç” mənasında rast gəlirik. Şahbuz şivələrində maldar mənasında malavan//malvan sözü vardır. Bakı və Ordubad dialektlərində azman sözünün “iri, çox böyük, nəhəng”
[11, 24] mənası da vardır. Azərbaycan dilinin bir çox dialekt və şivələrində azman “qocalmış qoyun, keçi” mənasında işlənir. Türk dillərinin bir çoxunda bu söz azman//xazman//azban variantlarında eyni mənada işlənir. Yazılı abidələrimizin dilində də bu vahidə rast gəlirik.
Mahmud Kaşğarlının «Divan»ında man sözünün mənası man “yaşlığ koy- dört yaşını keçən
qoyun” kimi göstərilmişdir [9, 253].
Dialekt və şivələrimiz dilin qədim mənzərəsini qoruyub saxlayan ən etibarlı mənbədir. Ədəbi
dilə nisbətən arxaikləşmə prosesinin daha ləng getməsi, lüğət tərkibinin daha sabit və dəyişməz olması imkan vermişdir ki, bu gün dil tariximizi öyrənmək üçün zəngin material verən belə leksik vahidlər xalqın dilində mühafizə olunsun. Ona görə də bu baxımdan dialekt və şivələrimizin tədqiq
olunmasının çox böyük əhəmiyyəti vardır.
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СТАРИННЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ НАХЧЫВАНСКОГО ДИАЛЕКТА И
ГОВОРА В СОСЛОВНОМ СОСТАВЕ ЯЗЫКА
Н.Я.Алиева
Нахчыванское Отделение Национальной Академии Наук Азербайджана
В статье отмечается, что многие языковые единицы, которые исторически присутствовали в языке, после долгого периода развития они вышли из языка и перешли в пассивный
архаический запас языка. А некоторые языковые единицы были полностью забыты. Но процессы старения диалектов и говора в разговорной речи по сравнению с литературном языком
происходят более вяло и эти языковые единицы и процессы народ сохранил и донес до сегодняшних дней. С этой точки зрения Нахчыванский диалект и говор который носит в себе
специфические элементы которые единны для тюркских языков и по ныне встречаются или в
смысле измененном или в архаическом смысле. Выделение и толкование этимологии этих
слов от говора и диалекта открывает для нас историю прошлого языка и служит важным
фактором для изучения истории нашего языка.
Ключевые слова: диалекты и говоры, лексика, старинные языковые единицы

ANCIENT LANGUAGE ELEMENTS OF NAKHCHIVAN’S DIALECT AND
ACCENT IN VOCABULARY CONTENT
N.Y.Aliyeva
Nakhchivan Section of the National Academy of Sciences of Azerbaijan
In this article is noticed that, the most of the language elements which historical were in language after following long growth period got out of the language and moved over into the passive
ancient language. Some of these language unities were completely forgotten. But aging processes of
dialect and accents in literary language were slower than in daily conversation, the people save and
protect such kind of language elements up to now. From this point of view the Nakhchivan’s dialect
and accents that have common characteristic sides in turkish languages ,now are present or in ancient meaning or changed-transformed meaning or in some structure part of word. Picking up such
kind of words from dialect and accent and searching their root explanation is opening the historical
view to language and giving the significant facts to learn history of our language.
Key words: dialect and accents, lexicology, ancient language elements
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UOT: 297.17/18
FAZİL MİQDADIN USTADLARI VƏ MÜASİRLƏRİ
R. İ.Məmmədova
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
mrukhsara@mail.ru
Məqalədə qısa və lakonik şəkildə XV əsrdə yaşayıb - yaratmış fiqh alimlərinin həyat və yaradıcılıqları araşdırılmış, onların yaşadıqları dövrə nəzər salınmışdır. Bu alimlər fiqh elminə böyük
töhfələr vermiş,bu elmin inkişafında böyük rol oynayan dəyərli əsərlər yazmışlardır.
Açar sözlər: fiqh, İslam, Quran, müsəlmanların həyatı
XV əsrdə yaşayıb-yaratmış, kəlam, məntiq, Quran və bu kimi digər elmlərə sahib olan böyük
fəqihlərdən biri Əbu Abdullah Cəmaləddin Miqdad bin Abdullah bin Məhəmməd bin əl-Həsən əsSüyuri əl-Hilli əl-Əsədi qısaca olaraq Süyuri, Əsədi, Hilli, Ğərvi, Şeyx Miqdad, Şəhide - Əvvəlin
şagirdi kimi adlarla şöhrət tapmışdır.
Əsli-nəcabəti Bəni-Əsəd qəbiləsindən olan Fazil Miqdadın ata - babaları Nəcəfin tanınmış
alim və əmirlərindən olmuşlar. Ana - babası Rüknəddin Məhəmməd bin Əli Astarabadi Cürcani
Nəsirəddin Tusinin hələ Orta əsrlərdə bir çox alimlərin diqqətini cəlb etmiş “Füzule-Nasiriyyə” adlı
əsərini tərcümə etmişdir. Fazil Miqdadın təhsilində böyük rolu olmuş babasının adını “İrşad əttalibin” və “Əl-ənvar əl-Cəlaliyyə” əsərlərində qeyd edərək “cəddi” (babam), “əl- cədd əl-Həmid”
(Həmid baba) deyə yad etmişdir [ 3,c. IV,2793 ].
Kiçik yaşlarından Quran və İslam elmlərinə maraq göstərən Miqdad ilk təhsilini Hillə və
Bağdadda almışdır. Daha sonra elm və mədəniyyət mərkəzi olan Nəcəfə gedərək fiqh, üsul, kəlam
elmlərinə yiyələnmişdir. Fazil Miqdad Nəcəfdə təhsilini tamamlayaraq, orada məskunlaşmışdır. Nəcəfdə Şərq aləminin ən məşhur mədrəsələrdən birini tikdirmiş və həmin mədrəsə uzun müddət Fazil
Miqdadın adını daşımışdır. Sonradan Səlim xana nisbət verilərək “Səlimiyyə” adı ilə məşhur olmuşdur [ 2,187 ] Bir çox tələbələr bu mədrəsədə dərs alaraq alimlik dərəcəsinə yüksəlmişdir.
Fazil Miqdad çalışqanlığı və elmi mərhələləri yüksək səviyyədə keçərək bütün əqli və nəqli
elmləri əxz edərək ali ictihad dərəcəsinə çatmışdır.
Alimin elmindən bəhrələnmiş, onun tələbəsi şərəfinə nail olmuş fəqihlərdən oğlu Abdullah,
Zeynəddin Əli bin Həsən Əlalə, Cəmaləddin ibn Fəhd Hüseyn bin Əlaəddin, Müzəffər bin Fəxrəddin əl-Qummi, Əbul-Abbas Əhməd bin Məhəmməd əl-Əsədi və başqalarını göstərmək olar.
Daha çox kəlam, məntiq və fiqh sahəsində yetişən Fazil Miqdad çoxlu sayda irihəcmli kitablar oxumuş və özünəməxsus fikirlər irəli sürən bir şəxsiyyət olmuşdur. O, mövcud çərçivələrdən kənara çıxaraq elmə yeniliklər gətirməkdən çəkinməməsi ilə diqqət çəkmişdir. Üsuliddinlə bağlı iman
məsələlərini araşdırıb şərh edərkən əsərində tövhid, ədalət, nübuvvət, imamət və məad prinsiplərinə
diqqət çəkən Süyuri imamın məsum olmasının vacibliyi barəsində çox geniş izahlar vermişdir. Bundan başqa, vəhy məsələsində də özünəməxsus fikirlər nümayiş etdirmişdir.
Fazil Miqdad və onun kimi fəqihlərlə fikir ayrılığından biri də şəriət, təriqət və həqiqət haqqında olan xüsusi nəzəriyyəsidir. Həm ariflər, həm də fəqihlər şəriətin, yəni islam qanunlarının bir sıra
həqiqətlər və məsləhətlər əsasında qurulduğunu qəbul edirlər. Fəqihlər bu məsləhətlərin insanı xoşbəxtliyə, yəni mümkün olan maksimum maddi və mənəvi nemətlərə çatdıran işlərdən ibarət olduğuna
inanırlar. Ariflərin fikrincə isə, bütün yollar insanı Allaha doğru aparır və insanın xeyrinə olan bütün
məsləhətlər və faydalar sadəcə olaraq, onu Allaha çatdıran vasitələr və səbəblərdəndir. Fəqihlər yalnız
bunu deyirlər ki, şəriətin qanunları əsasında duran bir sıra xeyirlər, məsləhətlər vardır və o məsləhətlər
şəriətin fəlsəfəsini və ruhunu təşkil edir. O xeyirlərə və məsləhətlərə çatmağın yeganə yolu şəriətə
müvafiq olaraq hərəkət etməkdir. Ancaq ariflər inanırlar ki, şəriətin qanunları əsasında duran məsləhətlər insanı Allaha yaxınlaşdıran və onu həqiqətə qovuşduran mənzillər və mərhələlərdir.
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Ariflər inanırlar ki, şəriətin batinini təriqət adlanan bir yol təşkil edir və o yolun sonu həqiqət,
yəni tövhiddir. Beləliklə alim üç şeyə inanır: şəriət, təriqət, həqiqət. Onların fikrincə, şəriət təriqətə,
təriqət də həqiqətə çatmaq üçün vasitədir [1,239]
Fazil Miqdad Şəhid - Əvvəlinin ən məşhur şagirdlərindəndir. Hətta Fazil Miqdad ustadının bir
çox əsərlərinə müraciət edərək şərh və haşiyələr yazmışdır. Belə əsərlərdən biri də nəhv elminə
həsr olunmuş ərəbcə qələmə olunmuş “əl-Qəvaid” adlı kitabdır. Şeyx Miqdad ustadının bu əsərini
şərh etmiş və ona “Nəzd əl-qəvaid əl- fiqhiyyə” adını vermişdir.
Onun fiqhlə bağlı əsərlərinin özünəməxsus yeri vardır. Onlardan bəziləri aşağıdakılardır:
1. “Ədəbül-həcc”. Əsər həcclə bağlı hökmləri əhatə edir.
2. “əl-Ədiyyətu əs-səlasin”. Hz.Peyğəmbər və imamlardan nəql edilən 30 duanın cəm
edildiyi bir əsərdir.
3. “əl -Ənvar əl-Cəlaliyyə”. Nəsrəddin Tusinin kəlam elmi ilə bağlı yazdığı əsərin şərhidir.
4. “əl-İtimad fi şərhi vacib əl-itiqad”. Tövhid, ədl, nübuvvət, imamət, təmizlik, zəkat, oruc,
xüms, həc və cihad bəhslərinin qısa şərhidir. Bu əsər İbnul-Mütəhhər əl-Hillinin əsərinə yazılmış
şərhdir.
5. “İrşad ət-talibin ilə nəhcil-müstərşidin”. Yenə İbnül-Mütəhhər əl-Hillinin kəlam mövzusu ilə bağlı əsərinin şərhi olub son səhifədə yazılan qeyddə 792(1390)-ci ildə tamamlandiğı anlaşılmaqdadır.
6. “Kənzül-irfan fi fiqhil-Quran”. Qurani-Kərimdən fiqhlə bağlı ayələr barəsində imamlardan nəql edilən rəvayətləri əhatə edən iri həcmli bir əsərdir.
7. “əl-Ləvamiul-ilahiyyə fil-məbahisil-kəlamiyyə”.Kəlam elminin mübahisəli məsələlərinə
həsr olunub.
8.”Nəzdül-Qəvaidil-fiqhiyyə”. Şəhid - Əvvəlinin “əl-Qəvaid vəl - fəvaid” əsərinə yazılmış
təhzibdir [2,188]
Fazil Miqdadın ustadları və müasirlərindən bəzilərinin adını qeyd etmək yerinə düşərdi:
1.Həsən ibn Yusif ibn Əli ibn Mütəhhər Hilli.
Əllamə Hilli kimi tanınır. O, zəmanəsinin heyrətamiz simalarından biridir. Fiqh, üsul, kəlam,
məntiq, fəlsəfə, rical və s. elmlər sahəsində kitab yazmışdır. Əsərlərindən əlyazma və çap edilmiş
formalarda yüzə yaxın kitab məlumdur ki, onlardan bəzisi (məsələn,”Təzkirətül-füqəha”) təklikdə
onun dahiliyini göstərmək üçün kifayət edir. Əllamənin fiqh sahəsində çoxlu kitabları mövcuddur.
Bu kitabların əksəriyyətinə özündən sonrakı dövrlərdə fəqihlər tərəfindən şərh və qeyd yazılmışdır.
Əllamənin məşhur fiqh kitabları bunlardır: “Təbsirətül-mütəəllimin”, “Qəvaid”, “Təhrir”, “Təzkirətül-füqəha” və “Müntəha”. Əllamənin bir çox müəllimləri olmuşdur. Fiqh elmində öz dayısı Mühəqqiq Hillinin, fəlsəfə və məntiqdə Xacə Nəsrəddin Tusinin şagirdi olmuşdur. Sünni məzhəbinin
fiqhini isə əhli-sünnə alimlərinin yanında öyrənmişdir. Əllamə m.1250-ci ildə anadan olmuş və
m.1325-ci ildə vəfat etmişdir.
2.Şəhid - Əvvəl adı ilə tanınan Məhəmməd ibn Məkki.
Fəxrül-Mühəqqiqinin şagirdi və böyük fəqihlərindən olmuşdur. Mühəqqiq Hilli və Əllamə
Hilli ilə eyni siradadır. Livanın cənubunda yerləşən və islamın qədim elm mərkəzlərindən olan, indi
də Əhli-beyt davamçılarının mərkəzi olan Cəbəl-Amil məntəqəsindəndir. Şəhid-Əvvəl 1333-cü ildə
anadan olmuş və 1384-cü ildə maliki məzhəbindən olan bir fəqihin fitvası, həmçinin şafii məzhəbindən olan bir fəqihin təsdiqi ilə şəhid edilmişdir. O, Əllamə Hillinin şagirdlərindən, o cümlədən
Fəxrül-Mühəqqiqinin şagirdi olmuşdur. Şəhid - Əvvəlin fiqh elmi sahəsində ərəb dilində yazılmış
ən məşhur kitabı “əl-Lümə”dir ki, şəhidliyi ərəfəsində həbsxanada olduğu zaman qısa bir müddətə
qələmə almışdır. Maraqlı burasıdır ki, bu dəyərli kitabı iki əsr sonra müəlliflə eyni taleyi bölüşmüş,
görkəmli fəqih Zeynəddin Əli bin Əhməd şərh etmişdir və o, sonralar davamçı olaraq Şəhid- Sani
ləqəbini qazanmışdir. Şəhid-Saninin qələmə aldığı “Şərh əl-Lümə” əsəri mədrəsələrdə tələbələr
üçün dərslik kimi istifadə olunurdu.
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Məhəmməd ibn Məkkinin digər kitabları isə bunlardan ibarətdir: “Durus”, “Zikra”, “Bəyan”,
“Əlfiyyə” və “Qəvaid”. Ən dəyərli fiqh kitablarından sayılan bu əsərlərə çoxsaylı şərh və haşiyələr
yazılmışdır [1,311-312].
Şəhid - Əvvəlin xanədanı elm və fiqh əhli olmuş və nəsillər boyunca bu şərafəti özlərində
qoruyub saxlamışlar. Şəhidin üç oğlu olmuş, hər üçü alim və fəqih olmuşlar. Necə ki, həyat yoldaşı
Ümmü Əli və qızı Ümmülhəsən də fəqihə olmuşlar. Şəhid, qadınlara bir sıra fiqhi məsələlərdə bu
iki hörmətli xanıma müraciət etmələrini göstəriş vermişdir.
3.Camalüs-salikin Əbülabbas Əhməd ibn Fəhd Hilli Əsədi.
1356-cı ildə anadan olmuş və 1437-ci ildə vəfat etmişdir. O, Şəhid-Əvvəl, Fəxrül-Muhəqqiqinin və Fazil Miqdadın şagirdləri və müasirləri silsiləsindəndir. Onun hədis sahəsində müəllimləri
Şeyx Əli ibn əl-Xazin Fəqih, Şeyx Bəhaüddin Əli Əbdülkərim və Fazil Miqdad olmuşlar. Çox
ehtimal ki, onun fiqh müəllimləri də bunlar olmuşdur. İbn Fəhdin mötəbər fiqhi əsərləri var. Məsələn, Mühəqqiq Hillinin “əl-Müxtəsərün-Nafi” əsərinə yazdığı “əl-Mühəzzəbül-bari” adlı şərhi, Əllamənin “İrşad” əsərinə “əl-Müqtəsir” adlı şərhi və Şəhid - Əvvəlin “Əlfiyyə” əsərinə şərh və s. İbn
Fəhd daha çox əxlaq və seyri-süluk (İrfanda Allaha doğru mənəvi səfər etmək) sahəsində tanınır.
Onun bu sahədəki məşhur əsəri “Üddətüd-dai” kitabıdır.
4.Şeyxul-İslam Əli ibn Hilal Cəzairi.
Cəzair Bəsrə yaxınlığında bir yer adıdır. Bununla yanaşı Qahirə və İskəndəriyyədən sonra
Afrikada inkişaf etmiş şəhərlərdən birinin adı da “Əlcəzirə”dir. Bunların hər ikisindən də çoxlu
sayda islam alimləri, fəqihlər və böyük şəxsiyyətlər çıxmışdı. Şeyx Əli bin Hilal başqa deyimlə tam
adı Əli bin Məhəmməd bin Hilal isə birinci zikr etdiyimiz Bəsrə yaxınlığındandır. 15-ci əsr fəqihlərindən zahid və pəhrizkar olmuş, əqli və nəqli elmləri özündə cəmləmişdir. Onun hədis müəllimi
İbn Fəhd Hilli olmuşdur. Çox güman ki, fiqh müəllimi də o olmuşdur. Öz əsərində şeyxülislam və
şiə məzhəbinin tanınmış siması olduğu deyilir. Mühəqqiq Kərəki onun şagirdi olmuş, onu fəqih və
şeyxülislam kimi mədh etmişdir. İbn Əbu Cümhur İhsai də onun tələbələrindən olmuşdur.
5.Mühəqqiq kimi tanınan Şeyx Əbülqasım Cəfər ibn Həsən ibn Yəhya ibn Səid Hilli.
Bir çox fiqh kitablarının, ocümlədən “Şəraye”, “Məaric”, “Mötəbər”, “əl-Muxtəsərun-Nafi”
və digər əsərlərin müəllifidir. Mühəqqiq Hilli bir nəfər vasitə ilə İbn Zührə və İbn İdris Hillinin
şagirdidir. “Əl-Kuna vəl-əlqab” kitabında “İbn Nüma”nın tərcümeyi- halında belə qeyd edilir:
“Mühəqqiq Kərəki Mühəqqiq Hilli haqqında demişdir: “Mühəqqiqin Əhli-beyt (ə) fiqhində ən
bilikli müəllimi Məhəmməd ibn Nüma Hilli, müəllimlərinin ən üstünü isə İbn İdris Hilli olmuşdur”.
Görünür, Mühəqqiq Kərəkinin məqsədi budur ki, “İbn Nüma”nın müəllimlərinin ən üstünü İbn İdris
olmuşdur. Fiqh elmində heç kəs ondan üstün hesab edilmirş. Fəqihlərin terminində ümumi formada
“mühəqqiq” sözü işlədildikdə bu dahi şəxsiyyət nəzərdə tutulur. Mühəqqiqin kitabları, xüsusən də
“Şəraye” kitabı tələbələr arasında dərslik kitabı olmuş və olmaqdadır. Bir çox fəqihlər də Mühəqqiqin kitablarını şərh etmiş və ya ona qeydlər yazmışlar.
6.Şeyx Əli ibn Əbdülali Kərəki
Mühəqqiq Kərəki və Mühəqqiq - Sani kimi tanınır. Cəbəl - Amil fəqihlərindən və böyük şiə
fəqihlərindən olmuşdur. Təhsilini Şam və İraqda təkmilləşdirdikdən sonra İrana gəlmiş və İranda ilk
dəfə şeyxülislamlıq vəzifəsi ona tapşırılmışdır. Şeyxülislamlıq vəzifəsi Mühəqqiq Kərəkidən sonra
şagirdi Şeyx Bəhainin qayınatası Şeyx Əli Minşara verilmiş, ondan sonra isə bu vəzifə Şeyx
Bəhaiyə həvalə edilmişdir. Onun fiqh elmində adı çox çəkilən tanınmış əsəri Əllamə Hillinin
“Qəvaid” kitabının şərhi olan “Camiul – məqasid” kitabıdır. Bundan əlavə Mühəqqiqin “ əl-Müxtəsərun – Nafi” və “Şəraye” kitablarına, eləcə də Əllamənin və Şəhid – Əvvəlin bir neçə kitabına
qeyd yazmış və ya şərh etmişdir [5,195-204].
Mühəqqiq – Sanini İrana gəlib Qəzvində, daha sonra isə İsfahanda elmi mədrəsə qurması, fiqh
sahəsində istedadlı şagirdlər yetişdirməsi İran fiqh məktəbinin bünövrəsini qoymasında böyük rol
oynamışdır. Mühəqqiq Kərəkinin Şeyx Əbdüləli adlı oğlu da fəqihlərdə olmuşdur. O, Əllamənin
“İrşad”, Şəhid – Əvvəlin isə “Əlfiyyə”kitabını şərh etmişdir.
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Fazil Miqdad və onun usadlarının, davamçılarının həyat və yaradıcılıqlarını araşdırmaq, onların yazdıqları əsərləri geniş şəkildə tədqiq etmək müxtəlif dövrlər üzrə yeni - yeni faktların və məlumatların üzə çıxarılmasına imkan verəcəkdir. Belə araşdırmalar sayəsində əldə edilən yeni ma-teriallar əsasında islam dininin, eləcə də ilahiyyat elmlərinin inkişafı haqqında daha dolğun təsəvvür
yaratmağa imkan verəcəkdir.
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В статье даются сведения о жизни и деятельности педагогов и современников Фазиля
Мигдада. Изучение их деятельности позволяет выявить новые факты, относящиеся к различным эпохам. Благодаря этим новым материалам появляется более полное представление относительно истории развития теологии.
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The article devoted to description of the life and work of Fazil Migdadˋs teachers and his contemporaries. The study of their activities will help to create a complete picture of the development
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KAMAL ABDULLA NƏSRİNDƏ ZAMANSIZLIQ
M. Qaraxanoğlu
Lənkəran Dövlət Universiteti
Üç hekayənin təhlili fonunda Azərbaycan nəsrində posmodern estetikasının yaradıcısı olan
K.Abdullanın zamansızlıq modeli və onun taixi arxeologiyasının genetik kodları dünya ədəbi-bədiifəlsəfi fikir kontekstində araşdırılır.
Açar sözlər: Zaman, mif, mağara, posmodern.
Zaman bizim dərkimizdən asılı olmayaraq mövcuddur. Zaman hadisələrin ardıcıl sıralanmasını özündə ehtiva edir. Amma zaman həm də nisbi bir anlayışdır. O, keçmişə dönəndə də, indidə və
gələcəkdə də nisbidir. Hər üç zaman kəsimi Bir Anın içərisinə çox rahat yığıla bilir. Tutaq ki, bir az
əvvəl qələmə aldığım cümlələr keçmişə çevrilsə də, onları indi və gələcəklə mübhəm tellər bağlayır.
Elə bil onlar keçmişdən qorxub indiyə və gələcəyə qaçmaq istəyirlər. Mətnin əraziləri genişləndikcə
zamanlar sanki bir-birindən aralı düşürlər. “Əgər yaşadığımız aləmi demək olar, qətiyyən tanımırıqsa, əgər hər dəfə hadisələrin səbəblərini öyrənmək istəyəndə keçilməz divarla qarşılaşırıqsa, əslində
gələcək haqqında nə deyə bilərik axı?” [6, 393].
Böyük sənətkarlar həm də zamana asi olanlardır. Bu, dostcasına asilikdir. Mövcud zamanların
könlünə dəymədən “başqa” zaman modellərini yaradıb ona “sahiblənmək” ehtirasıdır.
Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında posmodern estetikanın yaradıcısı olan K.Abdulla nəsri bütünlüklə bu ədəbi-bədii-fəlsəfi pradiqma üzərində qurulub. O, öz zamanını yaradıb,
lazım gəlsə ona ad verə bilir, fərqi yoxdur, bu, “Dolğun zaman”dır, yoxsa dolğun olmayan zaman,
əsas odur ki, bu, onun zamanıdır, ona məxsusdur. O məhz buradadır. Onu dərindən tanımaq üçün
məhz bu zamana düşməlisən. İşdir, “başqa” fikrə düşsən, səni də “Sehrbazlar dərəsi”ndəki o tacirin
aqibəti gözləyir...
Bu kiçik araşdırmamızda yazıçının yaradıcılığındakı zaman limitinin (Və ya limitsizliyinin!)
sonsuzluğuna vara bilmərik. Heç buna canatımımız da yoxdur. Əgər olsaydı, absurd cəhd olardı!
Niyyətimiz “Mənə uçmağı öyrət”, “Səsimdən yapış” və “Mağara” hekayələrinin təhlili fonunda
dediklərimizi “maddiləşdirmək”dir.
Təhlilə cəlb olunan ilk iki hekayənin adı, ezoterik dil qatını özünə haqq edən bir ədəbiyyat
dərvişinin arxetipik varlığını işarətləyir: “Mənə uçmağı öyrət”, “Səsimdən yapış”... İkinci şəxsin
təki. Tanış intonasiyadır! Belə intonasiyalarda nə zaman, nə də məkan olur...
“Mənə uçmağı öyrət” şeir kimi yazılıb. Uşaqlıq xatirələrinə oxunan nostalji bir şeir... Bu şeir
ömrümüzün ən uzaq küncündə düşüb qalıb. Yox, biz onu düşürtməmişik, o küncü də biz ona nişan
verməmişik. O, özü düşüb və o küncü də özü seçib.
Ömrümüzdən nə düşür nağıllaşır: “Üstünü mamır basmış elə bu daşın üstündəcə nənəsi Sərvinaz arvad gen, allı-güllü tumanını dörd bir yanına yayaraq rahat-rahat oturmuşdu. Arvad – qoca
arvad, tuman – cavan gəlin tumanı. Qoca nənəsi bu rəngli tumanın içində cavanlığın içindəki gələcək qocalıq kimi itib batmışdı”
Nağılllaşan şeir deyilmi?!
Qalır onu bu günə dartıb gətirmək. Bunu isə nağılçılar edir. K.Abdulla bu işi elə ustalıqla
görür ki, sanki xatirələrimizin o məchul künclərə düşməsində özü də qəddar bir yardımçı olub.
Sözlə dürüst rəftar onun nəsrini cazibədar edir. “Dürüst” dedikdə sözü tabuya çevirməyi nəzərdə tutmuruq. Sözün həm də təhriflərə yol açdığını o, çox gözəl bilir: “Həyat zəngindir, əlbəttə ki,
Söz tam şəkildə o zənginliyi əks edə bilməz. ... Söz təhrif edir. Həyatdakı gerçəkliyi olduğu kimi
verə bilməmək təhrif deyil də, nədir? Əlbəttə, söz həyatı təhrif edir” [4, 136-137].
Hekayədə konkret zaman yoxdur. Bu, hamımızın zamanıdır. Hekayə struktur baxımından da
zamanın adlar üzərində transferini doğrulayır. Miras hekayənin indisidir, indiki zamanıdır –
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barəsində təhkiyəçi danışır. Xəyalı onu yaxın keçmişə - (Aldanışımıza baxın, keçmişin nə yaxını, nə
uzağı?!) nənəsi Sərvinazın yanına uçurdur. Sərvinaz da nəvəsini daha uzaq keçmişə - babası Kəlbəlinin zamanına dartıb aparır. Məlum olur ki, sözügedən cin, Kəlbəli kişiyə babasından yadigar qalıb.
Kəlbəlinin babası çox əski zamanları simvolizə edir. Lakin zaman burada da qapanmır. Kəlbəli kişiyə cini qonşu kənddə müəllim işləyən Mirzə Səbzəli gətirib. Bəs Kəlbəlinin babasına cin necə tuş
gəlib? Keçmişə belə “qarışıq” səyahət düz xətt boyunca baş vermir. Zira “Cəmiyyət zaman daxilində baş verən artımdır, məntiqin sillogizmi deyildir. Keçmişi sən qapıdan qovsan da, o, pəncərədən
girəcək” [7, 231].
Müəllif süjet boyunca zamana çərtib ora daha “kiçik” zaman hissəciklərini daxil edir. Tutaq
ki, Kəlbəlinin cavanlığını, Sərvinaz nənə nağıl danışarkən nəvəsi Mirasın qırx beş il “bəri”də və
“sonra”da görsənişlərini və s. Yazıçı hadisələri elə soyuqqanlılıqla təsvir edir ki, sanki belə də olmalıymış. Oxucu da məllifin arxasınca hipnoz olmuş adam kimi düşüb gedir. Yarıyuxulu, yarıoyaq
bilmək istəyir ki, hadisələrin axırı hara gedib çıxacaq?! Bu, çox dramatik bir gözləntidir. “Ömrü
boyu bayğınlıq içərisində yuxu ilə real həyatın qovuşacağında əzab çəkən, çarpışan Kafka həmişə
dəhşətli yuxular görürdü” [13, 5].
Təhkiyəçi məharətlə hekayənin ideyasını bu dramatizmdən çox-çox uzaqda tutub saxlayır.
İmkan vermir ki, baş verən olaylarda o da “görünsün”. Belə bir təəssürat yaranır ki, onun missiyası
elə bu imiş – oxucuya heç bir süni nəfəs vermədən ayaqda saxlamaq. Amma sən saydığını say...
Məlum olur ki, hekayədəki ideya lüt-üryan olub çılpaq bədəninin inikasını işıqlı dünyaya göndərən
o qızla ilişkili imiş. Məhz Həmidə əsərin ideya istiqamətini müəyyənləşdirir. Cin özünü nəzərdə tutub Həmidəyə deyir: “O məxluq özü sənə uçmağı öyrədəcək” Həmidənin cavabını isə mətnin “anarxik” strukturundan ierarxik strukturuna möhtəşəm keçid kimi də qiymətləndirmək olar: “Mən ki, nə
zamandı səmada pərvaz eləməyin həsrətindəyəm. Mənə uçmağı öyrət…”
Sanki mətnə dağılımış zamanlara qəfil bir “farağat!” komandası verilir. Onlar “eyni” bir xətt
boyu düzülürlər. Bu, həm də “hər şey bitdi” anlamına gəlir. K.Abdulla deyil, başqa bir müəllif olsaydı, hekayəni məhz buradan başlayacaqdı. Məhz bu yer ideyanın şüalandığı yerdir. Burada zaman
oxu həm də geriyə işləyir. Və ideya da mətnə dağılır...
Mətn yalnız kontekst içərisində dayanıqlıdır, kontekstdən aralanan mətn öz müvazinətini
itirir, yıxılır, parçalanır və gözəgörünməyən hissəciklərə ayrılır. K.Abdulla mətnləri aşırı dərəcədə
xüsusi həssaslıq tələb edir. Çünki sonsuz lüğətdən arınıb təmizlənən mətnə heç nə əlavə etmək
mümkün deyildir. “Başa düşməməyin bircə səbəbi vardır. Kontekst sənə yaddır. Mənəvi, psixoloji,
tarixi, intellektual kontekst yaddırsa, bunun əlacı yoxdur” [2, 49].
K.Abdullanın əksər mətnlərində uçmaq təkcə istək, arzu, həsrət deyildir. Bu, həm də qarşısıalınmaz bir təşnəlikdir, bizə məlum olmayan zamanlarla baş-başa qalmaqdır. Lap intihar olsun,
fəqət uçuş olsun! “Sehrbazlar dərəsi”ndə belə möhtəşəm uçuşun şahidi olmuşduq. Ağ Dərvişin durna qatarını xatırladan iyirmi üç şəyirdi bəmbəyaz paltarlarda özlərini sıldırımlı qayalıqlardan dərəyə
atırlar.. Öz uçuşları ilə kinə, küdurətə, qəzəbə, “yox!!!” deyən bu iyirmi üç gənc dünyadan və başlıcası, intiqamdan bu cür “intiqam” alır.
Bəs Həmidə nə istəyir? Cinin vəd etdiyi uzun ömürmü? Yox! Əsl həqiqət, təkrar-təkrar yazılmaq səlahiyyətini qazanmış bu cümlədədir: “Mən ki, nə zamandı səmada pərvaz eləməyin həsrətindəyəm. Mənə uçmağı öyrət…”
Mətn bizə sirli ismarıclar yollayır: Qadın uçmağa təşnədir. O baxıb eləməz bu cindi, ya insandır, qoşulub ona uçub gedəcək. Sevdiklərinizə uçmağı vəd edin. Cin məhz bu yolla kəndin ən gözəl
qızının ürəyini oğurlayır.
Görəsən, Həmidənin yəhudi əsilli dahi rus rəssamı Mark Şaqalın uçan mələklərindən xəbəri
var idimi? Axı, o rəsmlərdə cinə qoşulub uçan qadın yoxdur!
K.Abdulla hər dəfə təəccübləndirir. O, öz mətnlərini daima kontrolda saxlayır. Təhlilçinin
mətndənkənar sayıqlamalarına şans vermir. Sanki deyir: Sən azadsan, amma mətnimin fəzasında.
Bu, ədəbi diktatorluq kimi də yozula bilər. Amma xeyiri ziyanından müqayisəolunmayan dərəcədə
çoxdur. Birincisi, ədəbi əllaməçiliyə, ordan-burdan əzbərlədiklərini allı-güllü terminlərlə “bəzəyib”
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qramafonlar kimi üyüdüb tökməyinə yol verilmir. Eə müəlliflər vardır ki, belə şeylərin təşnəsidirlər.
Təki onun mətnində olmayanları de, təki onu bir “izm”ə cala! İkincisi, sən də özünü kontrolda saxlamağa məcbur olursan. Həm də mətnin öz cazibəsi səni başqa hava məkanını pozmağa qoymur.
Üçüncüsü, yazıçının hər bir mətni kiçikliyi və böyüklüyündən asılı olmayaraq sənə bənzərsiz ideyalar ötürür və sonsuz azadlığına təminat verir. Sən öz siqaretini bu ideyalar alovunda alışdırb çıx yola! Məhz bu nöqteyi-nəzərdən onu Azərbaycan nəsrində ideyalar dahisi Ə.Haqverdiyevlə müqayisə
etmək olar. Hər bir müqayisə qüsurlu olsa belə! Yox, öngörənlik eləmirəm: O, çağdaş Azərbaycan
nəsri və elmində ideyalar dahisidir. Bu fikirləri Ruzveltə aid edirlər, qoy belə də olsun: “Dahi ağıllar ideyaları, orta ağıllar hadisələri, alçaq səviyyəli ağıllar isə insanları müzakirə edir” Zənnimizcə,
şərhə ehtiyac yoxdur.
“Səsimdən yapış” hekayəsində isə zaman səs şəklində zühur edir. Köhnə səs – keçmiş, indiki səs indiki zamandır. Köhnə səsimiz daha etibarlıdır. Çünki o səs ikinci şəxsin təkində əmr
edə bilir: Yapış məndən! İndiki səsimiz isə əvvəlki deyil. Çünki korlanıb. Sonrası məlumdu – kirlənə-kirlənə gedirik. Hara? Cavab: Daha kirli məkanlara! Və ya gələcək zamanlara! Onlar isə
uzaqda deyil, lap yaxınlığımızdadır. Zatən yas yeri də ola bilər. Yazıçı bilərəkdən bu məkanı seçir. Onun yerinə çayxana da ola bilərdi. Yas yerində insan heç olmasa bir saniyə özü ilə təkbətək
qala bilir, ölümə dalır. Məhz yas yerində gözləri görməyən dostunun qarşısında o, iki yerə parçalanıb: O vaxtkı və indiki “sən”ə.
“– Bax, indi sən özün, biləsən, o vaxtkı sən deyilsən. O vaxtkı sən nooldun, bunu mən bilmirəm. Sənə elə gəlir, sən osan. Sən isə o deyilsən. Bu gün mən səni görüb tanımayanda sən artıq o
deyildin. Yasdan sonra sən bir başqasısan. Bəlkə də yasdan daha əvvəl başqası idin, amma bunu
bilmirdin?! İndi bildin?! Ağlın artdımı?!”
Yeri gəlmişkən, K.Abdullanın bu adda bir tamaşasının premyerası 2014-cü il, noyabrın 22-də
Yuğ Dövlət Teatrının səhnəsində olub. Burada da müəllif insan içinin gizlinlərini - ölüm-olum
düyünlərinin psixoloji çözümünü verməyə çalışıb.
İkiləşən insanın özü deyil, həm də səsi ikiləşir, amma o, bunun fərqinə varmır. Anlamır ki,
belə məqamlarda zamanlar da yerini dəyişir, keçmiş zaman indikini vurub yerinə keçir və “bayaq
danışılan dil də yavaş-yavaş unudulur” Və beləcə insan havadan – zamansızlıqdan asılı qalır.
K.Abdulla həyatdan götürdüyü ən vacib detalları ümumiləşdirir. Hansının daha çox vacib
detal olub olmadığını ayırd eləmək isə o qədər də asan deyildir. Yazıçıların çoxu məhz bu detal labirintində azırlar. Bunun başlıca səbəbini tarixi ədəbi təcrübəyə dərindən bələd olmamaqla əlaqələndirmək olar. Kiçik bir ədəbi nümunə gətirək. Dahi Homer “Odisseya” dastanında on il müharibədə olan, on il də Aralıq dənizində azan İtaki hökmdarı Odisseyin həyatındakı sonuncu on ilin son
qırx gününü təsvir edir. Məhz elə bu qırx gün yetir ki, belə bir möhtəşəm əsər hasilə gəlsin [5, 69].
Çoxqatlı, çoxlaylı mürəkkəb struktura və semantikaya malik olan “Mağara” hekayəsi zamanın
şərtiliklərini metafizik bir şəkildə canlandırır. Hekayədə praqmatik fəlsəfədən çox uzaq zaman qavramı fonunda xalçanın rəmzi uçuşu verilir. Xırdaca bir xatirə çınqılı, nostalji toxunuş yetər ki, hər
şey qayıtsın. Nədir qayıdış?! Bəlkə o qayıtmır, öz yolunu davam edir? Bəlkə sənin durduğun nöqtədən belə görünür? Və qəribədir, qayıdanlar yenə gedir və yenə gəlir. Sən harada durasan ki, ovunu
pusa biləsən? Həm ovçusan, həm də ov! Belə çıxır ki, hədəf elə sənsən. Gəlin, vaxtı itirməyək. Gedəcəyin Yerin xəritəsi xalçada əks olunub. Yox, tələsmə! Çök, çök yerə! Dizlərini qucaqla və xatırla! İpucu istəyirsən? Onda xalçaya bax və xatırla!
Hərəkət istiqamətini göstərən lövhəciklər də xalçadadır. Bax, bu, sənin “yox” olmuş şəhərin.
Onun bazarı, küçə və dalanları, hətta dükanları da bəlli. Bəs sənin dilin necə gəlir buna “yox olmuş
şəhər” deyirsən? Necə olub ki, əvvəllər sən bunu görməmisən? Çünki xalça heç bir zaman sənin
pəncərəndən asılmayıb! Başın pəncərədən küçəyə baxmağa qarışıb, vəssalam... Nə yaxşı ki, Kamal
Abdulla bunu etdi. Yoxsa, Renessans dövrünün dahi italyan rəssamı Karlo Krivellonun (1435-1495)
beş yüz il bundan öncə elədiklərindən xəbərimiz olmazdı. Onun “Müjdə” rəsmində də xalça açıq
pəncərə qənşərinə sərilib. Onun parlaq boyaları sarayın əlvan əhval-ruhiyyəsinə elə qarışıb ki, sanki
o da bir füqurdu, özü də adi füqur deyil, “avtoritetdi” Əsl Şərq avtoriteti. Yox, onun özünü necə
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aparması ilə işimiz yoxdu, sadəcə, bilmək istəyirik, niyə pəncərə önü?! Xalçanın pəncərə ilə nə rabitəsi? Bəlkə bu Qərb rəssamı Şərqin qədim sirrinə vaqif olub? Bəlkə mistik işarələri oxuyub bu
rəssam? Əgər belə olmasaydı, onu sarayın ən yuxarı mərtəbəsindən asmazdı. Və Xalçamız da Müjdəyə şahidlik etməzdi! Beləcə, gözlənilməzliklərlə dolu “Mağara” bizə gözlənilən sirli kodları,
şifrələri ötürür...
Niderland rəssamı Hans Memlinqin (1433-1494) “Məryəm öz körpəsiylə” rəsmi ilə “Mağara”dakı mifik zamansızlıq modeli arasında qəribə assosativ bağlantı vardır. Bunu genoloji qatların
uyarlığı ilə əlaqələndirmək olar. Tədqiqatçılar qeyd edilər ki, tablodakı Şirvan xalçasının təsvirləridir. Yaxşı! Amma biri durub demir ki, Batı ilə Doğunun ağrılı savaşlarının həmişə getdiyi surələrdə
gələcəyin Həzrəti İsası niyə məhz Şirvan xalçası üstündə təsvir olunub? Düşünün, körpə İsa Şirvan
xalçası üstündə böyüyür və Peyğəmbərliyə çatır! Bu, hələ harasıdır, İntibah dövrünün bir çox dahi
rəssamlarının rəsmlərində də xalçalarımızın ornamentlərini görəndə heyrətlənməyə bilmirsən. Hətta
saray döşəmələrinə döşənmiş rəngli daşlar da xalçalarımızdakı naxışları xatırladır. Davam edə bilərəm, amma qorxuram oxucu məni mətləbdən uzaqlaşmaqda suçlasın... Bəs nə edim?! “Məntiq qarşısında günah işlətmədən heç bir nəticəyə gəlmək mümkün deyil”. (A. Eyneşteyn)
“Mağara” bizi it hürən tərəfə aparır. Oxucu bu oyunun gedişində qəfil hiss edir ki, hekayənin
sürətindən xeyli geri qalır. Mətni oxuyan şəxs kimi. Hələ əsərin qəhrəmanını demirik. Onu da hekayədən çıxarıb öz ləngliyimizə “qonaq” edirik. Kamal Abdulla sanki qaranlıqda kibriti çəkib yox
olur. Sən işıq gələn tərəfə yüyürürsən, o isə bu dəfə başqa səmtdə görünür, yenə gedirsən və o, yenə
qeyb olur. Hekayənin struktur-semiotikası görünənlərin görünməyən aldanışları üzərində qurulub.
Daha aydın desək, zamanın illüziyası üzərində! Nədir zaman? Onun bəlli bir tərifi varmı? Ey zamana bel bağlayanlar, baxın onun ilginc tərifinə: “...Xaşal Qurbanı sel aparan ili idi...” (Həm də Cümlə
sizə tanış gəldimi? Ə.Haqverdiyevin “Mütrüb dəftəri” adlı xırda bir hekayəsinin son cümləsidir.
Dünya üçün çox maraqlı olan Kamal Abdulla, gələnəklərə hansı kodlarla bağlı olduğunu heç
zaman gizlətmir! Bu, alqışlanmağa layiq olan nadir bir keyfiyyətdir! Dilçilikdə az qala zamanın beş
növünü icad eləmişik. Bu da təfəkkürü hasara almaq kimi bir şeydi. Nə az, nə çox, beş tərəfdən...
Unutmuşuq ki, bircə zaman var: zamansızlıq! Ana Dil bizə kod ötürüb, fərqinə varmamışıq: “Bu
şəhər də bir zamanlar başqa şəhər idi”. Bəli, məhz Bir zamanlar!
Hekayədə nənə-baba, baba-nəvə, nənə-nəvə həm zaman uzaqlığını, həm də yaxınlığını göstərir. Rica edirəm, qədimliyə fikir verin: Nənə-baba! Zamanca bir-birinə çox yaxın adamlardır. Ona
görə də onların ayrılığı labüddür! Nənə Sayad, baba Hacı Rahimdən ayrılmalıdır ki, zamanların və
insanların bir-birinə keçidi baş tutsun! Ən yaxşı ayrılıq məkanı isə mağaradır. (Hind-Avropa dil
qruplarının birində “Noğo”, yəni “Allahın qoruduğu yer” anlamını verən “mağara”nı əcdadlarımızın
ruhuna hörmət əlaməti olaraq sonrakı sətirlərdə böyük hərflərlə yazacağam. Və Mağara həndəsəsini
Allahın qoruduğu yerdən Allah evinə – məscidəcən daşıyan ulularımızın ruhlarına salam Ol-sun!)
Çünki insanlar məhz Mağarada Bir olurlar. Ayrılıq isə Bir-dən qopmaqdır. Hekayə qəhrəmanı – adsız nəvənin qadını sonda “Sayad” çağırılırsa, onda nəvə kim olur? Tərəddüd eləmədən deyə bilərik:
Hacı Rahim! Əsərin qəhrəmanı axıb öz adına dolur. Bazar (Xalça-Şəhər anlamında) onu da ahənrüba kimi çəkir, fəqət o, öz zamanının əski kəsiyi olan Hacı Rahimdən fərqli olaraq XXI əsrin adamıdır. Amansız qayğı və problemlərlə yüklənmişdir. O qala bilməz. Özündən – Bir Zaman var Olmuş
Hacı Rahimdən fərqli olaraq o, tez qayıtmalıdır. “Çünki arvadı Sayad siyahi verib, bazardan alacağı
əti, düyünü, mer-meyvəni evə çatdırmaq lazımdı, axşama qonağı var” Keçmişə qəribə nostalgiyanı
görürük. Təbii ki, hekayənin “qəhrəmanı”nda və ona ruhundan içirdən Kamal Abdullada.
Sual olunur: Bir məkan olaraq niyə məhz Mağara? Hacı Rahim burada “udulur”, Mağara həyatının “ana yasası”ndan ilk mesaj: “Suyu dağıdıb keçmək olmaz!” tabusu daş üzərinə burada yazılır, qırmızı və yaşıl şalların – ehtirasla asudəliyin ilk ayrılığı da burada olur, başlıcası isə, zamanın
nisbiliyinə - onun eyni xətt boyunca hərəkətliliyinə ilk şübhə də burada doğulur: “...Bu kişi hara yox
oldu?!”... Və günlərin bir günü təbrizli qonağın başındakı qaragül dərisindən olan papaq onun başqa
bir məkanda sağ-salamat olması zənnini möhkəmləndirir...
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Kamal Abdullanın zaman modeli (əslində, zamansızlıq!) bizə dahi İtaliya rəssamı Tisianın
(1490-1576) “Zamanın alleqoriyası” rəsmini xatırladır. Bir-birinə bitişik üç insan və üç heyvan başı
zamanın su kimi axışını ustalıqla göstərir. “Göstərir” yox, həm də rəngli suyun şırıltısını eşidirik.
Ortadakı füqur – çağdaşımız irəliyə, soldakı qoca keçmişə, sağdakı gənc isə gələcəyə baxır... Və
üçü də birdi... Əgər tablonu xəyali bir xətlə çevrələsək, kainatın modeli alınacaq. Hekayənin üzərində də həmin “əməliyyatı” aparsaq, nəticə eyni olar. (Bu buluntuları da haman sirli üçbucaq üzərində
qurmağa çalışdıq: Yağış – Pəncərə - Xalça) Çünki indidə olan nəvə və onun arvadı, keçmişdə qalan
nənə və baba ilə eynidir. Və baxın, baxın... biz nə kökdəyik, zamanın özü nə gündədir!
Zamana bu cür kosmoqonik yanaşma və onun həlli nəsrimizdə yenidir. Kamal Abdulla hər
dəfə yeni göründüyündən dünya üçün də əsrarəngiz və cazibədardır. Məhz buna görə də o, dünya
dillərinə sistematik çevrilir. Və hər dəfə çevriləndə təfəkkür üfüqlərimiz genişlənir, mədəniyyətimiz, bütövlükdə Azərbaycan qazanır!
Yəhudilərin qədim “Ekklesiast kitabı”nda deyilir: “Allahın bütün işlərini gözümlə gördüm:
Gördüm ki, insan bu Günəş altında baş verən işlərin mahiyyətini tapa bilmir. Onu tapmağa nə qədər
çalışsa da tapmayacaq. Əgər bilgə desə ki, bacarar bunu – o da tapmayacaq” [15, 620]. K.Abdulla
mətnləri də sirlərlə doludur. Hər dəfə adama elə gəlir ki, nəsə deyə bildi. Lakin o “nəsə” daha sirli
nəsnələrə ürcah olur.
Etnogenezlə, mifopoetik və tarixi-semantik düşüncələrimizin kökəni ilə arxaik tellərlə ilişkili
olan “Mağara” özündə daha nəyi ehtiva edir? Quranın, “Efesin yeddi yuxulayanları” hekayəsi ilə
bağlantılı “Əl-Kəhf” surəsinin aşağıdakı ayələrinə diqqət yetirək: “11. Biz onları mağarada illərlə
(üç yüz doqquz il) yuxuya verdik. 19.(Gəncləri illərlə yatırtdığımız kimi) beləcə də onlar bir-birindən hal-əhval tutsunlar deyə, oyatdıq. Onlardan biri dedi: “(Mağarada) nə qədər qaldınız? Onlar:
“Bir gün və ya bir gündən az” deyə cavab verdilər” [14, 206-207].
Burada hansı zamandan söhbət gedə bilər?!
Hekayədə də eyzən belədir.
Yalnız Yuxu vardır...
Hərdənbir yuxudan ayılırıq ki, bir-birimizlə hal-əhval tuta bilək...(Huşunu itirən Sayad və
huşuna qayıdan Sayad...)
Mifin potensial imkanlarının hüdudsuzluğu hamıya bəllidir. Antik yunan ədəbiyyatının əsasını
qoyan Homer öz “İlliada”sında özünəqədərki mifoloji mətnlərin zənginliyindən bəhrələnib [10,5].
Mifoloji ovqat K.Abdulla nəsrinin də canıdır. Mifdə konkret zamanın olmaması onun sənət idealına
uyğun gəlir. Hər üç hekayədə mifoloji elementlərə rast gəlinir. “Mağara” isə bu sırada öndədir.
Biz heç də o fikirdə deyilik ki, nəsə yeni bir fikir söylədik. Dünya şöhrətli filosof M.A.Engelqartın fikirləri ilə biz də şərikik. O, “Tərəqqi qəddarlığın təkamülü kimi” kitabının girişində yazır:
“Bu kitabda irəli sürülüb inkişaf etdirilən fikirlər yeni deyil. Ümumiyyətlə, yeni fikirlər olmur, onların hamısı insan fikrinin özü kimi köhnədir” [12, 11].
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БЕЗВРЕМЕННОСТЬ В ПРОЗЕ КЯМАЛА АБДУЛЛЫ
М. Гараханоглу
Ленкоранской Государственный Университет
На фоне анализа трех рассказов в контексте мировой литературно-художественно-философской мысли исследуется в азербайджанской прозе модель безвременности К. Абдуллы,
являющегося создателем постмодерной этики, и ее генетические коды исторической
археологии.
Ключевые слова: время, миф, пещера, постмодерн.
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UOT 82
“AZƏRBAYCAN” JURNALI PUBLİSİSTİKASINDA MULTİKULTURALİZM
A.N. Paşayeva
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
aynure8@mail.ru
Xalqımızın tarixi ənənələrindən gələn multikultural dəyərlər, onun tərkibi hissəsi olan tolerantlıq müasir qloballaşma prosesində mühüm aktuallıq kəsb edir. Azərbaycan jurnalı publisistikasında yer alan Xasay Vəzirovun “Hindistan xatirələri” (1957, №4-5), Bəhram Gözəlovun “Abidə”
(1964, №11), Əhməd Mirzəcəfərlinin “Tamaranın dəftəri” (1972, №6), Lev Vaysenberqin “Azərbaycan qəlbimdədir” (1972, №12), Elçinin “Yanan ağacın şəfəqləri” (1987, №1), Zezva Medulaşvilinin “Nağıllarınıza, dastanlarınıza vurğunam” (1987, №9) və s. əsərlərində mültikulturalizm öz
əksini tapmışdır. Adları çəkilən publisistik əsərlərdə multikulturalizmin arenasını ilk dəfə Azərbaycanın daxilində və onun hüdudlarından kənarda araşdırılıb tədqiqata cəlb olunması daha məqsədə
uyğundur, eyni zamanda onun tarixi köklərinin araşdırılması baxımından əhəmiyyət daşıyır. Multikulturalizm formulu real fakt və hadisələrə söykənən publisistikada özünü dinc birgəyaşayış, tariximədəni abidələr haqqında informativ məlumatlarda, xarici ölkələrlə ədəbi-mədəni əlaqələrdə,
doğma ocağa bağlılıq hissi və digər məqsədli qarşılıqlı əlaqələrdə özünü göstərir.
Açar sözlər: multikulturalizm, tolerant, qlobal, Elçin, Qana, Afrika, Medulaşvili.
Azərbaycanın Asiya ilə Avropa arasında körpü missiyasını daşıması mədəniyyətlərin müxtəlifliyinin, fərqliliyin, çoxqatlılığının kultural təmaslarına, virtual yaxınlaşmasına və qlobal tolerantlığın intişarına rəvac verir, bu sahədə müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Humanist və demokratik nəzəriyyə, yaxud ideologiya olaraq multikulturalizm tolerantlığın
təcəssümüdür ki, onsuz humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyəti, insanlar
arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq olmadan mümkün deyil.
Multikulturalizm siyasəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən hal-hazırda uğurla inkişaf etdirilir. Multikulturalizm assimilyasiyanı inkar edən inteqrasiyaya doğru aparır.
İnkişaf etməkdə olan ölkəmizdə çoxlu etnik və dini icmalar arasında milli, irqi zəmində heç bir vaxt
azərbaycanlılar tərəfindən ayrıseçkilik olmamışdır. Çünki ölkədə tarixən formalaşmış tolerantlıq
Azərbaycan cəmiyyətini səciyyələndirən ənənəyə çevrilib.
Sovet dövründə multikulturalizm “xalqlar dostluğu” adı altında təbliğat xarakterli idi. “Xalqlar dostluğu” tendensiyası Azərbaycanda daha məqsədyönlü və sistematik xarakter daşıyırdı. Bunun
da arxasında xalqın etnik-milli yaddaşını unutdurmaq istəyi içərisində məqsədyönlü proqramlaşdırılmış “sovet insanı” yaratmaq məqsədi dayanırdı. Ancaq buna rəğmən multikulturalizmin əsasında
dayanan tolerantlıq mədəniyyəti azərbaycanlıların tarixi ənənələrindən gələn başqa millətin nümayəndəsininin adətinə, dininə hörmətlə yanaşmaq etikası, birgə əmək dostluğu, bir araya gəlib həmrəyliyi onun özünəxas milli kodudur.
Publisistikada multikulturalizmin araşdırılmasını Azərbaycanın daxilində və onun hüdudlarından kənarda iki cür qruplaşdırıb tədqiqata cəlb etmək daha məqsədəuyğundur.
Tarixən Rusiya ilə mövcud olan müsbət ədəbi əlaqələr nəticəsində qarşılıqlı etimada və hörmətə əsaslanan mütərəqqi milli-mədəni və dini münasibətlər meydana gəlmişdir. Böyük Azərbaycan
şairi Səməd Vurğunun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan” jurnalının 1976-cı il 9-cu sayı rus
yazıçılarından – Aleksandr Fadeyev, Nikolay Tixonovun məqalə və məktubları ona həsr olunmuşdur.
Aleksandr Fadeyevin həmin sayda çap olunan “Dost məktubu”nda müəllif S.Vurğunla bağlı
xatirəsini ön plana çəkən əsas element “Pravda” qəzetində oxuduğu Mingəçevir su elektrik stansiyasının işə salınması ilə bağlı informasiyadır. Çünki vaxtilə orada Tixonov olmuşdur. Bu retrospektiv
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zamanda tək Mingəçevirə deyil, Gürcüstana, Axundovun evinə, bu məkanlarla bağlı səhnələrə də
qısa nəzər salır. A.Fadayevin S.Vurğuna qarşı yalnız şəxsiyyətinə görə deyil, eyni zamanda yüksək
istedadına görə rəğbət bəsləyirdi: “Sənin vüsətli poeziyan bizim xalqların yaratdığı ən gözəl poeziya
kəhkəşanında parlaq ulduz kimi şəfəq saçır” [1, s.133].
“Nə yaxşı ki, dünyada Səməd Vurğun var” başlıqlı məqalə də A.Fadeyevin S.Vurğun haqqında
böyük məhəbbətlə dediyi ifadədən iqtibas edilib. Rejissor Yalçın Əfəndiyev S.Vurğun haqqında
çəkdiyi filmin ekranlaşdırılması ilə bağlı məsələlərdən bəhs etmiş, onun haqqında geniş həcmli bədii
filmin gələcəkdə çəkilməsinin vacib olduğunu diqqətə çatdırır. Daha sonra Nikolay Tixonov, Konstantin Simonov S.Vurğun haqqında dəyərli fikirlərini bölüşmüşdür. N.Tixonov S.Vurğunu klassik
şairlərdən geri qalmayan istedad sahibi, ağlasığmaz qüvvəyə malik insan, yubilyarın son şeirlərini
ruscaya çevirən Konstantin Simonov isə onu vətəndaşlıq qeyrətinə malik insan kimi səciyyələndirir.
Rus yazıçısı Yuriy Libedinskinin “Şair ata yurdunda” (1959, №8) xatirə oçerkində Azərbaycan və Rusiya ədəbi əlaqələri Səməd Vurğun – Puşkin, Səməd Vurğun-Yuriy Libedinski-Mehdi
Hüseyn münasibətlərində özünü göstərir. S.Vurğunun Puşkin yaradıcılığına sevgisi, S.Vurğuna qarşı bütün bölgələrdə – Qazax, Gəncə, Daşkəsən, Ağdam, Ağdaşda uşaqdan tutmuş böyüyə qədər onu
rəğbətlə qarşılması Y.Libedinskini daha da sevindirir. “Mən Səmədlə adamlar arasında olan canlı,
mənəvi əlaqəni təsəvvürümdə canlandıraraq fikiləşirdim: insanların qəlbi üzərində belə gözəl, belə
əzəmətli hakimiyyətə malik olan şairə eşq olsun!” [2, s.146].
Bəhram Gözəlovun “Abidə” (1964, №11) oçerkində əsərin qəhrəmanı olan müdrik qoca ömrünün əlli ilini Bakının neft buruqları arasında keçirən, torpağın hər qarışına bələd olan rus geoloqlarının təcrübəsindən bəhrələnmiş, montyor olmaqdan tutmuş mühəndisliyə qədər vəzifələrdə zəhmətkeşcəsinə çalışmış, 80 yaşlı neft ustası Manaf Rzadır. O, əldə etdiyi təcrübi bilikləri eqoistlik etmədən gələcək nəslə ötürüb montyor Kazım Hüseynov, mühəndis Musa Məmmədov, eyni zamanda
usta Aleksey İvanoviç kimi şagirdlər yetişdirmişdir. Çünki onun nəzərində milli-dini ayrıseç-kililik
deyə bir anlayış yoxdur: “Kişi odur ki, özündən sonra bir şey qoyub gedə. Başqaları da baxıb onu
yad edə” [3, s. 9].
Südabə Ağabalıyeva, Asif Eyyublunun “Bu elin adı nədi, dostu nə, yadı nədi?” (1999, №11)
məqaləsi Qubada məskunlaşmış 4500 dağ yəhudilərinin etnik mənşəyindən, vaxtilə onların Türkiyənin Ərzurum, İranın Gilan, Herat, Təbriz, Mamoğan vilayətindən Nadir şahın dövründə Qubaya gəlməsi, Fətəli xanın dövründə Qırmızı qəsəbəyə köçürülməsindən bəhs olunur. Əsərdə yəhudilərin qoruyub saxladığı kultural dəyərləri – Allah-Təalanın Musa Peyğəmbər vasitəsilə göndərdiyi 10 qanuna
tabe olmaq, ata-anaya hörmət, müqəddəs şənbə günü, boş yerə and içməmək, halallıq, Roş-ha-Şana,
Sukkot, Peysax, Şavüot, Xanuka, Purim, Tişa be-av yəhudi bayramları, ticarət və sənətkarlığın geniş
yayıldığı Qırmızı Qəsəbə, qubalılarla yəhudilər arasında mənəvi körpü rolunu oynayan, 1894-cü ildə
inşa edilmiş Tağlı körpü haqqında məlumatlar maraq doğurur. Əslində əsərdə azərbaycanlılarla
yəhudilərin multikultural münasibətləri, tolerantlığın tarixini daha qədim zamanlara, hələ Fətəli xanın
dövrünə bağlayır: “Altı gün ərzində yəhudilər qozluq sahədən köçüb yeni ərazidə məskunlaşırlar.
Duz-çörəklə Fətəli Xanın qarşısına çıxdıqları yerdə bu gün yəhudilərin sinaqoqu durur. Yeri gəlmişkən, sinaqoq binasındakı altı guşəli emblem, həmin o altı günün rəmzidir və hər günbəz bir günü
xatırladır. Beləliklə, Qubada yaşayan dağ yəhudiləri burada məskunlaşdıqları üçün Hüseynəli xan və
Fətəli xana minnətdardırlar..” [4, s.152]. Tarixən tolerant ölkə olan Azərbaycanda müsəlmanlarla yanaşı, katoliklər, pravoslavlar, yəhudilər və digər dinlərə etiqad edən insanlar da yaşayırlar.
Südabə Ağabalıyeva, Asif Eyyublunun “Bu elin adı nədi, dostu nə, yadı nədi?” (1999, №11)
məqaləsində Quba yəhudisi Yevda Abramovun 1990-cı illər hadisələrindəki yaralılara qan verən
donorlara ərzaq yardımı etməsi, qayğıkeşliyi, digər yəhudilərin cəbhəyə yardım etməsi, Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında yəhudilərin göstərdikləri həmrəylik
Azərbaycan multikultural siyasətin uğurlu nəticəsidir.
Yurda, ocağa bağlılıq multikultural mühitin sosial-psixoloji cəhətdən üstün keyfiyyətlərindən
biridir. Ramiz Əsgər tərəfindən tərcümə olunan Lev Vaysenberqin “Azərbaycan qəlbimdədir”
(1972, №12) xatirə-oçerkində əsas obraz müəllifin özüdür. L.Vaysenberq uşaqlıq, gənclik çağlarını
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Azərbaycanda keçirmiş, Bakı Dövlət Universitetini bitirmiş, Bakı kinostudiyasında fəaliyyət göstərmiş yerli yəhudilərdəndir. O, Sankt-Peterburqda yaşamasına baxmayaraq, Bakı şəhəri yaddaşında
doğma xatirə kimi canlanır, bunu oxuculara böyük fərəh hissi ilə çatdırır: “Əlli ildir ki, mən Bakıdan köçmüşəm, lakin hər il müntəzəm olaraq güzarım düşən bu şəhər mənə nə qədər əziz, nə qədər
doğmadır” [5, s.85]. Müəllifin mənzilindəki bir çox fləşbək (keçmiş yaddaş) elementləri – Toğrul
Nərimanbəyovun ona həsr elədiyi portret, “Kiçik bacı”, M.Hüseynin “Səhər”, M.İbrahimovun “Gələcək gün” romanları, Ağasəf Cəfərovun “Çiçəklənən bağça”, Tağı Tağıyevin “Abşeron mənzərəsi”
rəsmləri Bakı haqqında olan xatirələri yaddaşdan silinməsinə icazə vermir.
Əhməd Mirzəcəfərlinin “Tamaranın dəftəri” (6) oçerkində multikulturalizmin kökündə dayanan
yurda-ocağa bağlılıq rus-azərbaycanlı-ukraynalı dinc birgəyaşayışı xətti üzərində Rusiya – Ukrayna
dostluğu təsvir olunur. Belə ki, rusların kompakt halda yaşadığı Sabirabad rayonu Vladimirovka kəndində bərabərhüquqlu yaşayış sayəsində sosial-iqtisadi inkişaf gerçəkləşir. Rus qadın obrazı olan Tamara həyat yoldaşı ukraynalı Yuri ilə birgə Ukraynada yaşasa da, qəlbən Azərbaycana bağlıdır. Bu bağlılıq hissi özünü üslubi fiqur – Kür-Dnepr çayının mənzərələrinin müqayisəsi ilə daha da dərinləşir.
Azərbaycan ədəbiyyatına yaxından bələd olan, Süleyman Rüstəmin, Məmməd Arazın, İsa
İsmayılzadənin əsərlərini, xalq bayatılarımızı gürcü dilinə tərcümə edən, gürcü oxucu auditoriyası
üçün tanıdan tərcüməçi, Gürcüstan Yazıçılar İttifaqının üzvü Zezva Medulaşvilinin “Nağıllarınıza,
dastanlarınıza vurğunam..” məqaləsi Azərbaycan ədəbiyyatına qarşı olan sevgi və sayğı hissindən
qaynaqlanırdı. Onun Azərbaycan ədəbiyyatına olan məhəbbəti uşaqlıq xatirələrinin introspeksiyası
ilə bağlıdır. Belə ki, nənə və babası tərəfindən aşılanan Azərbaycan sevgisi onu ədəbiyyatımıza qarşı məhəbbətinin qaynağı idi. Zezva gözəl tərcüməçi olduğu qədər gözəl estetik zövq sahibidir:
“Azərbaycan nağıllarına, dastanlarına vurğunam. Biz kaxetlilər həmişə poeziyanı əziz tutmuşuq.
Sizdə olduğu kimi, bizdə də hər bir el şənliyi sözsüz, şeirsiz keçmir. Bu mənada mən bir kaxetyalı
kimi Azərbaycan folklorunu, poeziyasını özümü dərk edəndən sevmişəm” [7, s.150].
Multikulturalizmin spektiri “Azərbaycan” jurnalında əhatə arenası tək Azərbaycanla məhdudlaşmır, dünyada mövcud olan multikulturalizm problemləri publisistlərimizi düşündürən məsələlərdən
olmuşdur. Məlum olduğu kimi, Hindistan müasir dövrdə ən qədim və zəngin multikultural dəyərlərə
malik ölkələrdən biridir. Çünki bu ölkə bir çox qədim mədəniyyətlərin beşiyi və mühüm tarixi ticarət
yollarının mərkəzidir. XX əsrin ortalarınadək Hindistan Britaniya imperiyasının müstəmləkəsi olsa
da, 1947-ci ildə müstəqillik qazanmışdı. Hindistan mədəniyyətinin dözümlülüyü ona əhəmiyyətli
dərəcədə təsir edən və ya ona dağıtmaq təhlükəsi gətirən hər təzahürü etinasızlıqla qarşılayır.
Məşhur publisist X.Vəzirov “Hindistan xatirələri” (1955, № 4-5) oçerkini mövcud zamanın
konyukturasına uyğun yazmışdı. Hələ Hindistanda görüb şahidi olduğu elementlər əsərdə müəllif
tərəfindən ətraflı canlanmışdır. X.Vəzirovun “Hindistan xatirələri” əsərində Hindistan və onun şəhərlərinin ümumi mənzərəsinin təsviri daha çox ön plandadır. Hindistan haqqında ümumi təsvirçilik
öz arqumentini konkret faktlar əsasında sübuta yetirir. Publisistin təsvirçilik mexanizmi od, təbiət,
coğrafi mövqe, iqtisadi və sosial həyat, qonaqpərvərlik mədəniyyəti, məkan elementinin tarixi kökünə qısa nəzəri ilə ardıcıl olaraq yerinə yetirilir.
1947-ci il avqustun 15-də Cəvahirəl Nehrunun Hindistanda istiqlaliyyət əldə edərək ölkəni
ingilis müstəmləkəçilərinin əlindən xilas etməsi, 1649-cu ilin Qırmızı Qalas, Cümə məscidi, XII əsr
Qütb Minarəsi, 1936-cı ilin kənd təsərrüfatı İnstitutunun yerləşdiyi Dehli, 1918-ci ildə yoluxucu
xəstəliklər ucbatından əhalisi azalan, Rac Kapurun kinostudiyası, Marin Drayevin dəniz bulvarı,
ölülərin vida məkanı- “sükut qüllələri”, heyvandarlığın inkişaf etdiyi Bombey şəhəri, müasir memarlığı ilə tanınan kurort şəhəri, botanika bağının yerləşdiyi Banqala, qədim mədəniyyət ocağı,
1639-cu il Sent Corc qalası, Marina çimərliyinin, avtomobil zavodunun yerləşdiyi qədim Mədrəs
şəhəri, hind şairi Rabindranat Taqorun doğulduğu, sənayenin inkişaf etdiyi Kəlkətə şəhəri, Asiyanın
Venetsiyası olan Sinaqar şəhəri öz informativliyi ilə əsərdə maraq doğurur. Publisist bəzən ümumi
mənzərələrdə ziddiyyətli görüntüləri də oxucuya çatdırır. Belə ki, Aqra şəhərində Cahan şahın XVII
əsrdə sevimli xanımı Mümtaz mahalın şərəfinə tikdirdiyi “Tac mahal” incə naxışları, əsrarəngiz gözəlliyi ilə nə qədər heyranedicidirsə, görünməyən tərəfləri ilə bir o qədər publisistikanın nəzərin-də
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acınacaqlıdır: “Mən qeyri-ixtiyari surətdə düşündüm ki, krallar və padşahlar insan əməyinə heyifslənmirdilər, insan əməyini israfçılıqla sərf edirdilər. Onlar özlərinə tabe olan adamların əli ilə bu
cür abidələr yaradarkən yalnız öz şöhrətlərini artırmaq məqsədi ilə xalqın qüvvə və vəsaitini sərf
edirdilər. Yəqin ki, bu bina tikilən zaman milyonlarla adam acından ölürdü. Görürsünüz, bir tərəfdən sərvət, bir tərəfdə səfalət” [8, s.167].
Sovet ideologiyası təsirinə ən az məruz qalan yazıçı Elçin 1986-cı il avqust ayında M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin professoru, ingilis dili ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis,
tanınmış tənqidçi N.Anastasiyevlə birlikdə Qananın mədəniyyət naziri Məhəmməd ben Abdullanın
dəvəti ilə Afrikanın Qana ölkəsinə səfər edir, bununla bağlı təəssüratlarını “Yanan ağacın şəfəqləri”
oçerkində əks etdirir. Publisistin diqqətini ən çox cəlb edən Qana kimi dövlətdə mövcud olan multikultural mühit və bu mühitin içərisində tolerantlığın olmaması nəticəsində əhalinin öz ölkəsindən
digər ölkəyə miqrasiyası məsələsidir. Əslində müasir dövrdə də milli-etnik zəmində baş verən iğtişaşlar ucbatından Afrikada müxtəlif miqrasiyalar davam etməkdədir, bu baxımdan əsərdə qaldırılan
bu problem indi də aktuallıq kəsb edir.
On bir milyon əhalisi olan müxtəlif mədəniyyətlərə malik akan dilli xalqlar (tvi, fantı, akvapim, akim), prima, anya, baula qonja, qa, adanqme, eve, mosi, qurma, hər bir etnik qrupun başında duran, şər qüvvələri uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə, “milli” ritual cadu mərasimləri həyata keçirən,
ayaqlarını fil dişinin üzərinə qoyan, milli ənənədən uzaq Avropa spirtli içkisi şnaspla icra olunan
milli mərasimlər informativliyi baxımından maraq doğurur. Cəhalətdə yaşayan qannalıların xarakterindəki mülayimlik, gülərüzlük, nikbinlik, yüksək istedadlılıq, həqiqi sənət mühafizəkarlığı, eyni
zamanda elmə, müasir informasiyaya maraq göstərən mübariz vətəndaşlarını təqdirəlayiq hesab
edir. Sadəcə gerilik, ətalətin tarixi kökünü aydın şəkildə izah edir. “Seyrçi Avropa, Afrikaya heyvanxana qəfəslərindəki heyvanlara, botanika bağlarındakı əcayib bitkilərə, sirk tamaşalarına baxan
kimi baxıb və buna görə həmişə də yerli əhalini ucuz ekzotikaya təhrik və sövq edib” [9, s.159].
Elçinin İngiltərə Kembric Universitetini bitirmiş, London Kral İncəsənət cəmiyyətinin üzvü,
Qana Yazıçılar Sintikatının sədri Leqon universitetinin professoru Con Alukey Onayla ədəbi dialoqunda aydın olur ki, xalqın aşağı təbəqəsinin ingiliscə bilməməsi, xalqın ideallarını əks etdirən ədəbiyyatın ingiliscə olması xalqla ziyalı, oxucu ilə yazıçı arasında sədd çəkir. Afrika ictimai və ədəbimədəni problematikasını ingiliscə yazmaq, müstəmləkəçilərin humanizm və azadlıqsevər Şekspir və
Bayron ədəbiyyatını yox, müstəmləkə ideologiyasını yeritməsi, tərcümə və əsər müəlliflərinin yazdıqlarının maddi çətinlik ucbatından çap olunmaması, ölkənin ədəbi sferasının problemlərindədir.
Ancaq Elçinin düşüncəsində yazıçı mənsub olduğu xalqın aktual problemlərini qaldırmalı, bəşəriliyi
milliliyin fövqündə təsəvvür etməməlidir. Çünki ədəbiyyat öz bəşərilik funksiyasını millilik funksiyasından artıq yerinə yetirəndə o, milli mənsubiyyətindən, xalqın sərvətindən, onu ifadə etdiyi
ideallardan uzaq düşür.
Elçinin “Yanan ağacın şəfəqləri” adlı əsərinin sərlövhəsində səslənən “yanan ağac” ifadəsi
“Ağ adamın qatili” mənasını daşıyan “oa” ağacı psixoloji və aksiomatikliyi ilə məxsus olduğu cəmiyyətin ictimai və mənəvi təbiətini üzə çıxaran arxetiplə bağlıdır. Müəllifin nəzərində oa ağacı
qannalıları qul edən, müstəmləkə əsarətinə salan və ondan intiqam alan, əzəmətli olduğunu sübuta
yetirməyə çalışan, təmkinli tolerant bir xalqın istedadının rəmzidir.
Müasir dövrdə Azərbaycan öz ədəbi-mədəni və elmi əlaqələrini beynəlxalq miqyasda tanıdan
ölkələr sırasındadır. Beynəlxalq ədəbi-mədəni əlaqələrin inkişaf tarixinin araşdırılması baxımından bu
oçerklər gərəkli mənbələrdir. Azərbaycanlı yazıçıların bu sahədə atdıqları addımlar, Sovet dövründə
“Azərbaycan” jurnalında çap olunmuş oçerklərin kultural informativliyinə görə müasir dövr Azərbaycan elmində xüsusi aktuallıq kəsb edən multikulturalizmin araşdırılması baxımından da əhəmiyyət
daşıyır. Araşdırmalardan belə nəticəyə gəlmək olur ki, qədim tarixi ənənələrdən gələn, xalqın başqa
etnik qrupların adətinə, mədəniyyətinə hörmət hissi multikulturalizmin (elmi termin işləkliyi yeni olsa
da) ölkəmizdə tarixini daha da dərin köklərə aparıb çıxarır. Qloballaşan dünyada öz milli-mənəvi
dəyərlərini qorumaqla inteqrasiya edən Azərbaycanın multikulturalizmi ilə bağlı gələcəkdə çox saylı
əsərlərin yazılmasına və üzərində daha geniş tədqiqat işləri aparılmasına böyük ehtiyac var.
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MULTICULTURALISM IN "AZERBAIJAN" JOURNAL PUBLICITY
A.N. Pashayeva
Azerbaijan National Academy of Sciences The Institute of Literature named after Nizami
The multicultural values are historical traditions of our people, and the tolerance is the part of its
is actual importance in globalization process now. Khasay Vezirov’s “Indian memories”, Yuriy
Libedinski’s "Father’s in hometown”, Bahram Gozalov’s “Memorial", Ahmed Mirzeceferli’s
“Tamara’s copybook”, Lev Vaysenberq’s "Azerbaijan is our my heart”, Elchin’s “Burning glows of the
tree", Zezva Medulashvili’s “I am admire for your tales, epics”, Asif Eyublu and Südabə Agabalıyeva’s
“What is the name of the land, the friend, the alien?” publicism works the multiculturalism is reflected
in different style in the Azerbaijan journal publicicity. The arena of multiculturalism was investigated
inside Azerbaijan and its outside at first time in the above-mentioned works.
The research has come to the conclusion that the ancient formula of multicultural coexistence
in publicity based on real facts and events, informative information about the historical and cultural
monuments, shows itself in literary and cultural relations with foreign countries, in a sense of
commitment to their fire in mutual relations and other relations.
Key words: multiculturalism, tolerance, global, Elchin, Ghana, Africa, Medulashvili
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ЖУРНАЛА «АЗЕРБАЙДЖАНА»
А.Н. Пашаева
Национальная академия наук Азербайджана Институт литературы им. Низами
Мультикультуральные ценности имеющие исторические ценности в культуре нашего народа, и толерантность являющаяся ее составной частью имеют особую важность в глобальном
мире. В таких публицистических статьях опубликованных в журнале “Азербайджан” как “Воспоминания об Индии” Хасай Везирова, “Поэт в родном доме” Юрия Либединского, “Памятник”
Бахрама Гезалова, “Тетради Тамары” Ахмед Мирзаджафарли, “Азербайджан в моей душе” Льва
Вайсенберга, “Свет сгорающего дерева” Эльчина, “Я влюблен в наши сказки, дастаны” Зезва
Медулашвили, “Как называется эта область, кто друзья и кто же их враги?” Асифа Эюублу и
Судабы Агабалаеаой посвящены проблемам мультикультурализма. В статье изучается проблемы мультикультурализма на основе анализа азербайджанских и иностранных авторов.
В результате исследования становится ясно что, имеющая древние исторические корни
формула мультикультурализма, в публицистике которая ссылается на реальные факты, выражается в мирном совместном проживании, в сведениях о историко-культурных памятниках, в литературно-культурных связях с зарубежными странами, в привязанности к родному
очагу и в других взаимосвязах.
Ключевые слова: мультикультурализм, толерант, глобальный, Эльчин, Гана, Африка,
Медулашвили.
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MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN POEZİYASINDA POEMA
JANRININ YERİ VƏ BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
G.V. Qasımlı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutu
gulnar0486@mail.ru
Məqalədə Azərbaycanın müstəqillik dövründə yazılmış poemaları təhlil edilmişdir. İlk növbədə, bu əsərlərin forma və strukturu tədqiq edilmişdir. Zəlimxan Yaqub, Nəriman Həsənzadə, Cabir
Novruz, Fikrət Qoca kimi müəlliflərin əsərlərinin təhlili mövzu və formada olan orijinallığı göstərir. Müstəqillik illərində yazılmış poemaların əsas mövzusunun bu dövrdə ölkənin yaşadığı problemlər və reallıqlardan bəhs edildiyi göstərilir.
Açar sözlər: ədəbi janr kimi poema, şair, araşdırma, müstəqillik dövrü
Müstəqillik illərində yaranmış ədəbiyyatımızın söykəndiyi möhkəm təməl daşları vardır.
Çünki bu dövrdə yazıb yaradan ədiblərin əksəriyyəti əvvəlki illərdə ədəbiyyata gələn şairlər idilər.
Onların mühüm bir hissəsini sovet dövründə təsdiqlənmiş imzalar təşkil edir. Sovet dövründə yazıbyaradan yazarların xüsusi fərqləndiyi mərhələ ədəbiyyatımızda altmışıncılar nəsli kimi xarakterizə
olunur. Həmin dövrün yazarları barədə akademik Akif Əlizadənin fikirlərinə baxaq: “60-cı illər
Azərbaycan ictimai-siyasi fikrinə, ədəbi-mədəni həyatına o qədər böyük istedadlar bəxş edib ki, bu
gün onların haqqında sadəcə siyasət, elm, mədəniyyət və ədəbiyyat adamları kimi söhbət açmaq
olmur” [1. 3]. Onlar həm də ölkəmizdə gedən ictimai-siyasi proseslərin fəal iştirakçıları, bəzən də
müdaxiləçiləri olmuşlar. Təbii ki, həmin yazarların əsaslandığı zəngin Azərbaycan mədəniyyəti və
ədəbiyyatı vardır. Bununla belə, iki ictimai quruluşun içində yaşayan söz sənətkarları yaşadıqları
mühitin reallıqlarına tabe idilər. Yəni sovet dönəmində ədəbiyyata gələn şairlər o quruluşun özəlliklərindən kənarda qala bilməzdilər. Eləcə də, onların yaradıcılıqlarının müstəqillik illərinə düşən hissəsi öz “toxunulmaz” keçmişinə bağlı idi.
Danılmaz faktdır ki, müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının da əsas aparıcı simaları həmin şəxslər olmuşlar. Müstəqillik dövründə əsasən xalq şairləri B.Vahabzadə, B.Azəroğlu, N.Xəzri,
X.R.Ulutürk, M.Araz, F.Qoca, F.Sadıq, S.Tahir, İ.Tapdıq, N.Həsənzadə, R.Rövşən, T.Bayram,
M.İsmayıl, M.Aslan və başqaları coşqun həvəs və enerji ilə yazıb yaratmışlar. Adları sadalanan yazarlar istər sovet, istərsə də müstəqillik illərində Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında mühüm rol
oynamışlar. Bu sənətkarların yaradıcılığı sayəsində ədəbiyyatımızın əsas janrları tamamilə sıradan
çıxmaq təhlükəsindən xilas oldu. Həmin janrlardan biri də poemadır. Bu janr haqqında tədqiqatçı
RafiqYusifoğlu yazır: “Poema öz strukturu, süjet və kompozisiyası, funksional elementləri, bədii
forması etibarılə başqa ədəbi növlərdən əsaslı şəkildə seçilən bir janrdır” [3. 17]. Bu cür özünəməxsusluqları olan janrın müstəqillik illərində qorunub saxlanılması kifayət qədər zəhmət tələb edirdi.
Bəzən ilk baxışdan elə fikir formalaşırdı ki, poema janrı son dövrlər tamamilə aktuallığını itirib.
Lakin müstəqillik illərində onlarla sanballı poemanın yazılması həmin fikirləri təkzib edir.
Çağdaş dövrdə yazılan poemalara nümunə olaraq Zəlimxan Yaqubun irihəcmli “Peyğəmbər”,
“Əbədiyyət dastanı”, “Hüseyn Saraçlı dastanı”, “Yunus İmrə dastanı”, Sabir Rüstəmxanlının “Atəş
böcəyi”, Barat Vüsalın “Aldədə”, E.Z.Qaraxanlının “Anıt məzar dastanı”, Fikrət Qocanın “Şəhidlər
xiyabanı”, “Gərək bu günləri görəydin”, “Qəbələ”, “Dörd addım” və.s poemaların adlarını çəkə
bilərik. Həm adlarını qeyd etdiyimiz, həm də müstəqillik illərində yazılmış digər poemalar barəsində araşdırmaçılar fikirlərini bildirmiş, həmin əsərləri tədqiq etmişlər. Ədəbiyyatşünas alim Arif
Əmrahoğlu Elçin İsgəndərzadənin poemaları haqqında yazır: “Poemaların az yazıldığı bir vaxtda
“Qürbət hücrəsində” kitabına şairin “Bu qala bizim qala”, “Turan savaşçısının nəğmələri”, “Şahmar
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şikəstəsi”, “Adil Mirseyidin palitrası”, “Mavi mərmərə”, “Biganəlik iqlimi”, “Oğlum Əliyə dualar”
və “Eşq” poemaları daxil edilmişdir. Səkkiz poemadan dördü Xudu Məmmədov, Çingiz Aytmatov,
Şahmar Əkbərzadə, Adil Mirseyid kimi yaradıcı insanlar haqqında bədii-fəlsəfi düşüncələrdir. Əslində poemalarda onların həyatlarından, fəaliyyətlərindən deyil, ədəbi-elmi və ictimai rəydəki mövqelərindən- lazımlı, faydalı və əhəmiyyətli xuduçuluqdan, çingizçilikdən, şahmarçılıqdan, adilçilikdən danışılır” [4 .32]. Sitatda qeyd edilən poemaların mövzu və janr özəllikləri də diqqət cəlb
edəndir. Həmin poemalarda daha çox milli dəyərlər və bəşəri problemlər qabardılmışdır.
Göründüyü kimi, çağdaş təqdiqatçılar poema janrını o qədər də diqqətdən kənarda qoymamışlar. Belə ki, AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Ədəbi proses” kitablarında poema janrı da xüsusi olaraq araşdırılan janrdır. Həm 2013, həm də 2014-cü ilin poema janrının ədəbi
mənzərəsini tənqidçi Elnarə Akimova canlandırmışdır. Birinci yazıdan fərqli olaraq, ikinci yazıda
janrın taleyinə daha çox ümid bəsləndiyi hiss olunur. “İlk baxışdan nəzərə çarpmayan, meydana girib xüsusi səs-küy doğurmayan, az qala yox kimi görünən bu janr əslində, yaşarlılığını davam etdirmədədir” [2. 79]. Araşdırmaçı bu fikirlərinə sübut olaraq xeyli sayda poemaların adlarını çəkir və
təhlilə cəlb edir.
Elnarə Akimova 2013-cü ildə çap etdirdiyi hesabat yazısında müstəqillik illərində yazılmış
poemalarda müraciət edilən əsas mövzular barəsində belə qənaətə gəlir: “Poemalarımızda qan yaddaşımızı oyatmağa yönələn meyillər güclənir. Saday Şəkərlinin “Lənətlənmiş cənnət”, Fikrət Qocanın “Cənnətdən qovulanlar”, Balayar Sadiqin “Qan”, “Yol”, “Başdaşı”, “Edam günü”, “Bir ovuc
yaddaş torpağı”, “Zindan görüşləri” poemaları eyni mövzunu bədii təcəssümün predmetinə çevirib”
[5. 65]. Təbii ki, tədqiqatçı həmin əsərlərin əksəriyyətini təhlilə cəlb etmişdir. Bu tipli araşdırmalar
son dövrlərdə nəzərə çarpacaq qədər artıb. Yəni poema janrı indi daha çox tədqiqatçıların marağına
səbəb olur. Bu da ondan irəli gəlir ki, ortada kifayət qədər sanballı bədii nümunələr var. Onlardan
bir neçəsini təhlilə cəlb edək.
Müstəqillik dövründə Azərbaycan ədəbiyyatında poemanın yerindən və bədii xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən Nəriman Həsənzadənin çoxsaylı poemalarını xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Professor Nizami Cəfərov həmin poemalar haqqında yazır: “Xarı bülbül”, “Qaçaq Kərəm”, “Nuru
paşa” kimi kiçik, “Poylu-beşiyim mənim”, “Nizami”, “Sözü tara verin” kimi irihəcmli poemalarda
mövzular fərqli olsa da, şairin əsas qayəsi, məramı, demək olar ki, birdir: bu da yurd-vətən sevgisindən ibarətdir” [6. 191]. Təbii ki, mövzu axtarışı forma və üsluba da təsirsiz deyil. Şair öz ənənəvi
üslubuna sadiq qalmaqla yanaşı, çağdaş poeziyanın diqtəsinə də biganə qalmır. Bunun ən yaxşı təzahürünü poemalara nəzər salmaqla görmək olar.
N.Həsənzadə tarixi mövzuda qələmə aldığı “Nuru Paşa” poemasını 2009-cu ilin mart-aprel
aylarında yazmışdır. Əsər 15 kiçik sərbəst şeir parçasının birləşməsindən yaranıb. Poema bədii cəhətdən bitkin əsər olsa da, vahid sujet xətti yoxdur. Poemaya diqqətlə nəzər saldıqda Nuru Paşanın
Azərbaycana gəlişinin səbəbləri tarixi və müasir zaman müstəvisində təqdim olunur. Şair azərbaycanlıların soyqırıma məruz qalması detalı ilə iki türk dövlətinin tarixən keçdiyi inkişaf yoluna da
münasibətini bildirir. Bu əsərdə də N.Həsənzadə poemalarına məxsus publisistik ton aparıcıdır.
Bununla yanaşı, şair təcrübəsi, peşəkarlıq mətnin dilinin obrazlı olmasına yardımçı olur.
Digər bir poeması olan “Qarabağdan gələn var” (1997) əsəri konkret Azərbaycan həqiqətlərini
əks etdirdiyinə görə bədii dil, publisistik təsvirin kölgəsində qalır. Şair əhvalatları nəzmə çəkir, lakin poetizmin incəliklərinə varmır. Olmuş həqiqətlər qafiyələrin köməyi ilə məcazlardan uzaq bir
dillə təsvir edilir. Bəzən müəllifin özünün də hadisələrin iştirakçısı olduğunu görürük. Əsərin qəhrəmanı qaçqınlıq dövründə başlarına gələnləri müəllifə söyləyir. İki hissədən ibarət olan bu poemanın
birinci hissəsi Məmməd müəllimə, ikninci hissəsi onun həyat yoldaşı Səyyarə xanıma ithaf olunmuşdur. Bütövlükdə poemanın əsas mövzusu ermənilərin qəsbkarlığı nəticəsində öz yurd-yuvasından didərgin salınmış azərbaycanlıların üzləşdiyi problemlərdir.
N.Həsənzadənin 1995-ci ildə qələmə aldığı kiçikhəcmli “Qafqaz” poemasında epik təsvirlər
lirik təqdimatda verilmişdir. Əsərə diqqətlə nəzər saldıqda Qafqazın ən qədim tarixindən bu günə
kimi başına gələnlərə işarə edilib. Lakin uzun təsvirçilik və ya təfərrüat yoxdur. Şair ona görə bu
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mövzuya müraciət edib ki, Qafqaz onun vətəninin vətənidir. “Qafqazlıyam deyə bilməz filankəslər,o kəslər ki, Qarabağı səndən istər, məndən istər” [7. 65] misraları da Azərbaycan torpaqlarının işğalına işarə edir. Qafqazda çoxsaylı xalqlar yaşasa da, ermənilərin torpaq iddialarına görə bu xalqlar
arasında nifaq salınmışdır. Poemada əsas məqsəd Qafqazın qədim xalqlarından olan türklərin ermənilər tərəfindən haqsızlıqlara uğradılmasını göstərməkdir.
Şairin doğulduğu kəndə həsr etdiyi “Poylu- beşiyim mənim” poeması “Yaddaşımın sarayı” və
“Yaddaşımın harayı” bölümlərindən ibarətdir. Əsər Poylunun ən qədim tarixindən söhbət açmaqla
başlayır. Yazar uşaqlıq xatirələrindən boşuna söz açmır, illər öncəki milli mentalitetimizi yaşatmağa
səsləyir. Türk insanının mənəvi dəyərlər üzərində bərqərar olan keçmişinin gələcəyə ötürülməməsindən narahatlıq duyur. Şair poemada anasının timsalında türk qadınının övlad sevgisini, əsl vətəndaş böyütmək istəyini obrazlaşdırıb. Müəllif gənclik illərində Mir Cəlalın evində qaldığını, Səməd Vurğunun ona “zəmanət” verdiyini, İlyas Əfəndiyevin onun tamaşalarına sayqı ilə baxdığını
Poylunun ona verdiyi xeyir-duanın nəticəsi kimi mənalandırır. Doğma kəndindən uzaqlarda yaşamalı olan N.Həsənzadə illər keçsə də, yurda bağlılığını unutmamışdır. Bu da əsərin nəsihətamiz ruhunu artırır.
Çağdaş dövrdə yazılan əsərlərdən olan Vaqif Bəhmənlinin “Diaqnoz” poeması həm strukturuna, həm məzmununa görə orijinal poemadır. Bu özünəməxsus əsər barədə E.Akimova yazır:
“Vaqif Bəhmənlinin “Diaqnoz” poeması müasir zamanın gedişinə və onun gətirdiyi yeniliklərə fərdi poetik üslubla yanaşan poemadır. Burada açıq publisist notlarla bahəm gizli, simvolik obrazlara
qədər hər dürlü işarələrə yer var” [5. 75]. Əsərdə ilk bölüm “Üz qabığı” adlanır. İkinci bölümdə məlum olur ki, dərdlərin hamısı “Can”ında imiş. “Üzüaşağı” adlanan bölümdə isə “Çox da ki göydədi
bizi yaradan- O da yuxarıdan aşağı baxır” [9. 266] gileyləri eşidilir. Bu əsərin ən orijinal hissəsi dördüncü bölüm olan “Diaqnoz” hissəsidir. Bu parça “Azərbaycan” jurnalında dərc edilərkən birinci
bölmə kimi verilərək, “Ürək çatışmazlığı” başlığı ilə çap olunub. Bu hissədə bəşəriyyətə diaqnoz
qoyulur ki, bütün problemlərin kökündə ürək çatışmazlığı durur. Bu həm tibbi xəstəlik, həm də insanların ürəksizləşməsi anlamına gəlir. Cəmiyyətdəki ən naqis xəbisliklərin kökündə ürək çatışmazlığı dayanır. “Tısbağa” adlı hissədə onun ictimai vəzifələri sadalanır. Bu vəzifələrdən jurnalist,
hakim, müəllim, həkim, müvəkkil, gizir və.s adları çəkilir. Əsərin “Güzgü” və “İynə” hissələrindən
sonra avtobioqrafik məlumatlarla zəngin olan “Rus oğlu” bölümü gəlir. Sonrakı bölümlər “Təyyarələr”, “Telefon”, “Zorakılıq əlaməti”, “Qəribə at”, “Ana” və s başlığı ilə təqdim olunur. On dördüncü bölüm olan “Əbədiyyətin doğuluşu” M.Maqomayevin dəfn gününə elegiyadır. Bu hissə 2012-ci
ildə ayrıca poema kimi kitab şəklində çap olunub. “Diaqnoz” poeması “Öləndə” və “Sən” bölümləri
ilə tamamlanır. Poemada müasir dünyada və ölkəmizdə gedən mənəvi aşınmalara qarşı müəllif
mövqeyi münayiş olunub.
Çağdaş dövrdə yazılan Vaqif Bəhmənlinin kiçikhəcmli “Cəza” poemasına Cabir Novruzun
“sağlığında qiymət verin insanlara” misrası epiqraf gətirilmişdir. Əsər beşlik və altılıq formasında
on iki bənddən ibarətdir. Əsasən 16 hecalıdır. Əsərin əsas qayəsi ondan ibarətdir ki, insanlara sağlığında diri-diri cəza verilməsi ədalətin bərpası olar. Poema daha çox nəsihətamiz öyüdlər təsiri bağışlayır. “Zatı qırıq əclafların süd dişinə döş basmayın, Quru odun tonqalına su əndərib daş basmayın” [10. 114]. tipli tövsiyələri həm də insanlığa çağırış kimi də qəbul etmək olar. Müəllifin çatdırmaq istədiyi əsas fikir odur ki, hər bir fərdə layiq olduğu kimi münasibət gəöstərmək lazımdır.
Bu illərdə yazılmış əsərlərdən olan Balasadığın “Atəşgahda möcüzə” poemasında hadisələr
qədim Suraxanıda cərəyan edir. Burada od aşiqləri saflığı, paklığı, eşqi, inamı odda yanmaqda görürlər. Poemada hücrədən çıxan cansız, guşənişin qoca dərvişlə kahinin od haqqında fikir mübadiləsi təsvir edilir. Kahin öz möcüzəsini göstərmək üçün əlini oda uzadır; “Od onun əlini yalayıb bir
an, Çıxdı barmağının aralarından” [11. 82]. Sonra oda atdığı əlini dərvişə uzadanda görürlər ki, təkcə barmağındakı üzüyü yox olub, od üzüyü əridib. Bunu görən dərviş heyrətini gizlədərək, kahinə
bildirir ki, mən də bu elmə bir az bələdəm, dərvişi elmlə aldatmaq olmaz. Əgər odla bu qədər məhrəmsənsə, onda sənin əlini qoy mən oda tutum. Bu sözün qarşısında dinməyən kahin udqunur. Kahin bilirdi ki, od ilə təmasda olanda gərək ona yad əl toxunmasın. Kahin çaşıb qalmışdı ki, bu müd200
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rik qoca onların elminin sirrlərinə necə və harada bələd olub. Şair əhvalatların təsvirini bu yerdə
dayandırır və həmin hadisədən sonra Atəşgahı tərk etdiklərini bildirir. “Dünənin təsiri” adlı üçüncü
bölümdə müəllif vətənimizin başına gələnləri onun keçmişinin atəşpərəst olmasıyla əlaqələndirir.
Bununla belə, müəllif vətəninin bütün çətinliklərə qalib gələcəyinə inam hissi ilə yanaşır.
Müstəqilllik illərində yazılan Cabir Novruzun “Xalça əfsanəsi” poemasının epiqrafında deyilir: “Qələmə aldığım poemanın kökündə həqiqət durur. Amma bir növ əfsanəyə bənzəyir...” [12.
42]. Əsər davanın ən ağır illərinin aclıqdan ölüm gətirdiyi vaxtlarının təsviri ilə başlayır. Müəllif
müharibə və xalı mövzusundan insan faciəsinin ən son həddini göstərmək üçün ustalıqla istifadə
edib. Aclıq mənbəyi olan müharibə və tənha bir ananın övladına məhəbbətinin təzahürü olaraq toxunan xalı, əsərdə dramatik epizodlarla qarşılaşdırılır. Şair xalının xüsusi olmağını vurğulamaq,
onun tarixini danışmaq qərarına gəlir. Bildirir ki, anasının 12 övladından yalnız o böyüyüb boyabaşa çatır. Həmin xalı da anası tərəfindən oğluna niyyət edilərək toxunur. Elə bir zaman yetişir ki,
əlacsız ana o cür qiyməti olan xalısını ucuz, havayı qiymətə satmağa məcbur olur. Həmin gündən
ananın göz yaşları dayanmır, son gününəcən xalı üçün xiffət edir. Oğluna tapşırır ki, “Diqqət ilə
bax, xalı görəndə,- Bizimki olar birdən, ay bala” [13. 57]. Şairin də hər yerdə gözü xalını axtarır.
Qəribə bir möcüzə baş verir, həmin xalının bir axşam Ermitajdan xəbəri gəlir. Şair isə sabah gedib
xalıya baş çəkmək, xalının müəllifinin şəklini də aparıb xalının baş ucundan asmaq qərarına gəlir.
Göründüyü kimi, poemada bir çox mətləblərə xalı obrazı ətrafında işıq salınır. Müharibə və insan
taleyi ilə yanaşı, ana-bala sevgisinin vəhdəti və bu birliyin gücünün qüdrəti əks olunub.Ana-bala
münasibətlərinin başqa cür təzahürünə isə “Körpə harayı” poemasında nəzər salaq.
Baloğlan Cəlil İdrisinin “Körpə harayı” lirik poeması isə anasını ilan çalmış bir uşağın fəryadının təcəssümüdür. Bununla yanaşı poemada gənc yaşlarında övladını itirmiş bir ananın da faciəsi əksini tapıb. Bala itkisindən havalanan ana çoxlu bayatılar qoşurmuş ki, onlardan beşi poemaya daxil edilib. Poemaya iki yerdə nəsrlə şərhlər də yazılıb; “Deyirlər ərinin ölümündən sonra nənəm qara bağlamayıb. Anamdan sonra qara geyinib, qara bağlayıb nənəm” [13. 137]. Beş balanı
yetim qoyan ananın itkisi hər kəsin həyatına təsir edir. Şair ürək yanğısıyla xatırlayır ki, on iki yaşlı
bacısı təndir qalayıb çörək bişirməkdən ana əvəzi olmuşdu. Müəllifi bu qədər göynədən isə anasıyla
bağlı sinəsini yandırıb yaxan bir xatirəsinin olmamasıdır. Bəzən düşünür ki, bəlkə, heç anam da olmayıb. Çünki bacılarına baxır ki, bəlkə, hansınısa anasına bənzədə, lakin yaddaşında ana siması
qalmaması onu bu müqayisədən də məhrum edir. Etiraf edir ki, 35 ildir sinəsini göynədən körpə
harayı susmur. Bu əsərdən körpə fəryadının iniltisi gəlirsə, “Şəhid anası” poemasında ana naləsinin
fəqanını eşidirik.
Qəşəm Nəcəfzadənin “Ulduz” jurnalında çap olunmuş “Şəhid anası” poeması kiçikhəcmli olmağına baxmayaraq, poema janrının tələblərinə cavab verir. Əsərdəki hadisələr bir gündə cərəyan
etsə də, o qədər lakonik və ətraflı təsəvvür yaradılır ki, əsərin kiçik həcmli olması arxa plana keçir.
Əsər belə başlayır: “Kəndimizə şəhid gətirdilər bu səhər... Anası göyə çıxmaq istədi, Ayağından
çəkdilər” [14. 38]. Daha sonra gün ərzində baş verən proseslərə nəzər salınır. Ailə üzvlərinin faciəsi
ilə yasa gələnlərin şablon davranışları profesionallıqla qarşılaşdırılır. Molla adəti üzrə öz işini görür.
Kənd icra nümayəndəsi də mollanın sözünü təkrarlayır; “Kəsin səsinizi!” Hərbi komissarlığın başsağlığında şairin ortaya qoyduğu detal xüsusilə diqqəti çəkir. “Saralmış köhnə bir kağızdan sözlər
oxudu komissar, “Sevinin!”- dedi, Vətən uğrunda ölən şəhidə...” [14. 39]. Bu saralmış kağız kim
bilir neçə il öncədən yazılmış və artıq formal xarakter daşıyan lazımsız əşyadan başqa bir şey deyil.
Bunu İcra Başçısının bir kisə düyüsü, bir kisə yağı, bir kisə qəndi də təsdiqləyir. Hər şey gözdən
pərdə asmağa hesablanmış vəzifə borcudur. Hətta televiziyadan gələnlər də ananın saçlarını daradıb
çəkiliş edirlər. Bir məqam da önə çəkilir ki, “Adını tələsik ev növbəsinə yazdılar” [14. 39]. Bəzi komunal xərclərdən də azad edirlər. “Qoyun, gedim oğlumu ağlayım”- deyən arvada “Bir az gülümsə...” dedilər. Əsər belə bitir ki; “Axırda arvadı güldürdülər” [14. 39]. Bu gülüşün içindəki ironiya
açıq-aydındır. Hələ də torpaqları erməni işğalından azad olmayan bir ölkənin şəhidinə qarşı laqeydlik əsərin əsas tənqid hədəfidir.
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Nümunələrdən də göründüyü kimi, çağdaş dövrdə kifayət qədər poema janrında əsərlər yazılmışdır. Onların hamısına ayrılqda nəzər salmaq mümkün olmasa da, ümumiləşdirmə apararaq, təsəvvür yaratmaq olar. Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun çoxsaylı poemalarına da ümumi münasibət bildirmək mümkündür. Zəlimxan Yaqubun kiçikhəcmli “Allahım, mənə bir ağsaqqal yetir”, “Qurtuluş
dastanı” (1997), “Azərbaycan oxusun” (1994), “Xalqın ehtiyacı var” (1992) və s. əsərləri də 13
cildliyin poemalar olan 11-ci cildində çap olunub. Onların içində nisbətən irihəcmli olanı “Ey vətən
oğulları!” poemasdır.
Həmin əsər 1994-cü ilin aprel-may aylarında yazılıb. Poema “Çevrilin” rədifli 7 bəndlik 14
hecalı çağırış ruhlu şeirlə başlayır. Şairin əsas məqsədi üzünü vətən oğullarına tutaraq bütün xalqımızı bir mənafe ətrafında birləşməyə çağırışıdr. “Qonşular cəsarət dərsi keçəndə, Biz dözüm haqqında dərs öyrənmişik” [15. 193] deyən müəllif yurddaşlarını mübarizəyə səsləyir. Təbrizsiz, Dərbəndsiz, Göyçəsiz qalmağa öyrəşən milləti Şuşasız, Laçınsız da qalmağa öyrəşməməyə çağırır.
Əsərdə on bir yerdə “ey vətən oğulları” müraciəti var. Xatırladır ki, 20-ci ilin aprelində Lenin səkkiz generalımızı güllələməsəydi, bu gün bizim səsimizə səs çatmazdı. Buna görə də, bizə qarşı edilən bütün haqsızlıqlara baxmayaraq, vətən naminə mübarizədən əl çəkməməliyik. Əsərin sonlarına
yaxın yazar üzünü düşmənlərə tutur: “Kimlər sənə haqq verir ki, Bu dənizdən o dənizə yol çəkəsən!
Kimlər sənə haqq verir ki, Bir millətin taleyinə, Kefin necə istəyirsə, eləcə də qol çəkəsən?!” [15.
210] sualı ilə həm yurddaşlarını, həm də düşməni düşünməyə vadar edir. Düşmənlərin özbaşnalıqlarına qarşı bu cür kəskin etirazlar onun poemalarında tez-tez qarşılaşdığımız durumdur. Ümumiyyətlə,
ermənilərin qəsbkarlıqlarına qarşı etiraz çağdaş dövrün poema yaradıcılığında əsas mövzulardandır.
Gətirilən nümunələr də təsdiq edir ki, müstəqillik dövründə poema janrı müəyyən dəyişikliklərə uğrasa da, daim müraciət olunan janrlardan olmuşdur. Bu janrın mövzu rəngarəngliyi olsa
da, daha çox vətənpərvərlik və Azərbaycan gerçəkliklərinə həsr edilən əsərlər üstünlük təşkil edir.
Poemaların tipləri və bədii quruluşu müəyyən dəyişikliklərə uğramış, məzmundan irəli gələn formalar meydana çıxmışdır. Yaşlı nəslin nümayəndələri ilə yanaşı, gənc yazarların da bu janra müraciət
etməsinə təsadüf etmək olur. Bütün bunlar onun göstəricisidir ki, poema janrı Azərbaycan ədəbiyyatında mövcudluğunu saxlayır. Ədəbi prosesdə gedən yeniləşmə və dəyişikliklər poema janrına da
təsirsiz qalmır. Tədqiqatçılar da poema janrına nəzərəçarpacaq dərəcədə müraciət edirlər.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ПОЕЗИИ СТИХОТВОРЕНИЯ
ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ
Г.Касумлу
Института литературы Национальной академии Наук Азербайджана
Анализ художественных поэм, написанных в период независимости Азербайджана, показал, что здесь имеются некоторые отступления от классических поэм. Прежде всго, имеются различия в форме и структуре этих произведений. Рассмотренные произведения таких
авторов, как Залимхан Ягуб, Нариман Гасанзаде, Джабир Новруз, Фикрет Годжа, показывают своеобразие их тем и форм. Основной тематикой поэм в годы независимости были проблемы и реалии, которыми жила страна в указанный период.
Ключевые слова: поэмы как литературный жанр, поэт, научный, период независимости
THE ARTİSTİC FEATURES OF THE GENRE POETRY POEM OF THE
PERİOD OF İNDEPENDENCE
G.Kasumlu
İnstitute of Literature of National Academy of Sciences of Azerbaijan
Analysis of artistic poems, written in the period of Azerbaijan's independence, has shown that
there are some deviations from classical poems. First of all, there are differences in the form and
structure of these works. The analyzed works of such authors as Zelimkhan Yagub, Nariman Hasanzadeh, Jabir Novruz, Fikrat Goja, show originality of their themes and forms. The main topic of
the poems in the years of independence was dedicated to the problems and realities lived by the
country in this period.
Keywords: poems as a literаry genre, poet, research, period of independence
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF SOCIAL POLICY
G.Malikli
Baku State University
guneldoktorant@gmail.com
Nowadays achieving to social stability and keeping it safe is main purpose in realization of
social policy. Existence of systematic relations between different political subjects, some completeness of this and ability of realization its responsibilities efficiently are considered main features of
social stability conception. Political stability is divided into two parts like an internal and international-political stability. Related with subjects that enter political systems are defined as a specific
character of these systems.
Key words: political science, social policy, political relations, social-political doctrines, stability and etc.
Policy is an ancient Greek word (polis, politicos) and reflects mutual relations between state
and citizen in itself. Generally policy indicates itself in a political life of state and society. As a result of political activity political relations is in progress in society’s life, political connections are
formed in different spheres of society.
Political science helps to study logic of public development profoundly; enlighten about political life, bases of international policy and state system [1 p. 151]. Generally activity field of political science is large. It has several purposes and it plays an important role in formation and governing of society.
Main purpose of political science – is to make people civilized persons from political point of
view [1 p. 151]
Political science is purely related with political activity. Social groups defend their own interests, try to realize their social interests by political activity. One of main streams of political activity
is social policy.
We know that, term of “Social policy” has been relatively created recently and it is not worth
searching analogue of it in ancient period, Middle Ages or other historical memorials. In modern social theory viewing it as a direction of social policy is an attributive feature of XX century [2 p. 122].
It should be noted that, an attitude of existing political consciousness to public life events
caused creation of thoughts about social-political processes. When we are speaking about social
policy, first of all we should look at history about ideas of social policy.
Despite the fact that, social policy is relatively novel (as a part of social theory and also as a
social advantage – internal policy of state) main concepts of social policy have been founded for
hundred years [2. p. 122,123].
In ancient time social-political teaching was created in Babylonia, India, Egypt, China in the
East and other countries. In the IV-III millennium BC political events in Egypt were interpreted like
God’s will. First slavery states were founded there and inequality of different classes dominated in
political ideology and social- political sphere. Slavery system was developed and political ideology
was directed to religious concepts in Babylonia.
A source of social-political ideas were Buddhism and Brahmanism ideology in India. Socialpolitical ideas of Brahanism were in “Manu rules” in the second century BC. Main ideology of
Brahmanism was based on that Varnas had been sent by God like rules and they were controlled by
these rules. And it is stressed strongly in “Manu rule” that keeping influence of Varna’s high class
is an important condition to defend existing state system. Buddhism current was created by Gautama in the V-VI century BC. Main view of Buddhism was freedom of people.
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In the IV-III century BC political thought was widely spread in Ancient China. Daosism doctrine had been formed in “Daodo tiszin” book and this doctrine was followed with passive objection
of the poor. Generally speaking there are many contradictions in an Ancient China’s social-political
doctrines. So that influential classes interests were protected in Confutsi doctrine that was founded
in 551-479 year but at the same time MO-tiszi doctrine was protecting interests of poor class.
In Ancient Greek social-political ideas were formed in different directions too. In the IV century BC Demosfen made idea of social justice, and stressed that it is necessary to run a state according to justice principles. He said in his doctrine that first of all it was important to make laws to run
a state according to the principles. At the second part of the V century BC there was made sophists’
doctrines that consisted of law and politics, morality, oratory in Greece. For Sophists the first thing
in politics was wisdom.
Another representative of Ancient Greece’s social-political thought Aristotle (BC 384-322)
said that state, government and other social events were created as results of objective laws of nature. According to Aristotle’s teaching slavery is a main reason of creation inequality in society. His
social-political theories were interpreted in his book named “Politics”. Aristotle’s social concept
defends interests of privileged classes, and justifies power of the rich.
Another Greek thinker Platoon (428-427 BC – 348-347 BC) made doctrines about ideal state
in his works named “State” and “Law” and showed real description of political evolution. According to Platoon state must be ruled by “philosophers” and must be protected by “guard group” or
“fighters” and “skillful masters” should stay beneath of these two free citizens’ class.
There were quite enough similarity between social-political doctrines of ancient Rome and
Antique Greece. Originality in the world outlook of the Romans was their thoughts about relationships of mature slavery society. Seneka, Mark Avreli, philosopher Lukretsi Kar, ideologist of aristocracy M. Siseron are considered as followers of Greek stoiks in Rome. Siseron said that all people
were equal by nature and it was important to stand in high level of every person who was educated.
According his thought social differences were formed not by nature but by relationships that were
formed in society. Another Romanic thinker Epiktet was against wealth and property and called
them power of evil.
According to one of representatives of ancient Eastern social-political idea Azerbaijanian poet of Khagani’s thought (1126-1199) a perfect state can not be gained by force it can be gained only
by justice. Nizami Ganjavi (1141-1209) defended humanism in his ideas, and expressed these principles in his works. Also Bahmanyar (1066) in his social-political views were against injustice,
poverty of people and wanted these problems to be lifted. M. Shabustari (1287) thought that main
condition of society’s development is existing fair rules and laws.
Later social-political problemacy was discussed in T. Mor’s and T. Komponella’s utopias. In
scientifical works which were dedicated to public agreement theories were spoken matters about
social policy which considered as main directions of internal affairs of state [2 p. 123].
In XVI-XVII century there happened big social-political changes in Europe.
Utopical socialists T. Mor (1478-1535) and T. Kampanella (1568-1639) thought that for development of society, and ideal social-political stability in society could be achieved by abolition of
private property. According to English philosopher T. Hobbsun (1588-1639) for welfare of nation a
person in power should have unlimited rights in law adoption, and tax collection. Dutch thinkers
H.Gotsi (1583-1645) and B. Spinoza (1632-1677) thought that when there had not been state there
was not regulated relations between people, as mankind improved, people came to an agreement
and made a state.Karl Marks and his followers specially stressed social problemacy matter in their
works. Gradually this subject turned from social welfare provision into the egalitarian program
[2.p.123]
At the end of the XIX and in the beginning of the XX century there already were new directions
in social-political history. At this period of time socialist, social-democratic ideology were dominating. Social-political and literary thoughts stepped in to a new level in Azerbaijan as well. M.A.Sabir,
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J.Mammadguluzade, N.Narimanov, M.A.Rasulzade and others were notable persons of socialpolitical ideas at that time. Social justice and equality were their main ideas in their social views.
French philosophers of the XVIII century like L.Monteskye, M.Volter, D.Didro, R.Golbagh,
J.Lametri, J.J.Russo and others improved important social ideas about power partition, made state
by public agreement, property liberty as common rights and about security rights, freedom of
speech and thought and conscience and also about unlimited sovereignty of nations [3.p. 53].
Main directions of socialist ideology started improving in the beginning of the XX century. In
the second part of the XX century as a result of socialist parties’ activity Marxism ideology started
to be spread like a doctrine. During this period there started forming different models of social policy. One of these models was communist model. This model of social policy is used in socialist
countries where Marxism ideology is in power. Provision of society’s needs by state, giving pensions and realizing process of these kind of social defense are one of main features of social policy’s communist model. Another social policy model is a liberal model which main feature is to determine social defense according to each citizen’s income, and employment of salary individually in
market economy. Generally speaking at the end of the XIX century and in the beginning of the XX
century these kinds of social-democratic ideas started spreading widely. In 1899 year eminent representative of German social-democrats’ Eduard Bernshteyn spoke about these ideas in his book
called “Background of socialism and responsibilities of social democracy”. But representative of
Neokantism Rudolf Shtamler noted in his ideas that objective law of social life is to be understood
of mankind and following them. Generally social-policy thought of the world has had great development way.
In 1970s more critisism approach started against social policy and this approach ended with
successes of social theory [4 p. 325].
Social policy idea has had two different conceptions and one of them is the name of academic
discipline and another one is expressed for society’s regulations to provide public welfare [5 p. 48].
Generally social policy is realized in different fields and the fields are very huge. As research
scientists who are studying these fields approach these fields formation from different point of
views these fields are different from each other. In one word the scientists approach social policy
from different views to study these fields. Scientist V.M. Kapitsiya who researched social policy
conception stressed several fields of social policy as important tasks. He entered to these tasks
health and compulsory medical insurance, education, flat policy, defense of the old and invalids and
etc. In general social policy process is implemented with human factor and directly is realized for
provision citizen’s social development and their defense. In 1990 within the frame of the UN’s Development Program published “Report about human development” on a base of health, education
and other issues.
The first and main aim of social policy is to increase welfare of society and socialization of welfare. Positive development in solution of public problems which make actual of social policy subjects
are main aim of social policy. For example decreasing of unemployment and poverty and every positive changes in joining citizens to public life are undeniable purposes of social policy [6 p.233].
Nowadays achieving to social stability and keeping it safe is main purpose in realization of
social policy. Existence of systematic relations between different political subjects, some completeness of this and ability of realization its responsibilities efficiently are considered main features of
social stability conception. Political stability is divided into two parts like an internal and international-political stability. Related with subjects that enter political systems are defined as a specific
character of these systems.
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SOSİAL SİYASƏTİN TARİXİ İNKİŞAFI
G. Məlikli
Bakı Dövlət Universiteti
Siyasət sözü qədim yunan sözü olub (polis, politikos) dövlət və vətəndaş arasındakə qarşılıqlı
münasibəti özündə əks etdirir. Ümumiyyətlə siyasət özünü dövlətin və cəmiyyətin siyasi həyatında
göstərir. Politologiya elmi sırf siyasi fəaliyyətlə bağlıdır. Siyasi fəaliyyətdə sosial qruplar öz mənafeyini müdafiə edir, sosial maraqlarını həyata keçirməyə çalışır. Siyasi fəaliyyətin əsas istiqamətlərindən biri də sosial siyasətdir. Sosial siyasətdən danışarkən ən əvvəl sosial siyasət haqqında ideyaları tarixinə nəzər salmaq lazımdır. Müasir dövrdə sosial siyasətin həyata keçirilməsində əsas
məqsəd sosial sabitliyə nail olmaq və bu sabitliyi qoruyub saxlamaqdır. Sosial sabitlik anlayışına
müxtəlif siyasi subyektlər arasında sistemli əlaqələrin mövcudluğu, onun üçün müəyyən bütövlük
və üzərinə qoyulmuş vəzifələri səmərəli həyata keçirmək qabiliyyəti sosial sabitlik anlayışının əsas
xarakterləri hesab edilir.
Açar sözlər: politologiya, social siyasət, siyasi münasibətlər, sosial-siyasi təlimlər, social
sabitlik və s.
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Г.Меликли
Бакинский Государственный Университет
Слово политика произошло от древнегреческого слова «полис, политикос» и означает
взаимоотношение между государством и гражданами. В общем, политика отражается в политической жизни государства и общества. Наука политология связана с политической деятельностью. В политической деятельности различные социальные группы защищают свои
интересы и пытаются реализовать их для достижения своих целей. Одним из основных направлений политической деятельности является социальная политика. Говоря о социальной
политике, прежде всего, следует обратить внимание на историю идеи социальной политики.
В современном мире основной целью реализации социальной политики является достижение
социальной стабильности и ее сохранение. Существование системных взаимоотношений между различными политическими субъектами, определенной целостности и умения эффективной реализации соответствующих возложенных обязательств характеризируют социальную стабильность.
Ключевые cлова: политология, социальная политика, политические отношения, социльная стабильность и т.д.
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UOT O33
AZƏRBAYCANDA DAVAMLI İQTİSADİ ARTIMIN
TƏMİN EDİLMƏSİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ
L.S. Abbaszadə
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
zemfira_abbasova@mail.ru
Məqalədə Azərbaycanda iqtisadi tənəzzülün aradan qaldırılması və iqtisadi artıma nail
olunması məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər haqqında məlumat verilir. Keçid ölkəsi olan Azərbaycanda son illər əldə edilən iqtisadi artım və onun təmin edilmə üsulları ətraflı surətdə nəzərdən keçirilmişdir.
Açar sözlər: Dövlət tənzimlənməsi, özəlləşdirilmə, pul-kredit siyasəti, iqtisadi artım, ümumi
daxili məhsul, sənaye məhsul.
Yeni sistem elementlərinin formalaşdırılması, köhnə sistem elementlərinin tədricən ləğvi, iqtisadi geriləmənin yumşaldılması, iqtisadi artım əldə edilməsinə şərait yaradılması və digər iqtisadi
funksiyalar keçid dövründə dövlətin tənzimləmə bazasını genişləndirir və keçid iqtisadiyyatında səmərəli dövlət tənzimlənməsini daha da zəruri edir. Bu baxımdan keçid iqtisadiyyatında dövlətin yerinə yetirməli olduğu funksiyaların da sayı artır və onlara aşağıdakıları aid etmək olar:
1. İqtisadiyyatın dövlətsizləşdirilməsi və özəlləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişafı.
2. Bazar infrastrukturunun, o cümlədən, əmtəə və fond birjalarının yaradılması.
3. İqtisadiyyatın inhisardan azad edilməsi və rəqabət mühitinin yaradılması əsasında bazar tarazlığına nail olunması.
4. Qiymətlərin liberallaşdırılması, tələb-təklif münasibəti əsasında qiymətin müəyyən edilməsi.
5. Ölkədə düzgün pul-kredit siyasəti aparılmasını nəzərdə tutan maliyyə-iqtisadi sabitləşdirmənin həyata keçirilməsi.
6. Əhalinin müvafiq hissəsinin bazar iqtisadiyyatına uyğunlaşmasının təmini məqsədilə güclü
sosial müdafiə sisteminin təşkili.
7. Əhalinin tələbatını ödəmək məqsədilə fəal struktur-investisiya siyasəti yürütmək əsasında
iqtisadiyyatın sosial istiqamətə yönəldilməsi.
Bildiyimiz kimi, uzunmüddətli və sürətli iqtisadi artım tempi sağlam iqtisadiyyatın nəticəsidir
və keçid iqtisadiyyatı da məhz belə sistem formalaşdırmağa istiqamətlənibdir.
Keçid iqtisadiyyatında iqtisadi artımın tənzimlənməsi istiqamətində iqtisadi siyasətin vasitələri birbaşa və dolayı olmaqla iki qrupa bölünür: müasir dövrdə iqtisadi artımın tənzimlənməsi sahəsində inzibati və bazar mexanizmlərinin özünəməxsus simbiozu formalaşmışdır [1]. Keçid dövründə iqtisadi artımın tənzimlənməsi sahəsində inzibati metodların tətbiqi az əhəmiyyətli olmasa da,
bazar iqtisadiyyatının mahiyyətinin özündə daha parlaq şəkildə də əks etdirən iqtisadi metodların
səmərəli tətbiqi zənnimizcə daha məqsədəuyğundur. Təbii ki, iqtisadi və inzibati metodlar praktikada üzvi vəhdətdədir və hər bir iqtisadi tədbir inzibati vasitələrlə realizə olunur. Lakin, buna baxmayaraq, iqtisadi metodların tətbiqi inzibati metodların tətbiqindən fərqli olaraq seçim qərarının dövlətdən bilavasitə təsərrüfat subyektinə ötürülməsi kimi əhəmiyyətli üstünlüyə malikdir. Dövlətin iqtisadi artımı tənzimlənməsi vasitələrini iqtisadi və inzibati vasitələr qismində cədvəl 1-dəki kimi
qruplaşdırmaq olar.
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Cədvəl 1
Dövlətin iqtisadi artımı tənzimlənməsi vasitələri
Vasitələr

Onların tərkibi

Dolayı vasitələr

Maliyyə siyasəti, vergi siyasəti və pul- kredit siyasəti

a) maliyyə siyasəti

Maliyyə resurslarının cəlbi, bölgüsü və yenidən bölgüsü, subsidiyalar, dotasiyalar,
subvensiyalar.

b) vergi siyasəti

Vergi dərəcələrinin dəyişdirilməsi və diferensiallaşdırılması, vergi güzəştləri,
sürətləndirilmiş amortizasiya və s.

c) pul- kredit siyasəti

Faiz stavkasının dəyişdirilməsi, bankların məcburi ehtiyat normalarının tənzimlənməsi, acıq bazarda əməliyyatlar, kommersiya banklarının maliyyələşdirilməsi və s.

Birbaşa vasitələr

Dövlət sifarişləri, hüquqi və inzibati tənzimləmə, proqramlaşdırma, iqtisadi-sosial
proqnozlaşdırma, dövlət investisiyaları və dövlət sahibkarlığı və s.

Həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət və görülmüş işlər nəticəsində, ölkəmizdə son 10 ildə
ümumi daxili məhsul istehsalı real ifadədə 2.4 dəfə, o cümlədən sənaye 2.3 dəfə, kənd təsərrüfatı
1.4 dəfə, tikinti sektoru 3.1 dəfə, nəqliyyat sektoru 2.2 dəfə, rabitə və informasiya sektoru 5.5 dəfə
artmışdır. 2006-2015-сi illər ərzində adambaşına ÜDM istehsalı üzrə 2.1 dəfə artım qeydə alınmış,
qeyri-neft sektoru üzrə yaradılmış əlavə dəyər real ifadədə 2.3 dəfə artmışdır [3].
2015-ci ildə də ölkədə iqtisadi artım qeydə alınmış, qeyri-neft sahələrinin və regionların davamlı inkişafına nail olunmaqla iqtisadiyyatın şaxələnməsi sürətlənmiş, innovativ və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşması istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülmüş, özəl sektorun inkişafı
üçün əlverişli investisiya və rəqabət mühiti yaradılmışdır .
İqtisadi və sosial tərəqqinin əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsalı 2015ci ildə əvvəlki illə müqayisədə 1.1 faiz artaraq 54.4 milyard manata çatmışdır. ÜDM-in hər nəfərə
düşən həcmi 5703.7 manat təşkil etmişdir (cədvəl 2).
2015-ci ildə sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi (ümumi
buraxılış) 26.2 milyard manat təşkil etmişdir ki, bu da ötən ilə nisbətən 2,4 % artım deməkdir.
Qeyri-neft sənayesi isə 7.7 milyard manat təşkil etmiş və ötən illə müqayisədə 8,4 % artmışdır. Bu
artım əsasən maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri (2,7 dəfə), hazır metal məmulatların
istehsalı (54,1 %), kimya sənayesi (43,2 %), tikinti materiallarının istehsalı (6,3 %), qida məhsullarının istehsalı (2,9 %), elektrik avadanlıqlarının istehsalı (1,8 %) sahələrində müşahidə olunmuşdur.
Neft sənayesi 18.5 milyard manat təşkil etmişdir ki, istehsal ötən ilin eyni səviyəsində qalmışdır.
Sənaye məhsulunun 61,9 % -i mədənçıxarma, 29,9 %-i emal, 7,3 %-i elektrik enerjisi, qaz və buxar
istehsalı, təchizatı, 0,9 %-i isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və s. olmuşdur.
İqtisadi artım iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyət göstərməsinin nəticəsi olduğuna görə onun
hüquqi tənzimlənməsinin konkret aktlarından danışmaq qeyri- mümkündür. İqtisadi artımın hüquqi
tənzimlənməsi dedikdə, iqtisadi inkişafa istiqamətlənmiş iqtisadi siyasətin reallaşdırılması üçün normativ hüquqi aktların məcmusu başa düşülür. İqtisadi artımın hüquqi tənzimlənməsi dedikdə, iqtisadi artımın tənzimlənməsinin normativ hüquqi bazası basa düşülür.
Keçid iqtisadi sistemlərində tənzimləmə predmetinə yeni sistem elementlərinin yaradılması və
köhnə sistem elementlərinin ləğvi kimi yeni funksiyalar əlavə olunur.
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Cədvəl 2
Ümumi daxili məhsulda qeyri-dövlət bölməsinin payı,
müvafiq illərin cari qiymətləri ilə, faizlə
2000 2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011

2012

2013

2014

2015

ÜDM- cəmi

70,8

77,8

81,0

84,0

84,5

81,2

81,7

82,5

81,5

82,5

81,9

81,2

Sənaye

48,4

84,5

87,5

90,3

89,9

85,9

87,4

88,1

87,3

87,4

86,1

83,0

Tikinti

63,5

90,4

81,8

77,3

87,0

76,1

72,0

75,3

76,0

84,5

84,3

84,5

Kənd təsər.
Ticarət və
xidmətlər
Nəqliyyat

99,0

97,8

96,9

99,4

99,0

99,2

99,7

99,3

99,4

99,4

99,8

99,8

98,3

97,8

99,3

99,0

99,1

99,0

99,2

99,7

99,7

99,8

99,8

99,6

62,6

37,5

46,1

76,8

82,0

75,4

75,3

78,1

77,7

77,1

78,5

81,7

Rabitə

57,8

80,2

79,6

80,3

72,9

80,4

78,6

76,3

76,6

76,8

80,0

81,0

Sosial və s. xidm.

78,8

31,8

43,8

40,3

31,7

48,8

47,0

49,4

49,1

51,5

55,2

57,8

İqtisadi artım müəyyən müddət ərzində adambaşına düşən ÜDM-nin artımıdır. İqtisadi artım
nəticəsində iqtisadiyyatda adambaşına düşən real gəlirlərin artması müşahidə olunur. İqtisadi inkişafın əldə olunması üçün iqtisadi artımın təmin edilməsi zəruridir.
Müasir bazar fəaliyyət mexanizmi və inkişaf etmiş ölkələrin xarici iqtisadi əlaqələrinin tənzimlənməsinin ümumiləşdirilmiş yekunları rəqabət üstünlükləri prinsipinin alternativsiz olduğunu
əyani şəkildə sübuta yetirir. Bu baxımdan, respublikamız üçün müvafiq sahədə proteksionist siyasət
yeridilməsi daha əhəmiyyətli ola bilər. Fikrimizcə, müvafiq siyasəti yeritmədən nə daxili bazarının
nə də istehsalçıların mənafeyini kifayət qədər təmin etmək mümkün deyil. Hansi ki, öz növbəsində
ölkənin rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal edərək dünya bazarında müstəqil subyekt kimi çıxış
etməsinə ciddi maneə yaradır.
Neft sektorunun sıçrayışlı inkişafı fonunda qeyri-neft sektorunun inkişafının kölgədə qalmaması, ümumi iqtisadi artımın əsasən neft sektorundan asılılığının azaldılması və iqtisadiyyatın dayanıqlı strukturunun təmin olunması baxımından qeyri-neft sektoru üzrə kompleks inkiшafı təmin edə
biləcək inkişaf strategiyasının reallaşdırılması zəruriliyi daha da artmaqdadır.
Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrində sabitliyə nail olmaq və onun sonrakı yüksəlişini təmin etmək üçün, azad sahibkarlığın bütün formalarının inkişafına geniş yer verilməli, iqtisadi
mexanizmlər stimullaşdırılmalı, istər daxili, istərsə də xarici investorların öz investisiyalarını yeni
mütərəqqi istehsal sahələrinin yaradılmasına, yeniləşdirilməsinə bütün səviyyədə şərait yaradılmalı,
həmcinin praktiki köməklik göstərilməlidir.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Л.С.Аббасзаде
Азербайджанский Государственный Экономический Университет
В статье даются сведения о мероприятиях который проведён с целью устранения экономического спада и его достижения экономического роста в Азербайджане. В последние
годы в переходной этапе Азербайджана был подробно рассмотрена достижение экономический рост и методы его выполнения.
Ключевые слова: Государственное регулирование, приватизация, кредитно-денежная
политика, экономический рост, валовой внутренний продукт, промышленный продукт.
CURRENT STATUS ENSURE CONTINUED ECONOMIC GROWTH IN AZERBAIJAN
L.S.Abbaszade
Azerbaijan State Economic University
In this article is given the information about the measures which is carried out with aim of
elimination the economic decrease and its achieving of economic growth in Azerbaijan. In last year
in transition stage of Azerbaijan were considered detailed the level of economic growth and the
methods of its implementations.
Key word: State regulation, privatization, monetary policy, economic growth, gross domestic
product, industrial product.
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İCRA HAKİMİYYƏTİNİN FƏALİYYƏTİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASININ
SƏMƏRƏLİLİK MEYARLARI
A.R. Qədiməliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Məqalədə icra hakimiyyətinin fəaliyyətinin optimallaşdırılması məsələləri araşdırılmışdır.
İcra hakimiyyətinin fəaliyyətinin optimallaşdırılması məsələlərini təhlil etməklə bərabər, mövzu ilə
baglı nəzəriyyələrin araşdırılması və onların həm yerli, həm də xarici təcrübədə tətbiqi iləəlaqədar
nəzəri və optimal təkliflər irəli sürulmüşdür. Tədqiqat zamanı Azərbaycan Respublikasında qabaqcıl dünya təcrübəsinə, o cümlədən demokratik hüquqi dövlətlərin çoxillik təcrübəsinə əsaslanan icra
hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinin nəzəri və hüquqi əsasları araşdırılmış, bu sahədə mövcud
problemlərin bir qisminə münasibət bildirilmiş, mövcud hüquq ədəbiyyatı, normativ hüquqi baza
təhlil edilmiş, bir sıra tövsiyə və təkliflər irəli sürülmüşdür. Verilmiş təkliflər icra hakimiyyətinin
fəaliyyətində tətbiq edilə bilər.
Açar sözləri: icra hakimiyyəti, konstitusiya, konstitusiya hüququ, idarəetmə münasibətləri,
dövlət idarəçiliyi, inzibati hüquq.
Dövlət idarəçiliyi dövlətin öz hakimiyyət gücünə əsaslanaraq insanların ictimai həyat fəaliyyətini nizamlamaq, qoruyub saxlamaq, dəyişdirmək məqsədi ilə həyata keçirdiyi praktiki, təşkiledici, tənzimləyici təsirdir. Dövlət idaəetməsi siyasi və inzibati idarəetməni əhatə edir. Dövlət idarəçiliyində hər zaman həm kənar təsir, həm də şüurlu yanaşma qarşılıqlı əlaqədədir. Dövlət idarəçiliyinin sistemyaradıcı komponenti qismində dövlət orqanı çıxış edir. Dövlət idarəçiliyinin təşkilati
strukturuna, həmçinin təşkilati əlaqələr və təşkilati münasibətlər daxildir. Azərbaycanda dövlət idarəetmə islahatlarının həyata keçirilməsi tədricən elə rasional dövlət idarəetmə mexanizmlərinin formalaşdırılmasını nəzərdə tutur ki, bunlar dövlət hakimiyyətinin reallaşdırılmasının əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirilməsi və səmərəliliyinin artırılmasına, onun yerli özünüidarəetmə ilə qarşılıqlı
fəaliyyətinin dərinləşdirilməsinə imkan vermişdir.
Dövlət idarəetmə sisteminin keyfiyyətcə təkmilləşdirilməsi digər sahələrdə həyata keçirilən
islahatlara, xüsusilə dövlət tənzimlənməsi və nəzarətinin forma və metodlarının böyük əhəmiyyət
daşıdığı iqtisadi islahatların gedişinə də müsbət təsir göstərir.
İcra hakimiyyəti müəyyən dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin icraedici-sərəncamverici
fəaliyyətlərini təşkil edən və həyata keçirən dövlət hakimiyyətinin qollarından biridir.İcra hakimiyyətinin əsas məqsədlərinə vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi,
ölkənin iqtisadiyyatının inkişafı, vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin rifahının yüksəldilməsi üçün
şəraitin yaradılması, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, insan və vətəndaşların mənəvi, sosial, iqtisadi və siyasi hüquq və azadlıqlarının realizəsi, idarə, müəssisə və təşkilatların normal fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması aiddir.
12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş Аzərbaycan Respublikasının Kоnstitusiyası müstəqil
dövlətçiliyin əsas siyasi institutlarının yenidən təşkili şəraitində demokratiyaya keçidi həyata keçirmişdir. Konstitusiyanın 7-ci maddəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir [1]. Bunlar aşğıdakıları əhatə edir:
- Qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi həyata keçirir;
- İcra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinə mənsubdur;
- Məhkəmə hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri həyata keçirir.
Burada göstərilir ki, qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqildirlər.
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İcra hakimiyyətinin mahiyyətini izah etmək üçün ilk növbədə onun idarəetmə anlayışı ilə qarşılıqlı əlaqəsini və idarəetmə sistemində yerini müəyyənləşdirmək zəruridir.İdarəetmə latın mənşəli
“administratio” sözündə götürülüb, mənası müəyyən fəaliyyət növünü xarakterizə edən universal
vasitədir, yəni ictimai əhəmiyyət kəsb edən məqsədlərə nail olmaq üçün həyata keçirilən hərəkətlər
məcmusudur.
Hüquq ədəbiyyatında icra hakimiyyət orqanlarına müxtəlif anlayışlar verilir. Q.V.Atamançuk
icra hakimiyyəti orqanını fəaliyyətinin özünəməxsus forma və metodu olan, özünün strukturu olan,
dövlətin adından icraedici və sərəncamverici səlahiyyət alan icra hakimiyyəti sahəsində fəaliyyət
göstərən icra hakimiyyəti sisteminin tərkib hissəsi kimi xarakterizə edir.İcrahakimiyyəti orqanları
cəmiyyətin ictimai- siyasi və sosial-mədəni, iqtisadi sahələrinin idarəolunması sahəsində qanunların
icrası məqsədi ilə hakimiyyətin bölünməsi sisteminin gündəlik fəaliyyət göstərməsi üçün dövlətidarəetmə mexanizminin struktur bölməsidir [2]
İdarəetmə daha geniş mənada nəyinsə və ya kiminsə üzərində rəhbərliyin həyata keçirilməsi
deməkdir.İdraetmənin ümumi anlayışının məzmumnu aşağıdakı əlamətlərlə xarakterizə olunur:
· İdarəetmə özlərinin bütövlüyünü təmin edən ayrı-ayrı təbiətli təşkil edilmiş sistemlərin
funksiyasıdır, yəni onların qarşısında duran vəzifələrə nail olmaq, onların strukturunu saxlamaq, onların fəaliyyətində tələb olunan rejimin saxlanmasını təmin edən funksiyadır.
· idarəetmə sistemi təşkil edən ünsürlərin qarşılıqlı fəaliyyət əlaqəsinin təşkilinə xidmət edir.
· İdarəetmə tam vahid bir sistemin daxili keyfiyyəti olub, özünütəşkiletmə əsaslarında daim
qarşılıqlı əlaqədə olan subyekt və obyekt kimi əsas elementlərin vəhdətindən ibarətdir.
· İdarəetmə elementlərin sistemini təşkil edən daxili qarşılıqlı əlaqələri nəzərdə tutmaqla yanaşı, həm də müxtəlif iyerarxiya səviyyəli qarşılıqlı əlaqədə olan bütöv sistemlərin həm sistemdaxili, həm də sistemlərarası xarakterli idarəetmə funksiyalarının həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.
· İdarəetmə öz mahiyyətinə görə subyektin obyektə idarəetmə təsirinin göstərilməsindən ibarət olub, məzmunu sistemin qaydaya salınmasından, onun mövcudluğunun və inkişafının qanunauyğunluqlara tam müvafiq olaraq fəaliyyət göstərməsinin təmin ediməsindən ibarətdir.
· İdarəetmə o zaman real hesab olunur ki, obyektin idarəetmə subyektinə, sistemin idarə olunan elementinin onu idarə edən elementə faktiki tabeçiliyi vizual xarakter daşısın.
Sosial fəaliyyətin istənilən sahəsinin iştirakçılarının birgə fəaliyyətlərinin məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsi üçün idarəetməyə ehtiyac duyulur. Sosial mənada başa düşülən idarəetmə
çoxnövlüdür.
Həyata keçirilən tədbirlər ölkədə iqtisadi vəziyyəti sabitləşdirməyə və onun inkişaf tempini
tədricən artırmağa imkan vermişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu uğurlar qanunvericilik və
təşkilati baxımdan sona qədər formalaşa bilməmiş, dövlət idarəetmə sistemi çərçivəsində əldə olunmuşdur.Dövlətin qarşısında islahatların davam etdirilməsi, yoxsulluğun azaldılması, regionların inkişaf etdirilməsi, cinayətkarlıqla mübarizə, xarici siyasətin aktivləşdirilməsi, cəmiyyətin mənəvi inkişafi kimi təxirəsalınmaz işlər durur. Bu problemlərdən bir qismi bu və ya digər dərəcədə bütün
ölkələrdə mövcud olur. Lakin bunların böyük əksəriyyəti respublikamıza xas olub keçid dövrünün
xüsusiyyətləri ilə, dövlətçilik təcrübəsinin azlığı, demokratik və bəşəri dəyərlərin ləng mənimsənilməsi, demokratiya mədəniyyətinin aşağı olması, vətəndaş cəmiyyətinin zəifliyi ilə şərtlənir. Cəmiyyətin idarə olunması sistemində son dövrlərdə həyata keçirilən işlər yaxın gələcəkdə bu çətinliklərin
aradan qaldırılacağına inam hissi doğurur.
İcra hakimiyyəti dövlət hakimiyyətinin digər qollarından aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə
fərqlənir:
· İcra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının vahid dövlət hakimiyyətinin nisbətən müstəqil qolu olub, dövlət hakimiyyətinin digər müstəqil qolları olan qannverici və məhkəmə hakimiyyəti
ilə sıx qarşılıqlı əlaqədədir.
· İcra hakimiyyəti yalnız funksional səlahiyyət mənasında müstəqildir.
· İcra hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında qurulmuş dövlət hakimiyyət
mexanizminin vacib atributudur.
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· İcra hakimiyyəti hakimiyyət səlahiyyətlərinin istənilən digər təzahürü kimi, başqalarının
fəaliyyətinə və davranışına müəyyənedici təsirlər göstərmək bacarığına və imkanına, başqalarının
iradəsini öz iradəsinə tabe etmək hüququna və imkanına malikdir.
· İcra hakimiyyəti vahid dövlət hakimiyyətinin qolu olub, dövlət fəaliyyətinin növü olan icra
fəaliyyəti ilə eyniləşdirilə bilməz.
· İcra hakimiyyəti dövlət fəaliyyətinin xüsusi növü kimi ifadə olunur və öz mahiyyətinə görə
hüquqtətbiqedici fəaliyyət növü kimi xarakterizə olunur.
· İcra hakimiyyəti müəyyən subyektli ifadəyə malikdir.
· İcra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri konstitusiya və digər qanunvericilik aktlarının
vasitəsilə dəqiqliyi ilə müəyyən edilmişdir.
· İcra hakimiyyəti inzibati hakimiyyətlə eyniləşdirilə bilməz.
· İcra hakimiyyəti dövlət hakimiyyətinin bütün vacib atributlarının bilavasitə onun sərəncamında olması ilə xarakterizə olunur.
Müasir sivilizasiya, həyatın digər sahələrində olduğu kimi, dövlət quruculuğu sahəsində də
əldə edilən yeni-yeni nailiyyətlərlə xarakterizə edilir. İdarəetmə forması kimi prezidentli respublika
ilk dəfə 1787-ci ildə ABŞ-ın Konstitusiyasında təsbit edilmişdir. Müxtəlif dövlətlərdə prezidentlik
institutu ayrı-ayrı dövrlərdə idarəetmə formasından asılı olaraq tətbiq olunmuşdur. Bu mənada bizim respublikamızda prezidentlik institutunun bir sıra səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır. Məlum olduğu kimi, dövlətçiliyimizin inkişafı tarixi çox mürəkkəbdir. 1917-ci ildə baş verən sosialist inqilabı
respublikamızın ictimai-siyasi həyatına əsaslı təsir göstərdi ki, bu da respublikamızın SSRİ-nin tərkibinə daxil olması ilə başa çatdı. Sonrakı SSRİ Konstitusiyalarında isə Sovet dövlətçiliyi dövründə
obyektiv olaraq prezidentlik institutuna yer ayrılmırdı. İstər 1924-cü il SSRİ Konstitusiyası, istərsə
də sonrakı konstitusiyalar oktyabr inqilabının “bütün hakimiyyət sovetlərə” şüarından çıxış edərək
kollektiv dövlət rəhbərliyi prinsipinə üstünlük verirdi. Həmçinin sovet Konstitusiya nəzəriyyəsi və
praktikası son dövrlərə qədər prezidentlik institutunun tətbiqini zəruri edən hakimiyyətin bölgüsü
prinsipini, tamamilə, rədd edirdi. O dövrdə qəbul edilən eyni qayda analoji olaraq respublikamız
üçün də xarakterik idi. SSRİ-nin ictimai-siyasi və dövlət-hüquqi institutlarının təkmilləşdirilməsi,
islahatı ilə bağlı problemlər 1985-ci ildən etibarən ciddi şəkildə müzakirə olunmağa başladı. Bu
problemlərdən ən başlıcaları hakimiyyətin bölgüsü, dövlət orqanları sisteminin formalaşdırılmasının
əlverişli variantlarının müəyyən edilməsi, həmçinin, hüquqi dövlət ideyasının formalaşdırılmasının
həyata keçirilməsi və s. idi.
“Dövlət idarəetməsi” sosial idarəetmənin bir növü olub, öz xüsusiyyətlərinə görə sosial idarəetmənin digər növlərindən fərqlənir.Dövlət idarəetməsi dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsi
və dövlət hakimiyyət səlahiyyətlərinin realizəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının fəaliyyətinin növlərindən biridir.Dövlət hakimiyyətinin mahiyyəti və strukturu hüquqi cəhətdən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və Konstitusiya qanunlarında möhkəmləndirilmişdir. Dövlət hakimiyyəti qanunvericiliyə, dövlət aparatına, maddi ehtiyatlara, pul vəsaitlərinə,
inandırma və məcburetmə mexanizminə arxalanır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsinin dördüncü bəndinə əsasən, hakimiyyətin qolları olan qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyətləri qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və öz
səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqildirlər [3]. Qanunverici hakimiyyətin funksiyası qanunların hazırlanmasından və qəbul edilməsindən ibarətdir. Məhkəmə hakimiyyəti orqanları Konstitusiyamızın
130-132-ci maddələrinə əsasən, konstitusion, cinayət, mülki və inzibati işlərə baxırlar.İcra hakimiyyətinə gəldikdə isə, o, təşkilati-idarəetmə, idarəedici-sərəncamverici xarakterli funksiyaları həyata
keçirir. Bu funksiyalar praktiki olaraq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən yerinə yetirilir. Hakimiyyətin hər bir qolu öz təbiətinə, funksiyasına görə dövlət hakimiyyət orqanları sistemində rolunu
həyata keçirməli, biri digərinin səlahiyyətlərinə müdaxilə etməməli, əksinə biri digərini özbaşnalıqdan çəkindirməlidir.[4]
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İcra hakimiyyətinin həyata keçirilməsi imkanları və səlahiyyətləri Nazirlər Kabinetinə, nazirliklərə, dövlət komitələrinə və digər icra hakimiyyəti orqanlarına, onların ərazi orqanlarına və bir
sıra vəzifəli şəxslərə həvalə edilmişdir.
İcra hakimiyyəti orqanı iqtisadi, sosial-mədəni və inzibati-siyasi sahələrdə icraedici-sərəncamverici fəaliyyəti həyata keçirən və qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılmış dövlət qulluqçularının qurumudur.
İcra hakimiyyəti orqanlarının əsas əlamətləri aşağıdakılardır:
- Onlar idarəetmə fəaliyyətini həyata keçirirlər.
- Daxilli təşkilati quruluşa malikdirlər.
- Dövlət-hakimiyyət səlahiyyətlərinə malikdirlər.
- Büdcənin icrası məsələlərində müvafiq orqanların nəzarəti altında olurlar.
- Müvafiq səlahiyyətlərə malikdirlər.
- Operativ müstəqilliyə malikdirlər.
- Bir qayda olaraq, daimi ştata malikdirlər.
-Yuxarı orqanlar tərəfindən təşkil edilirlər.
- Onların təşkili, strukturu və fəaliyyət qaydaları, əsasən, inzibati-hüquqi normalar ilə
tənzimlənir.
İcra hakimiyyəti orqanlarında – mərkəzi orqanlardan başlayaraq, aşağı təbəqəli orqanlar kimi
xidməti heyətindən başqa müxtəlif səlahiyyətləri həcminə malik olmalarına baxmayaraq, eyni növ
əməklə məşğuldurlar, onların hamısı idarəçiliyin müxtəlif funksiyalarının həyata keçirirlər. Onların
işi idarəçilik fəaliyyətinin növlərindən biridir. Müəssisədə bu işlər isə başqa formadadır. Burada
əmək kollektivini təşkil edən şəxslər müxtəlif xarakterli fəaliyyətlə məşğuldurlar.
“Yerli İcra Hakimiyyəti haqqında” 16 iyun 1999-cu il tarixli əsasnaməyə uyğun olaraq kollektivin bir hissəsi istehsal prosesində məşğuldur, maddi nemətlər istehsal edir, digər hissəsi isə idarəçilik, hakimiyyət-təşkilati fəaliyyəti həyata keçirirlər [5]. İcra hakimiyyəti orqanlarının inzibatihüquqi statusu 3 qrup normalardan ibarətdir:
1. Məqsədli normalar qrupu
2. Təşkilati-struktur
3. Tabeçilik və hakimiyyət səlahiyyətlərinin məcmusu kimi orqanın səlahiyyətlərini müəyyən
edən normalar qrupu.
İcra hakimiyyəti müəyyən dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin icraedici-sərəncamverici
fəaliyyətlərini təşkil edən və həyata keçirən dövlət hakimiyyətinin qollarından biridir.İcra hakimiyyəti dövlət hakimiyyətinin digər qollarından aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir:
- İcra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının vahid dövlət hakimiyyətinin müstəqil qolu
olub, dövlət hakimiyyətinin digər müstəqil qolları olan qanunverici və məhkəmə hakimiyyəti ilə sıx
qarşılıqlı əlaqədədir.
- İcra hakimiyyəti yalnız funksional səlahiyyət mənasında müstəqildir.
- İcra hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında qurulmuş dövlət hakimiyyət
mexanizminin vacib atributudur.
- İcra hakimiyyəti hakimiyyət səlahiyyətlərinin istənilən digər təzahürü kimi, başqalarının
fəaliyyətinə və davranışına müəyyənedici təsirlər göstərmək bacarığına və imkanına, başqalarının
iradəsini öz iradəsinə tabe etmək hüququna və imkanına malikdir.
- İcra hakimiyyəti vahid dövlət hakimiyyətinin qolu olub, dövlət fəaliyyətinin növü olan icra
fəaliyyəti ilə eyniləşdirilə bilməz.
- İcra hakimiyyəti dövlət fəaliyyətinin xüsusi növü kimi ifadə olunur və öz mahiyyətinə görə
hüquqtətbiqedici fəaliyyət növü kimi xarakterizə olunur.
- İcra hakimiyyəti müəyyən subyektli ifadəyə malikdir.
- İcra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri konstitusiya və digər qanunvericilik aktlarının
vasitəsilə dəqiqliyi ilə müəyyən edilmişdir.
- İcra hakimiyyəti inzibati hakimiyyətlə eyniləşdirilə bilməz.
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- İcra hakimiyyəti dövlət hakimiyyətinin bütün vacib atributlarının bilavasitə onun sərəncamında olması ilə xarakterizə olunur.
İcra hakimiyyəti orqanı Azərbaycan Respublikasında bir neçə strukturlardan ibarət olaraq
özündə aşağıdakı səlahiyyətli təşkilatları birləşdirir. Buraya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Respublikanın Nazirlər kabineti, digər nazirliklər, komitələr və digərlər daxildir.
İcra Hakimiyyəti orqanının strukturu rəhbərlik (orqanın rəisi, onun müavinləri, kollegiya və s.),
sahəvi bölmələr (baş idarələr, idarələr, sahələr və s.), funksional bölmələr (şöbələr, idarələr və s.),
köməkçi və xidmətedici bölmələr (katiblik, dəftərxana və s.) [6] elementlərindən ibarətdir.
Hər bir icra hakimiyyəti orqanı rəsmi qaydada müəyyən edilmiş ştat cədvəli üzrə özünün
ştatına malikdir. İcra hakimiyyətinin orqanının ştat cədvəlində struktur bölmələrinin sayı, struktur
bölmələrinin adları, vəzifələrin adı və sayı, vəzifə maaşları və s. kimi elementlər öz əksini tapmalıdır. İcra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətlərinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:
- proqnozlaşdırma – yəni elmi məlumatlara və nailiyyətlərə əsasən hər hansı birhadisə və ya
proseslərin inkişafında gedən dəyişikliklərin qabaqcadan görün-məsi, təsviri və s.;
- planlaşdırma – yəni bu və ya digər fəaliyyətin istiqamətinin, məqsədinin, vəzifələrini və
nəticələrinin müəyyən edilməsi;
- təşkil etmə – yəni idarəedən və idarə olunan sisteminin təşkil edilməsi;
- nizama salma – yəni hər hansı bir fəaliyyətin rejiminin müəyyən edilməsi;
- ümumi rəhbərlik və operativ sərəncam vermə - yəni ümumi rəhbərliyə əsasən operativ
surətdə sərəncam vermənin həyata keçirilməsi;
- koordinasiya – yəni eyni bir vəzifənin yerinə yetirilməsi zamanı müxtəlif idarəetmə orqanlarının və təşkilatlarının, fəaliyyətlərinin, hərəkətlərinin razılaşdırılması;
- yoxlama və nəzarət – yəni aşkar edilmiş çatışmazlıqların, nöqsanların aradan qaldırılması,
bərpa edilməsi məqsədi ilə işin faktiki vəziyyətinin yoxlanılması;
- uçot – yəni görülən, yerinə yetirilən işlərin, onun nəticələrinin uçotunun, qeydiyyatının
aparılması və s.
Deməli, icra hakimiyyəti vətəndaş cəmiyyətinin və onun ayrı-ayrı üzvlərinin mənafelərini
müdafiə və təmin etmək alətidir.
Hüquq ədəbiyyatında icra hakimiyyəti orqanları dövlət idarəetmə orqanları kimi də xarakterizə edilir. Dövlət idarəetməsinə geniş və qısa mənada aşağıdakı kimi anlayış verilə bilər:
· Dövlət idarəetməsi geniş mənada dövlətin cəmiyyətdə təşkilati-nizamlayıcı və xidməti
funksiyalarının həyata keçirilməsi üzrə fəaliyyətidir, yəni dövlətin qanunverici, icra, məhkəmə və
digər hakimiyyət səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsidir.
· Dövlət idarəetməsi qısa mənada icra hakimiyyətinin həyata keçirilməsi üzrə icra hakimiyyəti orqanlarının icraedici-sərəncamverici fəaliyyətidir, yəni inzibati fəaliyyətdir [7].
Dövlət idarəetmə orqanları cəmiyyətin və ya onun hissələrinin maraqları naminə ictimai proseslərin dövlət idarəetməsi üzrə gündəlik operativ iş aparan icraedici-sərəncamverici orqanlardır.
Yəni icra hakimiyyəti orqanları sistemi müxtəlif dövlətlərdə icraedici-sərəncamverici fəaliyyəti həyata keçirir. Dövlət idarəetmə orqanlarının icra fəaliyyəti onda təzahür edir ki, onlar dövlər hakimiyyəti və yuxarı dövlət idarəetmə orqanlarının aktlarında öz əksini tapan tələblərin bilavasitə icraçıları kimi çıxış edirlər. Həmin orqanların sərəncam fəaliyyəti onda təzahür edir ki, onlar dövlət hakimiyyəti və yuxarı dövlət idarəetmə orqanlarının aktlarında öz əksini tapan tələblərin bilavasitə icraçıları kimi çıxış edirlər. Həmin orqanların sərəncam fəaliyyəti onda təzahür edir ki, onlar bu tələblərin onlara tabe olan orqan və təşkilatlar tərəfindən yerinə yetirilməsi üçün tədbirlər görür və bunu
öz aktları ilə ilə təmin edirlər. Dövlət idarəetmə orqanları özlərinin bütün fəaliyyətini qanun əsasında və qanunların icrası üçün həyata keçirməlidirlər.
Dövlət idarəetmə orqanlarının təyinatı ilk növbədə dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən qəbul edilən normativ aktları icra etməkdən ibarətdir [8]. Qanunların icrası ilə bağlı onlara fəal hərəkətlər etmək, habelə qanun qüvvəli normativ aktlar qəbul etmək hüququ verilmişdir. “Güc” orqanları icra hakimiyyətinin bir hissəsi olmaqla dövlətin məcburetmə qüvvəsini təcəssüm etdirirlər və
216

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №1

buna görə də azadlığın hədsiz dərəcədə məhdudlaşdırılmasının qarşısını almağa çalışan siyasi qüvvələrin və cəmiyyətin daimi diqqəti altında olurlar. İqtisadi orqanlar azad iqtisadiyyata rifah halının
yüksəlməsinə köməklik göstərirlər. Lakin onlar xüsusi mülkiyyət hüququnu və sahibkarlıq azadlığını məhdudlaşdırmamalıdırlar. Sosial-mədəni sahədə sosial ədalət və mədəniyyətə dövlət dəstəyi
prinsiplərinin praktiki reallaşdırılması icra hakimiyyəti orqanlarından asılıdır.
Öz səlahiyyətləri daxilində dövlət idarəetmə orqanlarına onların normal fəaliyyəti üçün zəruri
olan operativ müstəqillik verilir. Onlara cəmiyyətin və dövlətin müxtəlif fəaliyyət sahələrinin hüquqi tənzimlənməsi və idarə olunması üzrə ciddi və məsuliyyətli vəzifələr həvalə olunur. Həmin vəzifələr, habelə idarəetmə orqanlarının dövlət mexanizmində rolu və yeri konstitusiya qanunlarında öz
təsbitini tapır. Məsələn, İspaniya Konstitusiyasına görə hökumət ölkənin daxili və xarici siyasətinə,
mülki və hərbi idarəçiliyinə və müdafiəsinə rəhbərlik edir. O, konstitusiyaya və qanunlara uyğun
olaraq icra hakimiyyətini həyata keçirir.
Səlahiyyətlərinin xarakterindən, həcmindən və məzmunundan asılı olaraq dövlət idarəetmə
orqanları ümumi, sahəvi və xüsusi səlahiyyətli orqanlara bölünürlər. Ümumi səlahiyyətli orqanlar
dövlət idarəetməsinin demək olar ki, bütün sahələrinə rəhbərlik edir. Sahəvi və xüsusi səlahiyyətli
orqanlar isə dövlət idarəetməsinin yalnız ayrı-ayrı sahələrinin idarəçiliyini həyata keçirir.
Dövlət idarəetmə orqanları vəzifələrin mürəkkəbliyindən və ərazi faktorundan asılı olaraq
mərkəzi və yerli idarəetmə orqanlarına bölünürlər. Mərkəzi idarəetmə orqanlarına fəaliyyəti bütün
ölkə ərazisinə şamil olunan dövlət orqanları aiddir. Buraya Nazirlər Kabineti, nazirliklər, dövlət
komitələri və s. daxildir. Yerli dövlət idarəetmə orqanlarına isə fəaliyyəti bir və ya bir neçə inzibati
ərazi vahidinin hədləri ilə məhdudlaşan dövlət orqanları, məsələn, yerli icra hakimiyyəti orqanları,
onların komissiyaları və s. aiddir.
Ümumiyyətlə, icra hakimiyyətinin öz sistemi vardır və bu sistemə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və onun Administrasiyası, yuxarı icra hakimiyyəti orqanları, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları (nazirliklər, dövlət komitələri və s.), yerli icra hakimiyyəti orqanları daxildir [9].
Azərbaycan Respublikasında bütün icra hakimiyyəti orqanları sistemi eyni zamanda həm hökümət başçısı, həm də icra hakimiyyətinin başçısı olan Prezidentin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir. Ölkənin idarəetmə formasında asılı olaraq dövlət idarəetmə orqanlarının başçısı kimi monarx,
prezident və ya hökumət başçısı çıxış edə bilər.
Dövlət başçısı institutu bütün idarəetmə formalarında mövcuddur. Monarxiya (yunanca “monarchia” – “təkhakimiyyətlilik”) dövlətlərində bu irsi monarx, respublikalarda (latınca “respublika”
– “ictimai iş”) isə prezidentdir. Dövlət başçısı hakimiyyət mexanizminin konstitusion qaydasını, sabitliyini və varisliyini, habelə beynəlxalq münasibətlərdə dövlətin ali səviyyədə təmsilçiliyini təmin
edir. O, dövlətin özünəməxsus rəmzi və xalqın rəsmi təmsilçisi kimi qəbul olunur.
Monarx konstitusion müddəalara və ya formalaşmış ənənələrə görə parlamentə münasibətdə
bir sıra hüquqlara malikdir: sessiyaların çağrılması, parlamentin buraxılması (adətən, aşağı palatanın), yuxarı palatanın üzvlərinin təyin edilməsi, qanunların təsdiq və dərc edilməsi. O, parlamentdəki iri fraksiyaların rəyini nəzərə almaqla hökuməti və nazirləri təyin və ya təsdiq edir. O, formal
olaraq ali baş komandan hesab olunur və beynəlxalq münasibətlərdə ölkıni təmsil edir. Lakin faktiki
olaraq bu səlahiyyətlər hökumət tərəfindən həyata keçirilir.
Dövlət hakimiyyəti üç qola bölünsə də vahid və suverendir. Onun mənbəyi vahiddir, o ölkənin bütün əhalisinin ən ümdə maraqlarını ifadə edir. Buna görə də qanunvericilik, icra və məhkəmə
hakimiyyəti orqanlarının müstəqilliyi mütləq deyil, nisbi xarakter daşıyır. Dövlət başçısı xalqın vahid hakimiyyət iradəsi naminə və ümumdövlət məqsədlərinə nail olmaq üçün həmin orqanların uzlaşmış fəaliyyətini təmin etmək funksiyasını daşıyır. İ.M.Cəfərov qeyd edir ki, konstitusiyada göstərilməsindən və göstərilməməsindən asılı olmayaraq, ölkənin daxilində və onun hüdudlarından kənarda dövləti təmsil edən ali vəzifəli şəxs, bir qayda olaraq, dövlət başçısı adlanır [10]. Dövlət konstitusiya qaydalarını, hakimiyyət mexanizminin sabitliyini və varisliyini təmin edə bilən, habelə beynəlxalq münasibətlərdə yüksək səviyyədə onu təmsil edə bilən, bir vəzifəyə ehtiyac duyulur. Məhz
dövlət başçısı vəzifəsi belə tələblərə cavab verir. Dövlət başçısı dövlət hakimiyyətini möhkəmlət217
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mək, konstitusiya yolu ilə dövlət hakimiyyətinin müxəlif qolları arasında meydana çıxan münaqişələri həll etmək imkanlarına malikdir.
Müasir dövrdə Azərbaycanın dayanıqlı və davamlı sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi,
dövlət idarəçiliyinin müasir prinsiplər əsasında həyata keçirilməsi məqsədilə bir çox islahatlar həyata keçirilməkdədir. Həmin tədbirlərin nəticəsi olaraq bu gün icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti daha operativ və səmərəli formada realizə olunur. Bu da vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin
daha keyfiyyətli və səmərəli olmasını təmin edir.
Bu təhlillərin yekunu olaraq icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinin optimallaşdırılması ilə
bağlı zəruri olan tədbirləri aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik.
1) İcra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi;
2) Modern və çevik idarəetmənin təmin edilməsi, dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın
artırılması və korrupsiyaya şərait yaradan halların aradan qaldırılması üçün elektron xidmətlərin
təmin edilməsi;
3) İcra hakimiyyətinin fəaliyyətini tənzimləyən yeni qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi;
4) İcra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətində qanunçuluq, insan və vətəndaşların hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi şəffaflıq, humanizm prinsiplərinin rəhbər tutulması;
5) Səmərəli idarəetmənin təmin edilməsi;
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
А. Р.Гадималиев
Akaдемия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики
В статье исследуются вопросы оптимизации работы исполнительной власти. Наряду с
анализом вопросов оптимизации работы исполнительной власти, в статье также выдвинуты
оптимальные и теоретические предложения, связанные с исследованием теорий по теме и их
применению как в отечественной, так и в зарубежной практике. В ходе исследования анализированы теоретические и правовые основы деятельности органов исполнительной власти
Азербайджанской Республики, опирающихся на передовой международный, в том числе
многолетний опыт демократических правовых государств, а также выражено отношение к
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существующим в этой области проблемам, проанализирована правовая литература, нормативная правовая база, выдвинуты ряд предложений и рекомендаций. Выдвинутые предложения могут быть применены в работе исполнительной власти.
Ключевые слова: Исполнительная власть, Koнституция, Конституционное право, управленческие отношения, государственное управление, административное право.
SOME PECULIARITIES OF OPTIMIZATION
OF ACTIVITY OF THE EXECUTIVE POWER
A.R. Gadimaliyev
The Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan
The optimization of problems of the Executive power is investigated in the article. Together
with the analyses of optimization of problems of the Executive power theories on the subject were
put forward regarding to the application of the investigation of both local and foreign practices.
During the research theoretical and legal bases activities of Executive bodies are investigated in
Azerbaijan as well as long term based experience of democratic legal states and some of existing
problems in this area are stressed, existing legal literature, and standard legal base are analysed,
some recommendations and proposals were put forward.Given proposals can be applied in the activity of Executive power.
Key words: executive power, constitution, constitutional law, management attitudes, public
administratio ,administrative law
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UDK 930.85
"AZADLIĞA DƏSTƏK" AKTI VƏ AZƏRBAYCAN-ABŞ MÜNASİBƏTLƏRİ
İ.A. Hüseynov
AMEA T. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
isa_huseynov@mail.ru
907-ci düzəliş – 1992-ci ildə erməni lobbisinin təşəbbüsü ilə ABŞ Konqresi tərəfindən "Azadlığa Dəstək" Aktına qəbul edilən və Azərbaycana Amerikanın birbaşa dövlət yardımını yasaqlayan
düzəlişdir. İkili standart lara, bu halda ABŞ-nın Ermənistan və Azərbaycana qarşı yürütdüyü siyasətdə tətbiq olunan ikili standartlara misaldır. Düzəliş ilk dəfə 1992-ci ildə Azərbaycan tərəfindən
Dağlıq Qarabağın "işğalı" və Ermənistana qarşı blokadasını dayandırmaq məqsədilə Senator Con
Makkeyn tərəfindən təklif edilmişdir, ancaq daha sonra naməlum səbəblərə görə qeri qaytarılmışdır. Bundan sonra, yenidən, Senator Con Kerrinin və erməni lobbi təşkilatlarının dəstəyi ilə Konqressmen Ueyn Ouens (Yuta ştatı) tərəfindən Konqresdə irəli sürülmüşdür. Senator Riçard Luqar
(İndiana ştatı) düzəlişin qəbul edilməsinin əleyhinə çıxış etmişdir. Buna baxmayaraq, düzəliş, erməni lobbi təşkilatlarının güclü təzyiqi nəticəsində Konqres tərəfindən qəbul edilmişdir. ABŞ vitseprezidenti Cozef Bayden düzəlişin qəbulunda fəal rol oynamış və dəfələrlə onun ləğv edilməsinə
qarşı çıxış etmişdir
Açar sözlər: ABŞ, Azərbaycan, diaspor, lobbi, siyasət, tarix
Müvafiq mənbələrə istinadən demək olar ki, 1992-ci il martın 18-dən etibarən qurulan Azərbaycan-ABŞ diplomatik münasibətləri daha çox kəşfiyyat xarakterli yönümü ilə seçilirdi. Bu baxımdan,
1992-ci ilin aprelində ABŞ senatının ATƏT üzrə komissiyasının sədri Dennis de Konsininin rəhbərliyi altında Konqresin nümayəndə heyətinin Bakıya rəsmi səfərini xüsusilə qeyd etmək olar.
Burada, ABŞ ali qanunverici orqanı nümayəndələrinin səfərində məqsəd keçmiş SSRİ-nin yeni müstəqillik qazanmış respublikası haqqında ətraflı və müfəssəl məlumat toplamaq, bu ölkənin
potensial imkanlarını dəqiqləşdirmək, daxili və xarici siyasətinin başlıca istiqamətləri ilə tanış olmaq, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemi haqqında əsl həqiqəti öyrənmək, Azərbaycan dövlətinin Rusiya və İranla münasibətlərinin səviyyəsi haqqında dəqiq və səhih
məlumat toplamaqdan ibarət idi. Nəticədə Respublikamız haqqında toplanmış obyektiv informasiyalar qarşılıqlı münasibətlərin yeni keyfiyyət halına keçməsinə şərait yaratdı ki, bu amil Azərbaycan – Abş münasibətlərinə müsbət təsirini göstərdi.
Özbaşınalığın və xaosun hökm sürdüyü bir dövrdə 1992-ci ilin may ayında Azərbaycanda baş
verən hakimiyyət dəyişikliyindən sonra ABŞ-ın rəsmi dairələri bir daha Azərbaycan dövlətinə geniş
əlaqələr yaratmağı təklif etdilər. Bu məqsədlə 1992-ci ilin iyul ayında ATƏM-in Helsinki sammiti
ərəfəsində ABŞ Prezidenti Corc Buş Azərbaycan Prezidentinə məktubla müraciət etdi və öz ölkəsinin Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqələr yaratmağa və münasibətləri inkişaf etdirməyə hazır olduğunu bildirdi. Respublikanın o vaxtkı rəhbərləri ABŞ-ın bu təşəbbüsünə lazımi qiymət verə bilmədilər. Azərbaycan hökuməti nəinki 1992-ci ilin iyulunda keçirilən ATƏM-in Helsinki sammitində ABŞ-ın dəstəyindən istifadə edə bilmədi, digər tərəfdən Dağlıq Qarabağ problemini və Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına təcavüzü məsələsini sammitin gündəliyinə belə salmağa nail olmadı.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ arasında ikitərəfli əlaqələrin sonrakı inkişafında xeyli
problematik məsələlər meydana gəldi. Ən ziddiyyətli məsələlərdən biri 1992-ci oktyabrın 24-də
Konqresin 102-ci çağırış 2-ci sessiyasının qəbul etdiyi və keçmiş SSRİ-nin Azərbaycandan savayı
digər 11 respublikasına demokratiyanın inkişafı və bazar iqtisadiyyatına keçid məqsədilə 400 milyon dollar həcmində yardımı nəzərdə tutan «Azadlığı Müdafiə Aktı» və ona 907-ci əlavənin qəbul
edilməsi oldu [1,s.35].
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"Azadlığı müdafiə aktı" (tam adı: "Rusiyada azadlığın, Avrasiyada demokratiyanın, açıq bazar
müdafiəsi haqqında akt) 1992-ci il oktyabrın 24-də ABŞ Konqresi tərəfindən qəbul edilmişdir. Bu
hadisələrin gedişində Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında olan anlaşılmaz və ziddiyyətlərdən
məharətlə istifadə edən erməni lobbisi AKT-a 907-ci əlavənin (Kerri düzəlişi) qəbul edilməsi oldu.
Ölkə prezidenti corc Buş Senatın ona təqdim etdiyi «Freedom Surrort AcT-S2532; P.L. 102-SN23»
saylı qanun layihəsini tərəddüd etmədən imzalaması Azərbaycan lobbisinin zəifliyinin nəticəsi idi.
Massaçuçest ştatından seçilən con Kerrinin təqdim etdiyi layihənin qəbul olunmasına Kapitoli
zirvəsində 535 nümayəndədən Mak Konnel, Luçar xanım Ksembium, Skenford və bir neçə şəxs
etiraz bildirsə də, onların sayının az olması öz işini gördü.
Bu qanun SSRİ-nin dağılmasından sonra yeni müstəqil dövlətlərə yardım haqqında ABŞ Konqresinin ilk qanunvericilik aktıdır. "Azadlığı müdafiə aktı" azadlığa dəstəyin aşağıdakı bölmələrini
əhatə edir:
- yardımı təmin etmək üzrə əsas tədbirlər;
- ikitərəfli iqtisadi yardımı fəallaşdırmaq;
- işgüzarlığın və ticarətin inkişafı;
- yeni demokratiyalara kömək üçün qeyri - hökumət təşkilatlarının yaradılması;
- təşkilat planı və onun həyata keçirilməsi;
- kosmos sahəsində əməkdaşlıq;
- kənd təsərrüfatı sahəsində ticarət;
- ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, Dövlət Departamenti, onlarla qohum təşkilatlar və
onların fəaliyyəti;
- yardımı təmin etmək üzrə digər tədbirlər;
- beynəlxalq maliyyə təşkilatları.
"Azadlığı müdafiə aktı" çərçivəsində ABŞ hökumətinin həyata keçirdiyi proqramlar aşağıdakı
istiqamətlər üzrə qruplaşdırılır:
- ABŞ hökumətinin MDB - də işgüzar fəaliyyətə, idxal və ixracın inkişafına yardım proqramları;
- ABŞ hökumətinin maliyyəşdirmə proqramları.
- Texniki yardım proqramları.
Bu akt keçmiş sovet respublikalarına iqtisadi dəstəyin göstərilməsi üçün qəbul olunmuşdur,
lakin erməni lobbisinin səyləri nəticəsində bu akta edilmiş 907–ci düzəliş, Azərbaycana ABŞ hökuməti tərəfindən hər hansısa yardımın göstərilməsini qadağan edirdi.
MADDƏ 907. AZƏRBAYCANA YARDIM GÖSTƏRİLMƏSİNİN QADAĞAN EDİLMƏSİ
(A) QADAĞA – Prezident Azərbaycan Hökümətinin Ermənistana və Dağlıq Qarabağa qarşı
blokadasının və digər güc tətbiqin aradan qaldırılması üçün addımların atdığını müəyyən etməsə və
bu haqda Konqresə məruzə etməsə, Azərbaycan Hökümətinə ABŞ tərəfindən bu və ya digər qanunlarla nəzərdə tutulmuş yardım göstərilə bilməz.
(B) QEYD – Prezident qadağanın tətbiq edilməsinin ABŞ-ın milli maraqlarına uyğun olmadığına dair qərara gəlsə və bu haqda Konqresə təqdimat versə, (a) bəndində göstərilən qadağa tətbiq
edilməməlidir [2].
Düzəlişin əsaslanması kimi Azərbaycanın Ermənistanı və Dağlıq Qarabağı blokadaya salması
göstərilir, lakin bu sənəddə Ermənistanın Azərbaycan Respublikasının bir hissəsi olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasını blokadaya alması və Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddini sonuncunun
onun ərazisini işğal etdiyi üçün bağladığı faktını özündə əks etdirmir. Digər tərəfdən düzəlişdə göstərilən "blokada" sözü özü özlüyündə yalnışdır, çünki Ermənistan Gürcustan və İranla sərhədə və
sıx iqtisadi əlagələrə malikdir, burada "embarqo" termininin istifadəsi daha məqsədə uyğun olardı.
Düzəliş qəbul olunan zaman Azərbaycanın mövqeyi öyrənilməmişdir, bu zaman Azərbaycanın
ABŞ-da səfirliyi də mövcud deyildi [3].
“907-ci Düzəliş” mahiyyəti və qəbuluna dair “dəlilləri” cəhətdən də olduqca ədalətsizvə mübahisəlidir. Sənəd və reallıqlar fərqli məqamları ortaya qoyur:
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- Hərbi təcavüzə məruz qalan Azərbaycan həmin düzəlişlə təcavüzkar hesab olunur. Sənəd
ABŞ parlamentarilərinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin kökləri, ölkəmiz üçün törətdiyi faciəli nəticələr barədəki məlumatsızlığı, biganəliyi, qərəzliliyi, tərəfkeşliyindən xəbər verir.
- Ermənistanın ərazi iddiaları və təcavüzü üzündən onunla müharibə şəraitində olan Azərbaycanın işğalçı ilə ticarət-iqtisadi əlaqələrə girməsi mümkünsüzdür. Digər tərəfdən də, Ermənistan
İran və Gürcüstan vasitəsilə xaricə yetərli çıxış imkanlarına malik olduğundan onun blokadaya alınmasından əsla söhbət gedə bilməz.
- Sadalananlardan da aydın olur ki, “907-ci Düzəliş” üç məqamın (amilin) üst-üstə düş məsi
sayəsində qəbul oluna bilmişdir [4,s.143-145]
- ABŞ-dakı erməni diasporu və lobbisinin güclü təsir və təzyiqi;
- Azərbaycan hökuməti və ictimaiyyətinin ABŞ-ın hakimiyyət dairələrini, cəmiyyətini
“Dağlıq Qarabağ problemi” barədə yetərincə məlumatlandıra bilməməsi;
- ABŞ-ın bir sıra dövlət adamlarının, xüsusilə də parlamentarilərinin Azərbaycanın demokratiya və Qərbə inteqrasiya yolundakı fəaliyyətini, ölkəmizlə bağlı bəzi məqamları nəzərə almamaları.
1998-ci ildə Nümayəndələr Palatasının rəhbərinə yazdığı məktubda Madlen Olbrayt bu barədə
belə yazırdı: "907-ci düzəliş ABŞ-ın milli maraqlarına ziyan vurur, ABŞ-ın Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması istiqamətində səylərinə ve neytrallığına zərbə vurur, Azərbaycanda keçirilən iqtisadi
və huquqi islahatlara yardım məsələsində, habelə Şərq- Qərb enerji nəqliyyat dəhlizinin yaradılması
istiqamətində ABŞ-ın səylərinə maneədir" [5,s.281].
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 27 iyul - 7 avqust 1997-ci ildə ABŞ- a rəsmi səfəri zamanı ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə böyük ziyan vuran 907-ci əlavənin ləğvinin zəruriliyini prezident Klinton və ABŞ Konqresinin üzvlərilə görüşlərdə onların diqqətinə çatdırıb.
1 avqust 1997-ci ildə Heydər Əliyevlə söhbət zamanı Bill Klinton ABŞ Konqresinin 907-ci
əlavəyə münasibətini dəyişəcəyini bildirib. O, əvvəlcə Azərbaycana yardımların təmin olunacağını,
daha sonra həmin əlavənin tam ləğv ediləcəyini deyib [6,s.13].
Sonda qeyd edək ki, Azərbaycanın hazırda 907-ci düzəlişin əsasən ehtiva etdiyi yardımlar kimi məsələlərə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan özü yardım qəbul edən dövlətdən donor dövlətə, qlobal,
davamlı inkişafa töhfə verən dövlətə çevrilib. Sadəcə olaraq, siyasi kontekstdən yanaşsaq, bu, tamamilə əsassız ittihamlar əsasında formalaşdığı üçün düzəlişin qalmasına da heç bir əsas və lüzum
görmürük.
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FREEDOM SUPPORT ACT AND US-AZERBAIJAN RELATIONS
İ.A. Huseynov
Institute of History named after Abbasgulu Agha Bakikhanov ANAS
Section 907 of the United States Freedom Support Act bans any kind of direct United States
aid to the Azerbaijani government. This ban makes Azerbaijan the only exception to the countries
of the former Soviet Union, to receive direct aid from United States government under the Freedom
Support Act to facilitate economic and political stability. The Act was strongly lobbied for by the
Armenian American community in the US,and was passed in response to Azerbaijan's blockade of
Armenia, which was at full-scale war (Nagorno-Karabakh War) with Azerbaijan over the predominantly Armenian populated Nagorno Karabakh region of Azerbaijan.On October 24, 2001, the
Senate adopted a waiver of section 907 that would provide the President with ability to waiver the
Section 907.
Key words: USA, Azerbaijan, diaspora and lobby, politics, history
АКТ О ПОДДЕРЖКЕ СВОБОДЫ И
АМЕРИКАНСКИЙ - АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ОТНОШЕНИЯ
И.А.Гусейнов
Институт истории имени Aббасгулу Ага Бакиханова НАН Азербайджана
Раздел 907 закона о Поддержке Свободы Соединенных Штатов запрещает любой вид
прямой помощи Соединенных Штатов азербайджанскому правительству. Этот запрет делает
Азербайджан единственным исключением в страны бывшего Советского Союза, чтобы получить прямую помощь от правительства Соединенных Штатов согласно закону о Поддержке
Свободы, чтобы облегчить экономическую и политическую стабильность. Закон сильно лоббировался за армянским американским обществом в США и был принят в ответ на блокаду
Азербайджана Армении, которая была на полномасштабной войне (война Нагорного Карабаха) с Азербайджаном по преимущественно армянской населенной области Нагорного Карабаха Азербайджана. 24 октября 2001 Сенат принял отказ от раздела 907, который предоставит президенту способность к отказу Раздел 907.
Ключевые слова: США, диаспор, лобби, политика, история, Азербайджан
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UOT 327
DİNİ ƏSASLI AYRISEÇKİLİK VƏ DÖZÜMSÜZLÜK KONTEKSTİNDƏ
İSLAMAFOBİYA
S.M. Abbasov
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Beynəlxalq hüquqda İslamafobiyanı qadağan edən norma mövcud olmasa da, İslamafobiya
ilə bağlı hadisələr əsasən dini əsaslı ayrıseçkilikdən və dözümsüzlükdən irəli gəldiyindən bu məsələyə mövcud olan beynəlxalq hüquq mənbələrinin dini əsaslı ayrıseçkiliyi və dözümsüzlüyü müəyyən
edən normaları kontekstində baxılması məqsədə uyğun olardı. İslamafobiya insan hüquqlarını pozduğundan, beynəlxalq münasibətlərdə sülh və təhlükəsizlik, qarşılıqlı dostcasına münasibətlər üçün
çətinliklər yaratdığından beynəlxalq və ölkədaxili səviyyələrdə insan hüquqlarına zidd əməl kimi
ittiham edilməlidir. Buna görə də məqalədə İslamafobiya beynəlxalq hüquqa zidd əməl kimi təhlil
edilmişdir.
Açar sözlər: Din, ayrıseçkilik, dözümsüzlük, islamafobiya, beynəlxalq hüquq,
Müasir mərhələdə beynəlxalq münasibətlərdə rəqabət, qarşıdurma və uzlaşma siyasi-ideoloji
müstəvidən dini-etnik münasibətlər sferasına transfer olunmaqda davam etdiyindənQərb ölkələrində
1990-cı illərdən başlayaraq bütün sferalarda müsəlmanlara qarşı ayrıseçkilik, nifrət iqlimi gedərək
artmış, 11 sentyabr 2001-ci il ekiz göydələn hücumlarından sonra ABŞ-da artmağa başlayan müsəlmanlara qarşı təzyiqlər Avropada da gedərək yayılmış, İslamafobiya (İslamdan qorxu) termininin
məşhurlaşmasına səbəb olmuşdur. Hərfi mənada İslamdan qorxu kimi tərcümə edilsə də İslamafobiya termininin mənasının genişləndirici üsulla təhlil və dərk edimləsinə ehtiyac vardır. İslamafobiya termini özünün birbaşa hərfi mənası ilə məhdudlaşmayaraq, təkcə müsəlmanlardan, islam dinindən qorxunu deyil, ümumiyyətlə müsəlmanlara qarşı rəsmi və ya qeyri-rəsmi düşmənçiliyi, qısqanclığı, ayrıseçkiliyi, aşağılamağı, fiziki təzyiqləri də özündə ehtiva edir. Bununla yanaşı İslamafobiyadan bəhs edərkən obyektiv qiymətləndirmədən uzaqlaşmamalı, islama təhqir yox, tənqidi münasibət
bəsləyən şəxslərin təhqirə yol verilməyən fikirlərini ifadə etmək hüququna təmkinlə yanaşılmalı,
sağlam müzakirələrdən düzgün nəticənin çıxarılması üçün istifadə edilməlidir. Sülh və mərhəmət
dini olan İslam dini bu yanaşmanı təsdiq edərəkmüsəlman və ya qeyri-müsəlman olmasından asılı
olmayaraq bütün insanlarla ədalətlə rəftar etməyi tələb edir. İslam dininin əsas məmbəyi olan
Qurani-Kərimin Mumtəhinə surəsinin 8-ci ayəsində Uca Allah buyurur:”Allah din barəsində sizinlə
döyüşməyən və sizi yurdunuzdan çıxartmayan (kafir) kəslərə yaxşılıq etməyi və onlarla ədalətlə rəftar etməyi sizə qadağan etmir. Çünki, Allah ədalətli olanları sevir” [1].
Dini dözümsüzlük müxtəlif səviyyələrdə özünü göstərə bilər: eyni din daxilində məzhəblərarası dözümsüzlük, digər dinə qarşı dözümsüzlük, din tərəfdarları ilə ateistlər arasındakı dözümsüzlük və.s. Dini dözümsüzlük nəticə etibarıyla ksenefobiyaya, ayrıseçkiliyə gətirib çıxarır və dini
əsaslı ayrıseçkiliyi əsaslandırmağa yönəlir. Din həmçinin mədəniyyət və etnik amillərlə də bağlı
olduğundan hətta müəyyən etnik qrupa daxil olan, lakin həmin etnik qrupun əksəriyyətinin mənsub
olduğu dinə sitayiş etməyən və ya fərqli dinə sitayiş edən insan, misal üçün xristian ərəb, etnik kimliyi ilə bağlı olan İslama görə İslamafobiya ilə qarşılaşa bilər. Bu baxımdan dini dözümsüzlük beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid yaradır, insanlar arasında münaqişənin dövlətlərarası münaqişələrə çevrilməsinə zəmin hazırlayır.
Dünya liderləri arasında öz cəsarətli və obyektiv mövqeyi ilə seçilərək dini dözümsüzlüyə
qarşı etiraz edən, İslamafobiyanı ifşa edərək onun genişlənməsindən daim narahatlığını bəyan edən
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə öz çıxışlarında İslamafobiya ilə mübarizənin vacibliyini vurğulamışdır. 29 sentyabr 2016-cı il tarixində V Bakı Beynəlxalq Humanitar
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Forumun rəsmi açılış mərasimindəki nitqində prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir: “İndiki zamanda daha çox bu məsələlər gündəlikdə olmalıdır, müsbət meyillər üstünlük təşkil etməlidir. Bizi
narahat edən məsələlər haqqında açıq danışmalıyıq. Bakı Forumunun məqsədi bundan ibarətdir.
Misal üçün, islamofobiya bütün İslam aləmini narahat edir, incidir. Çünki həm bəzi kütləvi informasiya vasitələri, həm də bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, bəzi siyasətçilər qəsdən İslam haqqında, dinimiz haqqında mənfi rəy formalaşdırırlar. İslamı terrorla eyniləşdirirlər. Halbuki terrordan ən çox
əziyyət çəkən elə müsəlman ölkələridir. Bəzi Avropa ölkələrinin rəhbərləri “stop İslam” deyirlər.
Bəziləri deyir ki, biz miqrantları qəbul etməyə hazırıq, ancaq müsəlman miqrantları yox. Bu, nədir?
Bu, XXI əsrdə Avropada yenidənmi faşizmin baş qaldırmasıdır? Əfsuslar olsun ki, buna nə beynəlxalq təşkilatlar, nə ayrı-ayrı ölkələr reaksiya verir, sanki bu, belə də olmalıdır. Çox təhlükəli meyillərdir və biz mütləq bu barədə danışmalıyıq. Müsəlman aləmində gedən radikallaşma, radikal
qüvvələrin daha böyük dəstək qazanması da narahatedici amillərdir. Ona görə, hesab edirəm ki, biz
bu məsələləri açıq şəkildə müzakirə etməliyik” [2].
Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi bəzi Avropa ölkələrində İslam dininə
nifrət nəticəsində müsəlmanlara qarşı ayrıseçkilik və dözümsüzlüyün artması xüsusi narahatlıq doğurmaqdadır. İslam hazırda Avropada, Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin əksəriyyətində xristianlıqdan sonra ikinci ən geniş yayılmış dindir. İslam dininə və müsəlmanlara qarşı düşmənçilik, xüsusilə də “terrorla mübarizə” fonunda Avropa cəmiyyətlərində müsəlmanlar barədə ədalətsiz, qərəzli təsəvvürlərin formalaşması ilə sıx əlaqədədir. İslam dininin yalnız terrorizmlə, ekstremizmlə
əlaqələndirilməsi nəticəsində yayılan İslamafobiya İslama və müsəlmanlara neqativ baxışların,
mənfi stereotiplərin yaranmasına rəvac verməklə, yalnış olaraq hərbi dini ekstremizmi və dini radikalizmi bütün İslam dini və müsəlman ölkələri ilə ümumiləşdirir. İslam dini haqqında bu cür stereotiplər və dözümsüzlük nəticəsində müsəlmanlara qarşı müxtəlif sahələrdə bir sıra hallarda yazılı
və ya şifahi təhqirlər, təhsil və iş yerlərində ayrıseçkilik, psixoloji təzyiqlər, məscidlərə, müsəlmanlara, xüsusilə də hicablı müsəlmanlara hücumlar edilir [3]. ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosunun
(FBİ) hesabatına əsasən ABŞ-da müsəlmanlara qarşı nifrət cinayətləri 2015-ci ildə 67 % artmışdır.
Belə ki, 2014-cü ildə müsəlmanlara qarşı nifrət məzmunlu 154 cinayət hadisəsi qeydiyyata alınmışdırsa, 2015-ci ildə belə insidentlərin sayı 257-yə qalxmışdır [4]. Qeyd edilənlər beynəlxalq münasibətlərdə İslamafobiya probleminin aktuallığını və bu problemlə mübarizənin, xüsusilə də hüquqi mübarizənin əhəmiyyətini bir daha təsdiq edir. Düzdür, beynəlxalq hüquqda İslamafobiyanı qadağan edən norma mövcud olmasa da, İslamafobiya ilə bağlı hadisələr əsasən dini əsaslı ayrıseçkilikdən və dözümsüzlükdən irəli gəldiyindən hesab edirik ki, bu problemə insan hüquqları, mövcud
olan beynəlxalq hüquq məmbələrinin dini əsaslı ayrıseçkiliyi və dözümsüzlüyü müəyyən edən
normaları kontekstində baxılması məqsədə uyğun olardı.
Beynəlxalq hüquqda dini əsaslı ayrıseçkiliyi qadağan edən başlıca normalardan biri 1945-ci il
tarixli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Nizamnaməsi ilə müəyyənləşmişdir. Nizamnamənin
1-ci maddəsinin 1-ci bəndində birmənalı olaraq təsdiq edilib ki, “Təşkilat bütün üzvlərinin suveren
bərabərliyi prinsipinə əsaslaır”. Bununla yanaşı, insan hüquqlarına riayət ediləsində ayrıseçkiliyin
yolverilməzliyi prinsipi 13-cü maddənin 1-ci bəndinin “b” yarımbəndində, 55-ci maddənin “c” yarımbəndində və 76-cı maddənin “c” bəndində bir daha təsdiqlənib. BMT Nizamnaməsi bu faktı təsdiq edir ki, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olması”irq, cins, dil və ya din əsasında
fərq qoyulmadan hamının insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına hamılıqla hörmət və riayət edilməsindən”(55-ci maddənin “c” bəndi) əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır [5].
Dünyada insan hüquqlarının kataloqunu müəyyən edən universal hüquq normalarını özündə
əks etdirən 1948-ci il tarixli Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyənnaməsi BMT Nizamnaməsindən
sonra digər ayrıseçkilik halları ilə yanaşı dini əsaslı ayrıseçkiliyin yolverilməzliyi prinsipini hüquqi
cəhətdən təsbit edilməsi istiqamətində atılmış növbəti mühüm addım oldu. Bəyannamənin 1-ci maddəsində bəyan edilir ki, “bütün insanlar ləyaqət və hüquqlarına görə azad və bərabər doğulurlar.
Onlara ağıl və vicdan bəxş edilib və onlar bir-birinə münasibətdə qardaşlıq ruhunda davranmalıdırlar”, 2-ci maddədə isə deyilir: Hər bir insan, irqi, dərisinin rəngi, cinsi, dili, dini, siyasi və digər
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əqidələri, milli və sosial mənsubiyyəti, əmlak vəziyyəti, silk mənsubiyyəti və digər vəziyyətlərinə
görə heç bir fərq qoyulmadan hazırkı Bəyannamədə bəyan edilən bütün hüquqlara və bütün
azadlıqlara malik olmalıdır [6].
Dini əsaslı ayrıseçkliyi qadağan edən beynəlxalq hüquq normalarından dövlətlər üzərinə
hüquqi öhdəlik qoyan ən əhəmiyyətli sənədlərdən biri 1966-cı il tarixli Mülki və Siyasi hüquqlar
haqqında beynəlxalq Paktdır. Qeyd edilən Paktın 26-cı maddəsinə əsasən bütün insanlar qanun
qarşısında bərabərdirlər və heç bir ayrı-seçkiliyə yol verilmədən qanunla bərabər müdafiə olunmaq
hüququna malikdirlər. Bununla bağlı ayrı-seçkiliyin bütün növləri qanunla qadağan olunmalıdır və
qanun istənilən əlamətə: irqi, dərisinin rəngi, cinsi, dili, dini, siyasi və digər əqidələri, milli və sosial
mənsubiyyəti, əmlak vəziyyəti, doğuşu və ya digər halları ilə bağlı əlamətlərə görə ayrı-seçkiliyə
qarşı bütün şəxslərə bərabər və səmərəli müdafiə təminatı verməlidir.Paktın 27-ci maddəsində etnik
və dil azlıqları ilə yanaşı dini azlıqların da müdafiəsi birmənalı şəkildə nəzərdə tutulub: Etnik, dini
və dil azlıqlarının mövcud olduğu ölkələrdə bu azlıqlara mənsub olan şəxslərə, həmin qrupun digər
üzvləri ilə birlikdə öz mədəniyyətindən istifadə etmək, öz dininə etiqad etmək və onun ayinlərini
icra etmək, habelə doğma dilindən istifadə etmək hüququ verilməsindən imtina edilə bilməz.
Beynəlxalq hüququnun mühüm məmbələrindən sayılan daha bir sənəd 1989-cu il tarixli Uşaq
hüquqları haqqında Konvensiyada da dini əsaslı ayrıseçkilik qadağan edilir. Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın 2-ci madəsinin 1-ci bəndinə əsasən iştirakçı dövlətlər uşağın, onun valideynlərinin və ya qanuni qəyyumlarının irqindən, dərisi-nin rəngindən, cinsindən, dilindən, dinindən,
siyasi və ya digər əqidələrindən, milli, etnik və ya sosi-al mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, səhhətindən və doğum şəraitindən və ya hər hansı başqa hal-lardan asılı olmayaraq, heç bir ayrı-seçkiliyə yol vermədən, onların yurisdiksiyası daxilində hər bir uşaq üçün bu Konvensiyada nəzərdə
tutulan bütün hüquqlara hörmət bəsləyir və onları təmin edirlər [7].
Dinindən və ya hər hansı digər əlamətlərindən asılı olmayaraq ayrıseçkiliyi qadağan edən,
regional beynəlxalq müqavilələrdən öz unikallığı və tətbiqinin səmərəliliyi ilə seçilən 1950-ci il tarixli İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının 1-ci maddəsinə əsasən iştirakçı dövlətlər onların yurisdiksiyasında olan hər kəs üçün bu Konvensiyanın I
bölməsində müəyyən olunmuş hüquq və azadlıqları təmin etməlidirlər. Qeyd edilən konvensiyanın
9-cu maddəsində fikir, vicdan və din azadlığı hüququ və həmin hüquqların hansı hallarda məhdudiyyətlərə məruz qala biləcəyi müəyyənləşdirilir. Həmçinin konvensiyanın 14-cü maddəsinə əsasən
həmin Konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlardan istifadə cins, irq, rəng, dil, din, siyasi
və ya digərbaxışlar, milli və ya sosial mənşə, milli azlıqlara mənsubiyyət, əmlak vəziyyəti, doğum
və ya digər hərhansı əlamətlərinə görə ayrıseçkilik olmadan təmin olunmalıdır.
Beynəlxalq hüququn məmbələri içərisində beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də universal
beynəlxalq təşkilat olan BMT-nin bəzi bəyannamələri də dini əsaslı ayrıseçkiliyin və dözümsüzlüyün yolverilməz olduğunu təsdiq edən normalardandır. Bu istiqamətdə “Din və ya əqidəyə əsaslanan dözümsüzlüyün və ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında” 1981-ci il tarixli BMT
Bəyannaməsi öz mütərəqqi müddəaları ilə seçilir. Qeyd edilən bəyannamənin 2-ci maddəsinin 1-ci
bəndinə əsasən dini baxışlar və ya əqidə əsasında dövlət, hər hansı qurum, şəxslər qrupu və ya ayrıayrı şəxslər tərəfindən ayrıseçkiliyə məruz qalmamaq hüququ təsbit olunur.Dini baxışlarına və ya
əqidəyə əsaslanan dözümsüzlük və ayrıseçkilik dedikdə məqsədi, yaxud nəticəsi insanın hüquq və
azadlıqlarının bərabər əsasda tanınmasını, istifadə olunmasını, yaxud həyata keçirilməsini ləğv etmək və ya pisləşdirmək olan, dini baxışlara və ya əqidəyə əsaslanan hər hansı fərqləndirmə, istisna,
məhdudiyyət, yaxud üstün tutulma nəzərdə tutulur (2-ci maddənin 2-ci bəndi). Dövlətlər din və ya
əqidəyə əsaslanan ayrıseçkliyin qadağan edilməsi olunması məqsədilə iqtisadi, siyasi, sosial, mədəni həyatda tədbirlər görməli, qanunvericiliyin qəbulu və ya ləğvi üçün hər cür səy göstərməlidirlər
(4-cü maddə).
Qeyd edək ki, hazırda BMT-nin İnsan hüquqları Şurasının sələfi olan BMT İnsan hüquqları
Komissiyasının 1986-cı il tarixində Dini əsaslı dözümsüzlük üzrə xüsusi məruzəçi mandatı təsis
edilmişdir. 2000-ci ildə İnsan hüquqları Komissiyasının qərarı ilə mandatın adı dəyişdirilərək Din
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və əqidə azadlığı üzrə xüsusi məruzəçi adlanmışdır. Məruzəçinin mandatına din və əqidə azadlığının təşviqi və müdafiəsi, həmçinin BMT-nin “Din və ya əqidəyə əsaslanan dözümsüzlüyün və ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında” 1981-ci il tarixli Bəyannaməsinin müddəalarının pozulması ilə müşayət olunan dövlətlərin hərəkətlərinin və insidentlərin araşdırılması və bununla bağlı
tövsiyələrin verilməsi daxildir. Məruzəçi dövlətlərə səfərlər etmək, dini və əqidə əsaslı hadisələrin
araşdırılması ilə əlqədar müraciətlər etmək, BMT-nin Baş Assembleyasına və İnsan hüquqları Şurasına öz fəaliyyəti barədə illik hesabatlar təqdim etmək metodları ilə fəaliyyətini təşkil edir.
Komissiyanın 58-ci sessiyasına təqdim etdiyi hesabatında məruzəçi 11 sentyabr 2001-ci il terror hadisələrindən sonrakı proseslərin ümumiyyətlə insan hüquqlarının müdafiəsi sisteminə, xüsusilə də dini və əqidə azadlı baxımından mənfi təsir edə biləcəyi barədə dərin narahatlığını bildirərək İslamafobiyanın qərbin ictimai fikrində artdığını, terror və ektremizmlə eyniləşdirilməyə çalışıldığını qeyd etmişdir. Məruzənin 101-ci paraqrafında Avropa Rasizm və Ksenefobiya üzrə İnformasiya Şəbəkəsi tərəfindən 15 Avropa ölkəsində aparılmış araşdırmaların nəticəsində Avropada
Rasizm və Ksenefobiya üzrə Monitorinq Mərkəzinin 23 may 2002-ci il tarixində dərc edilmiş “11
sentyabr 2001-ci ildən sonra Avropa İttifaqında İslamafobiya” başlıqlı hesabata istinad edilərək Avropa ittifaqı ölkələrində müsəlmanlara qarşı düşmənçiliyin, fərdi və ya qrup şəklində fiziki və
mənəvi zorakılıqların artması barədə həyəcan siqnalı verilir [8].
1992-ci il tarixli Milli və ya etnik, dini və dil azlıqlarına mənsub olan şəxslərin hüquqları haqqında BMT Bəyannaməsinin preambulasında vurğulanır ki, milli və ya etnik, dini və dil azlıqlarına
mənsub olan şəxslərin hüquqlarının bütövlükdə cəmiyyətin inkişafının ayrılmaz tərkib hissəsi qismində və qanunun aliliyinə əsaslanan demokratik qaydalar çərçivəsində daim təşviq edilməsi və həyata keçirilməsi xalqlar və dövlətlər arasında dostluq və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə şərait
yaratmış olar [9]. Qeyd edilən Bəyannamədə dövlətlər özlərinin müvafiq ərazilərində milli və ya
etnik, dini və dil azlıqlarının mövcudluğunu və özünəməxsusluğunu qorumağa və inkişafını təşviq
etməyə çağrılırlar ki, bu da dini əsaslı ayrıseçkiliyin və dözümsüzlüyün beynəlxalq hüquqla yol verilməz olduğuna növbəti bir hüquqi əsas yaratmış olur.
BMT-nin 1993-cü il tarixli Dini dözümsüzlüyün bütün formalarının qadağan edimləsi haqqında48/128 saylı qətnaməsi vicdan, fikir, əqidə azadlığını insanın təbiətindən irəli gəldiyini və hər
hansı ayrıseçkilik olmadan təmin edilməli olduğunu təsdiq etmişdir.Qeyd edilən qətnamənin 2-ci
bəndinə əsasən dövlətlər dini və əqidə əsaslı ayrıseçkilikdən və dözümsüzlükdən müdafiə üçün insanları səmərəli hüquqi müdafiə vasitələri ilə təmin etməlidirlər. Qətnamə həmçinin dini dözümsüzlüklə mübarizə məqsədilə təkcə qanunvericilik sahəsində görülməli olan tədbirlərlə kifayətlənməyi
məqbul hesab etməyərək digər münasib tədbirlərin də görülməsini,o cümlədən dözümlülük, din və
əqidə azadlığına hörmətin təbliğ edilməsini, rəsmi vəzifələrini icra edən dövlət qulluqçuları, hüquqmühafizə orqanlarının əməkdaşları, pedoqoqlar və digər xidmət sahələrinin nümayəndələrinin dini
və əqidə əsaslı dözümsüzlüyə yol verməmələrinin təmin edilməsini, dini məkanların mühafizəsini
təmin etməyi, dini dözümsüzlüklə bağlı BMT-nin xüsusi məruzəçisi ilə əməkdaşlıq etməyi, “Din və
ya əqidəyə əsaslanan dözümsüzlüyün və ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında” 1981-ci
il tarixli Bəyannamənin mətnini milli dilə tərcümə edərək yayılmasını və.s. tədbirləri nəzərdə tutur.
Beləliklə, dini əsaslı ayrıseçkilik və dözümsüzlük olan İslamafobiya insanın ləyaqətini təhqir
etməklə yanaşı BMT Nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş prinsipləri inkar etdiyindən, Ümumdünya
insan hüquqları Bəyannaməsi ilə bəyan edilmiş və insan hüquqlarına dair yuxarıda qeyd edilmiş nüfuzlu beynəlxalq paktlar, konvensiyalar, bəyannamələr və digər beynəlxalq hüquqi sənədlərlə dəqiqləşdirilmiş insan hüquqlarını pozduğundan, beynəlxalq münasibətlərdə sülh və təhlükəsizlik,
qarşılıqlı dostcasına münasibətlər üçün çətinliklər yaratdığından beynəlxalq və ölkədaxili səviyyələrdə insan hüquqlarına zidd əməl kimi ittiham edilməlidir.
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ISLAMOPHOBIA IN THE CONTEXT OF RELIGIOUS-BASED
DISCRIMINATION AND INTOLERANCE
S.M. Abbasov
The Academy of Public Administration Under the president
of the Republic of Azerbaijan
Although there are no norms in the existing international law, which prohibits Islamophobia,
this issue comes from religious-based discrimination and intolerance, so it would better to investigate Islamophobia in the context of the norms of international law relating to religious-based discrimination and intolerance. Islamophobia must be condemned in international and national levels
as violation of human rights, creating difficulties for international relations, peace and security, friendly relations. Therefore, in the article Islamophobia were analyzed as contrary to inte-rnational law.
Key words: Religion, discrimination, intolerance ,islamophobia, international law
ИСЛАМОФОБИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ОСНОВЕ
ДИСКРИМИНАЦИИ И НЕТЕРПИМОСТИ
С.М. Аббасов
Академия Государственного Управления при президенте
Азербайджанской Республики
Хотя нет никаких норм в действующих международного права, который запрещает
исламофобией, этот вопрос исходит от религиозной основе дискриминации и нетерпимости,
поэтому лучше было бы провести расследование исламофобии в контексте норм международного права, касающихся религиозной основе дискриминации и нетерпимости. Исламофобия должна быть осуждена на международном и национальном уровнях, как нарушение прав
человека, что создает трудности для международных отношений, мира и безопасности, дружественных отношений. Поэтому исламофобии было проанализировано в статье как противоречат международному праву .
Ключевые слова: Религия, дискриминация, нетерпимость, исламофобия, международное право
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VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ VƏ BİRLƏŞMƏK HÜQUQU
D.M. Qənbərov
Bakı Dövlət Universiteti
bsu_istuc@rambler.ru
Məqalədə birləşmək hüququnun vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında rolu və yeri geniş bir
formada araşdırılır. Qeyd olunur ki, vətəndaş cəmiyyəti demokratiyanın əsəs göstəricilərindən biridir. Vətəndaş cəmiyyətinin mahiyyətində məhz insanların birləşmək hüququ durur. Birləşmək hüququnu təmin etmədən vətəndaş cəmiyyətindən danışmaq mümkün deyil. Məhz birləşmək hüquqlarından bəhrələnən insanlar özlərinin maraqlarını təmin edəcək müxtəlif ictiami birliklər yaradırlar ki,
bu birliklər də vətəndaş cəmiyyətinin əsas iştirakçılarından biri olurlar.Məqalədə həmçinin qeyd
olunur ki, vətəndaş cəmiyyəti sosial elmlərin mərkəzi problemlərindən biri kimi hazırda geniş tədqiq olunur. Əsaslandırılır ki, vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti hər bir ölkədə demokratiyanın ümumi
vəziyyətini müəyyənləşdirməkdə əsas meyar kimi çıxış edir. Bu və digər oxşar məsələlər məqalədə
hərtərəfli tədqiq olunub.
Açar sözlər: vətəndaş cəmiyyəti, şəxsiyyət, hüquq, dövlət, birləşmək hüququ, təşkilat.
Birləşmək hüququnun təmin olunmadığı halda təbii ki, vətəndaş cəmiyyətindən danışmaq
mümkün deyil. Vətəndaş cəmiyyətinin əsas elementlərini məhz birləşmək hüququ əsasında yaradılan və birgə məqsədlərə çatılmasına, maraqların qorunmasına xidmət edən birliklər təşkil edirlər.
Hər şeydən öncə qeyd edək ki, vətəndaş cəmiyyəti mövzusu artıq bir neçə onillikdir ki, sosial elmlərin mərkəzi problemi kimi nəzərdən keçirilməkdədir. Belə ki, politologiya, hüquqşünaslıq, siyasi
sosiologiya, siyasi fəlsəfə, tarixi kimi elmlər vətəndaş cəmiyyəti problemini fəal şəkildə araşdırmaqdadırlar. Müasir mərhələdə demokratik cəmiyyətdən danışarkən ilk öncə vətəndaş cəmiyyətinin
vəziyyəti haqqında müzakirə aparılır. Təsadüfi deyildir ki, vətəndaş cəmiyyəti probleminə ayrıca
olaraq jurnallar, monoqrafiyalar həsr olunmuşlar.[9, s.108] Məlum olduğu kimi, vətəndaş cəmiyyəti
hər şeydən öncə qərb sivilizasiyasının tarixi inkişaf fenomenidir. Ötən əsrin ortalarından etibarən
demokratik təcrübənin nəzərəçarpacaq dərəcədə genişlənməsinə müvafiq olaraq vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması prosesi digər regionlarda müşahidə olunmağa başlamışdır. Təbii ki, hər bir regionun, daha lokal götürmüş olsaq, hər bir dövlətin tarixi, sosiomədəni xüsusiyyətləri yaranmış vətəndaş cəmiyyətində özünü aydın biruzə biruzə verir. Şübhəsiz ki, insan hüquq və azadlıqlarının
qorunması və təmin edilməsi səviyyəsi dövlət üzrə ciddi fərqlənə bilər. Məhz bu məqam özünü
aydın şəkildə vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf səviyyəsində özünü göstərir. Çünki, vətəndaş cəmiyyətin ilkin elementi olan müxtəlif qeyri-hökumət birlikləri və ya təşkilatları məhz birləşmək hüququ
əsasında yaranırlar. Yəni, ayrı-ayrı regionlar və dövlətlər üzrə birləşmək hüququnun qorunması və
ya təmin olunması səviyyəsindəki fərqlər müvafiq olaraq vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı səviyyələrində də özünü biruzə verirlər.
Bütün dövrlərə nəzər salsaq, vətəndaş cəmiyyəti anlayışının dövlətçilik anlayışı ilə sıx bağlı
olduğunu asanlıqla müşahidə etmək mümkündür. Bir çox hallarda qarşı-qarşıya qoyulan bu iki
anlayış üst-üstə düşən kifayət qədər məqamlara malikdirlər. Vətəndaş cəmiyyəti haqqında ilk ideyaların kökləri xeyli qədimə gedir. İnsan fəlsəfi fikir vasitəsilə özlərinin mövcudluğunun və onları
əhatə edən ətraf mühitin mahiyyətini izah etməyə başladıqları bir vaxtdan vətəndaş cəmiyyəti haqqında da müəyyən təsəvvürlər formalaşmağa başlamışdır. Lakin bu haqqda ideyaların mövcudluğuna baxmayaraq, konkret olaraq “vətəndaş cəmiyyəti” anlayışı və ya söz birləşməsi xeyli sonra meydana gəlmişdir [2, s.186]. Beləliklə, buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, “vətəndaş cəmiyyəti” anlayışının olmadığı halda onun haqqında fikirlər formalaşmağa və inkişaf etməyə başlamışdır. Hətta,
əsaslandırmaq olaraq, artıq formalaşmış vətəndaş cəmiyyəti özündən sonra dövlətçiliyin meydana
gəlməsini şərtləndirmişdir. Sonrakı mərhələdə vətəndaş cəmiyyəti ilə dövlətçilik anlayışlarının qar229
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şı-qarşıya qoyulması təcrübəsi kifayət qədər genişlənmişdir. Bu məqamda xatırlatmaq lazımdır ki,
vətəndaş cəmiyyəti haqqında klassik fikirlər F. Hegelə, T. Hobbsa, J. Russoya, İ. Kanta məxsusdurlar. Müasir anlamına gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, bu kateqoriyanın vahid anlayışı hələ də
mövcud deyildir [3, s.31]. Bunun obyektiv səbəbini, bu kateqoriyanın müxtəlif elmlərin nümayəndələri tərəfindən öyrənilməsi faktında axtarmaq lazımdır. Təbii ki, fərqli istiqamətlərin nümayəndələri bu və ya digər problemlərə öz mövqelərindən yanaşırlar. Müvafiq olaraq vətəndaş cəmiyyəti
kateqoriyasına da ayrı-ayrı elmi istiqamətlərin nümayəndələri öz mövqelərindən yanaşaraq onun
mahiyyətini izah etməyə çalışmışlar [7, s.76].
Müasir mərhələdə vətəndaş cəmiyyəti ictimai islahatların istiqamətlərini müəyyənləşdirən
paradiqmaya çevrilmişdir. “Vətəndaş cəmiyyəti” anlayışı ilə sosial reallıq hadisələrini izah etmək
və təhlil etmək üçün nəzəri kateqoriya kimi qəbul edilməsini əksəriyyət qəbul edir. “Vətəndaş cəmiyyəti” anlayışı elmi ədəbiyyatda xüsusi məzmuna malikdir və müasir mənada cəmiyyətin müəyyən tipini, onun sosial-iqtisadi və hüquqi təbiətini, inkişaf səviyyəsini, tamlığını ifadə edir. Vətəndaş cəmiyyəti dedikdə, tarixi təcrübə ilə formalaşmış bir sıra kriteriyalara cavab verən cəmiyyət başa düşülür. Bu, sosial birliyin daha yüksək inkişaf pilləsidir, onun yetkinliyinin ölçüsüdür. Vətəndaş
cəmiyyəti dövlətin-hakimiyyət təsirlərindən sərbəst qalan sahələri bir növ doldurur. Tədqiqatçılar
vətəndaş cəmiyyətinin əsasında dayanan ümumi ideya və prinsipləri müəyyənləşdirməyə cəhd etmişlər. Müxtəlif yanaşmalardan çıxış edərək istənilən vətəndaş vəmiyyəti üçün daha ümumi olan
ideya və prinsipləri aşağıdakı kimi nəzərdən keçirmək mümkündür:
-iqtisadi azadlıq, mülkiyyət müxtəlifliyi, bazar münasibətləri;
-təbii insan və vətəndaş hüquqlarının qəbul olunması və qorunması;
-hakimiyyətin legitimliyi və demokratik xarakteri;
-hamının qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi, şəxsiyyətin etibarlı hüquqi müdafiəsi;
-hakimiyyət bölgüsünə əsaslanan hüquqi dövlət;
-siyasi və ideoloji plüralizm, leqal müxalifətin mövcudluğu;
-söz və mətbuat azadlığı, kütləvi informasiya vasitələrinin müstəqilliyi;
-dövlət tərəfindən vətəndaşların şəxsi həyatına müdaxilənin olmaması, onların qarşılıqlı öhtəlikləri
və məsuliyyəti;
-sinfi anlaşma, əməkdaşlıq və milli barış;
-insanların layiqli həyat səviyyəsini təmin edəcək səmərəli sosial siyasət.
Bir daha nəzərə çatdıraq ki, sadaladığımız əlamətlər istənilən vətəndaş cəmiyyəti üçün xasdır.
Vətəndaş cəmiyyətinin əsasında duran əsas ideya və prinsipləri müəyyənləşdirməklə, onun bütün
əlamətlərini və ya tərəflərini nəzərdən keçirmək mümkündür. Bu zaman həmçinin, cəmiyyətlə dövlət arasında və şəxsiyyətlə dövlət arasında münasibətlərin xarakteri haqqında dolğun təsəvvürlər
formalaşır.
Tədqiqatçı O. Leyts hesab edir ki, vətəndaş cəmiyyətinin təbiəti üçün dövlətin və onun orqanlarının qanunauyğunluğu xarakterikdir. Daha sadə tərzdə ifadə etmiş olsaq, vətəndaş cəmiyyət qanunilik prinsipinə söykənir [4, s.13]. Çünki, vətəndaş cəmiyyətinin əsas əlamətlərindən birinin cəmiyyətdə ayrı-ayrı könüllü birliklərin mövcudluğundan ibarət olması özü-özlüyündə insan hüquq və
azadlıqlarının tanınmasını və etibarlı qorunmasını tələb edir. Belə ki, birləşmək hüququnun tanınmadığı və qorunmadığı cəmiyyətlərdə vətəndaş cəmiyyətindən danışmaq üçün heç bir əsas olmaz.
Ümumiyyətlə, elmi ədəbiyyatlarda vətəndaş cəmiyyətinin səmərəli fəaliyyəti üçün müvafiq şərtlərin
mövcudluğunun vacibliyi nəzərə çatdırılır. Bu şərtləri qısaca təhlil etməklə həm də vətəndaş cəmiyyəti haqqında təsəvvürlərimizi daha da möhkəmləndirmiş olarıq. Beləliklə, bu şərtləri aşağıdakı kimi nəzərdən keçirmək mümkündür:
Birincisi, vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasının birinci şərti ictimai təlabatı və maraqları adekvat ifadə edən hüququn mövcudluğu və inkişafı. Təbii ki, əsas insan hüquqları və azadlıqları müasir
hüququn məzmununu və sistemyaradıcı elementini təşkil edir. Özünün inkişafının daha yüksək səviyyəsində vətəndaş cəmiyyəti hüquqa elə potensial verir ki, onun reallaşdırılması azadlığın və həqiqi humanizmin təmin edilməsi kimi qəbul olunur.
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İkinci şərt mülkiyyətin, iqtisadi azadlığın və əmək azadlığının olmasıdır. Bu şərt, vətəndaş cəmiyyətinin hər bir üzvünün mülkiyyətə sahib olmasının vacibliyini nəzərdə tutur. Mülkiyyətə sahib
olmaq vətəndaşı müstəqil edir. Müxtəlif fəaliyyət formalarında ifadəsini tapmaqla, mülkiyyət münasibətləri istehsal birliklərinin və təşkilatlarının müxtəlifliyini müəyyənləşdirir. Bu təsisatların zənginliyi və müxtəlifliyi birbaşa olaraq mülkiyyətin müxtəlif formalarından asılıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğuna dəlalət edən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, insan burada özünün
intellektual və fiziki bacarıqlarını nümayiş etdirmək imkanına malik olur. Təbii ki, bu, maddi və
mənəvi dəyərlərin yaradılması üçün edilir. Yəni, vətəndaşın əmək azadlığı və ya əmək hüququ təmin olunur. Bununla bağlı olan mühüm məqamlardan biri də iqtisadi azadlıqdır. İqtisadi azadlıq iqtisadi hakimiyyəti siyasi hakimiyətdən ayıraraq onların biri-birinə münasibətdə balans yaratmasını
təmin edir [8, s.8]. Yalnız bu halda sahibkarlığın mövcudluğundan, demokratik strukturlaşmış vətəndaş cəmiyyəti çərçivəsində insanların özünü idarəetməsindən danışmaq üçün əsas olar. Göründüyü kimi, bu zaman hüququn özü cəmiyyətin iqtisadi inkişafının, onun iqtisadi özünütəşkilinin
vasitəsinə çevrilir.
Vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasının üçüncü şərti çoxüzlü sosial-siyasi ictimai strukturun
kifayət qədər inkişafını nəzərdə tutur. Belə olan halda maraqlar müxtəlifliyinin ifadəsi mümkündür.
Vətəndaş cəmiyyətinin mahiyyəti həm də müxtəlif, fərqli maraqların könüllü birliklərin yaradılması
və onlarında işində iştirak vasitəsilə ifadə olunmasından və qorunmasından ibarətdir. Deməli, hər
şeydən öncə, siyasi qrupların, ittifaqların, partiyaların, təsir qruplarının müxtəlifliyi olmalıdır. Belə
strukturlaşma cəmiyyətdə üfuqi əlaqələri təmin edir və onu daha təşkilatlanmış, möhkəm və stabil
edir. Bu da dövlətlə cəmiyyəöt arasında daha konstruktiv münasibətlərin mövcudluğunu şərtləndirir.
İnsanların öz birləşmək hüququndan istifadə edərək yaratdıqları qrupların köməyilə öz ümumi
problemlərini birgə həll etmək, ictimai həyatın bütün sahələrində təlabatlarını, maraqlarını təmin
etmək imkanına malik olurlar. Dövlətdən asılı olmayan birliklər və ya təşkilatlar dövlət institutlarına təsir edirlər, həmçinin, dövlətin ictimai həyata müdaxiləsini məhdudlaşdırırlar. İnsanların könüllü birlikləri və təşkilatları olmadığı halda onlar birbaşa dövlətdən asılı olurlar və dövlətlə vətəndaş arasında kəskin ziddiyyətlər meydana gəlir. Belə ziddiyyətlərin aradan qalxmasında əvəzsiz rol
məhz vətəndaş cəmiyyətinə məxsusdur. Vətəndaş cəmiyyətinin əsas atributu ictimai birliklərdən və
ya qeyri-hökumət təşkilatlarından ibarətdir. Deməli, birləşmək hüququ vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasının əsas hərəkətverici gücü və ya elementi rolunda çıxış edir. Birləşmək hüququ vətəndaş
cəmiyyətinin sosial təşkilatlanmasını təmin edir. Bu zaman qeyd etmək lazımdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin sosial təşkili cəmiyyətin iqtisadi, sosial-mədəni, milli-mədəni, milli-etnik, dini, ictimai-siyasi həyatı ilə müəyyənləşir. Müxtəlif siyasi partiyalarda, hərakatlarda, vətəndaş təşəbbüslərində,
assosiyasiyalarda təmsil olunmaqla, siyasi maraqların və azadlıqların təmin olunması ilə bağlı olan
münasibətlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Siyasi azadlıq özünü iqtisadi azadlıqdan və konkret tarixi
şəraitdən asılı olaraq biruzə verir. Tədqiqatlarımıza əsasən qeyd edə bilərik ki, siyasi azadlığın əsas
xüsusiyyəti yalnızca müxtəlif partiyalarda iştirakla və ya seçki azadlığı ilə bağlı deyildir. Bu, daha
çox vətəndaş cəmiyyətinin hər bir üzvünün cəmiyyətin siyasi həyatına real təsir imkanlarının olması
ilə əlaqəlidir. Təşkilatın siyasi simasını, onun dövlətə münasibətini müəyyənləşdirən əsas aspekt
rolunda məhz bu məqam çıxış edir.
Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasının, mövcudluğunun dördüncü şərti şəxsiyyətin inkişafı,
ictimai özünü idarəetmədə fəal şüurlu iştirakı ilə bağlıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin fərdin şəxsiyyət
səviyyəsinə qədər inkişaf etdiyi təqdirdə mövcudluğundan və inkişafından danışmaq mümkündür.
Burada həm sosial, həm psixoloji məqam nəzərdə tutulur. Yalnız bu halda vətəndaş vətəndaş cəmiyyəti institutlarında müstəqil, sərbəst iştirak edə bilər [6, s.2]. Vətəndaş cəmiyyəti insanların biribirilərindən və dövlətdən asılı olmayaraq, müstəqil qarşılıqlı fəaliyyət göstərdikləri sosial məkandır.
Şəxsiyyətin iqtisadi, mədəni, mənəvi və siyasi potensialını reallaşdırmaq üçün müvafiq hüquqlara
malik olması vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğuan dəlalət edən ən mühüm məqamdır. Şəxsiyyət öz
məqsədlərinə çatmaq üçün sərbəst, müstəqil fəaliyyət göstərməlidir, vətəndaş cəmiyyəti isə, müvafiq hüquqi mexanizmlərin vasitəsilə, onun maraqlarını qorumalıdır, ona qayğı göstərməlidir və
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bütün neqativ hallardan gözləməlidir. Təbii ki, öhtəliklər birtərəfli deyildir. Belə ki, şəxsiyyət də öz
növbəsində vətəndaş cəmiyyətinin bütün hüquqlarını və ya qaydalarını gözləməlidir, özünün bütün
fəaliyyətini ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinin və bu cəmiyyətin digər üzvlərinin maraqları ilə uzlaşdırmalıdır. Bu, o deməkdir ki, fərd şəxsiyyət səviyyəsinə inkişaf etməklə, həm də öz öhtəliklərini
dərk edir. Vətəndaş cəmiyyətində və ya ümumiyyətlə cəmiyyətdə münasibətlər sisteminə daxil olan
şəxs öz hüquq və azadlıqlarını inkar etmədiyi kimi, başqalarının da hüquq və azadlıqlarını inkar edə
bilməz. Yəni, vətəndaş cəmiyyətində öhətliklər qarşılıqlı xarakter daşıyır. Vətəndaş cəmiyyətinin
mövcudluğunu və inkişafını da təmin edən bu məqamdır. Vətəndaş cəmiyyətində özünün birləşmək
hüququndan istifadə edən şəxs bu hüququn cəmiyyətin digər üzvlərinin hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına yönəlik fəaliyyət göstərməməlidir. Birləşmək hüququnun tənzimlənməsi məhz onun
digərilərinin maraqlarına qarşı yönəlməməsini təmin etmək məqsədi daşıyır. Qeyd etdiklərimiz həm
də bir daha sübut edir ki, vətəndaş cəmiyyəti istənilən halda vətəndaşların birləşmək hüququ ilə
əlaqəlidir. Bu hüquqların məhdudlaşdırılması kimi, nəzarətsiz buraxılması da vətəndaş cəmiyyəti
mövcudluğunu əngəlləyən amil rolunda çıxış edir.
Vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasını və mövcudluğunu şərtləndirən beşinci mühüm şərt ondan
ibarətdir ki, vətəndaşlar ciddi məsuliyyət hissinə və hüquqi mədəniyyətə malik olurlar. Hakimiyyət
nümayəndələrində qeyd edilən keyfiyyətlərin daha üstün olması vacib şərtdir. Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətinin hər bir iştirakçısının öz fəaliyyətinin nəticəsinə görə, bu fəaliyyətin başqalarına
necə təsir edəcəyinə görə ciddi məsuliyyəti əhəmiyyətlidir. Təbii ki, bu keyfiyyəti şərtləndirən və
tələb edən başlıca məqam vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğu ilə bağlıdır. Vətəndaş cəmiyyətində
hər kəs vahid, hamının hamı qarşısında məsuliyyət daşıdığı bir cəmiyyətə məxsus olduğunu dərk
edir. Vətəndaş cəmiyyətin mahiyyəti elə yüksək məsuliyyət hissinin olması ilə izah oluna bilər. Vətəndaş cəmiyyətində bütün şəxslərin maraqlarının qorunmasını təmin etmək üçün qarşılıqlı məsuliyyətin olması ilkin şərt kimi nəzərdən keçirilir. Təbii ki, vətəndaş cəmiyyəti hər şeydən öncə insanların azadlığını nəzərdə tutur və ona istinad edir. Məsuliyyət olmadığı yerdə isə azadlıqdan danışmaq
əsassızdır. Vətəndaş cəmiyyətində azadlığı məhz cəmiyyət üzvlərinin qarşılıqlı məsuliyyəti təmin
edir. Yəni, vətəndaş cəmiyyətinin əsas ideyalarından biri ondan ibarətdir ki, öz məsuliyyətini dərk
etməyən insan azadlığa layiq deyildir. Vətəndaş cəmiyyətində azad olmaq, öz hərəkətlərinə görə
məsuliyyət daşımamaq demək deyildir. Ümumiyyətlə, tədqiqatlarımız nəticəsində vətəndaş cəmiyyəti çərçivəsində üç növ məsuliyyətin olduğunu müəyyənləşdirə bildik. Bunları aşağıdakı kimi təqdim etmək mümkündür:
-mənəvi məsuliyyət;
-hüquqi məsuliyyət;
-siyasi məsuliyyət.
Bunların hər birini qısaca nəzərdən keçirməklə, vətəndaş cəmiyyətinin təbiətini daha dərindən
dərk etmiş olaraq. Beləliklə, mənəvi məsuliyyət hər hansı bir formada cəzanı nəzərdə tutmur. Cəmiyyət üzvünün öz ailə, cəmiyyət və dövlət qarşısında öz məsuliyyətini dərk edir. Bu zaman cəmiyyət üzvünün məsuliyyət səviyyəsi onun şəxsi keyfiyyətlərindən, mədəniyyətindən asılı olur. Hüquqi
məsuliyyət hüquqi normaların və prinsiplərin pozulmasına görə cəzaları nəzərdə tutur. Yuxarıda
qeyd etdiyimiz məsuliyyət növləri sırasında siyasi məsuliyyət daha həssas yanaşmanı tələb edir. Siyasi məsuliyyət cəmiyyətin müasirlik və inkişaf səviyyəsindən birbaşa asılıdır. Hər şeydən öncə,
xalq cəmiyyətin siyasi həyatındakı fəaliyyətinə və ya fəaliyyətsizliyinə görə siyasi məsuliyyət daşımalıdır. Cəmiyyət üzləri bunu həmçinin, dövlət nümayyəndələrindən də tələb etməlidirlər.
Birləşmək hüququ vətəndaş cəmiyyətinin əsas elementinin-vətəndaş institutlarının formalaşmasını təmin edir. Bu institutlar vasitəsilə dövlət idarəçiliyinə təsir edilir. Vətəndaş cəmiyyəti institutları iqtisadi, sosial, hüquqi, siyasi, mənəvi-mədəni maraqların təmsilçiliyində xüsusi fəallıqları ilə
seçilirlər. Bu məqamda qeyd edək ki, vətəndaş institutudövlətdən asılı olmayan könüllü birliklərin
məcmusudur. Bu birliklər də öz növbəsində insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrini tənzimləyirlər.
Siyasi institut insanların fəaliyyətinin dayanıqlı kompleksidir. Bu fəaliyyət siyasi hakimiyyətin
funksionallığı və siyasi sistemin dəstəklənməsi ilə bağlı olur [5, s.54].
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Nəzərdən keçirdiyimiz məqamlardan da aydın olduğu kimi, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasını hər şeydən öncə birləşmək hüququ şərtləndirir. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi, birləşmək hüququnun təmin olunması sayəsində yaranan ictimai birliklər vətəndaş cəmiyyətinin ayrılmaz atributu
rolunda çıxış edirlər. Hələ XVII əsrdə Hegel ailə ilə yanaşı korporasiyaların da vətəndaş cəmiyyətinin ayrılmaz hissəsi olduğunu əsaslandırmağa çalışmışdır. Hegel yazırdı: “bizim müasir dövlətlərdə
vətəndaşlar məhdud şəkildə bütün dövlət işlərində iştirak edirlər. Ancaq insana şəxsi məqsədlərindən başqa, ümumi fəaliyyət imkanı da yaratmaq lazımdır. Dövlətin heç də həmişə insanlara vermədiyi bu ümumi fəaliyyəti onlar korporasiyalarda tapırlar” [1, s.233]. Hər şeydən öncə, belə korporasiyaların yaradılması üçün müvafiq hüquqi təminatın olması vacibdir. Yəni, birləşmək hüququ vətəndaş cəmiyyətinin əsasında dayanan ilkin elementdir. Əksər hallarda vətəndaş cəmiyyəti fenomeninin izahı zamanı onu qeyri-hökumət ictimai münasibətlərin və institutların sistemi kimi təqdim
edirlər. Bu qeyri-hökumət ictimai münasibətləri və institutları insana öz vətəndaş hüquqlarını reallaşdırmaq imkanı verir. Bu hüquqlar son nəticədə insanların müxtəlif xarakterli maraqlarının həyata
keçirilməsini təmin edir. Cəmiyyət üzvlərinin maraqları və dəyərləri ictimai birliklərin vətəndaş cəmiyyətində yerinin və rolunun müəyyənləşdirilməsini təmin edir. Vətəndaş cəmiyyəti vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsi yolu ilə vətəndaşların sosial-siyasi fəallığını şərtləndirir. Təbii ki, bu da konkret maraqların təmin olunmasına xidmət edir. Artıq yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz məqamlardan da aydın olduğu kimi, struktur baxımından vətəndaş cəmiyyəti vətəndaşların könüllü, özü idarə olunan assosiyasiyalarından, birliklərindən ibarətdir. Bunlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlər üfüqi xarakter daşıyır ki, bu da vətəndaş cəmiyyətinin əlamətlərindən biri kimi
qiymətləndirilə bilər. Bu məqamda həm də qeyd etmək lazımdır ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə hüquqi
dövlət biri-birilərini qarşılıqlı şəkildə tamamlayırlar. Məlumdur ki, hüquqi dövlətdə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının gözlənilməsi ilə yanaşı, həm də yaxşı inkişaf etmiş vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının olması şərtdir. Ənənəvi olaraq belə vətəndaş cəmiyyəti institutlarına aşağıdakılar aid
olunurlar: [10]
-siyasi partiyalar;
-həmkarlar ittifaqları;
-ictimai birliklər;
-kütləvi informasiya vasitələri;
-ailə;
-kilsə;
-biznes və s.
Ümumiyyətlə, yaxşı vətəndaş cəmiyyəti təcrübəsinə malik olan ölkələrə istinadən qeyd edə
bilərik ki, vətəndaş cəmiyyətinin başlıca prinsiplərini şəxsiyyət azadlığının, şəxsi mülkiyyətin mövcudluğu təşkil edir. Məhz bu prinsiplər daha ciddi təyinedici amil rolunda çıxış edirlər. Bu baxımdan, həmkarlar ittifaqlarının yaradılması, kollektiv danışıqların aparılması hüquqlarının inkişafı
müasir vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması prosesində yeni vacib mərhələ kimi qiymətləndirilir.
Deməli, birləşmək hüququnun inkişaf etməsi və ya güclənməsi müvafiq olaraq, vətəndaş cəmiyyətinin də inkişaf etməsini şərtləndirir.
Beləliklə, apardığımız təhlillərə əsasən qeyd edə bilərik ki, vətəndaş cəmiyyətinin real olaraq
formalaşması və inkişaf etməsi birləşmək hüququnun vəziyyətindən birbaşa asılıdır. Belə ki, vətəndaş cəmiyyəti ümumi azadlığı qoruyan hamı üçün bərabər qanuna, mülkiyyət hüququna əsaslanır.
Birləşmək hüququ vətəndaş cəmiyyətinin bazisini təşkil edir. Vətəndaş cəmiyyətini səciyyələndirən
əsas məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, bu cəmiyyətdə şəxsiyyətin öz maraqlarının təmin olunması istiqamətində sərbəst, azad fəaliyyət göstərmək imkanları mövcuddur. Bu mqəsədlə vətəndaş
ictimai birliklər yaratmaq və ya mövcud olan birliklərin işində iştirak etmək hüququna malik olur.
Beləliklə, birləşmək hüququ vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasının və inkişafının ən həlledici şərti
rolunda çıxış edir.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ
Д.М. Ганберов
Бакинский Государственный Университет
В научной статье рассматривается место и роль право на объединение в формировании
гражданского общества. В статье отмечается, что гражданское общество является один из
основных признаков демократизации. Гражданское общество предполагает, прежде всего,
соблюдение право граждан на объединение. Без права на объединение говорить о гражданском обществе не возможно. Основным элементом гражданского общества является именно
право граждан на объединение. Потому, что именно посредством права на объединение создаются общественные организации, без которых не может функционировать гражданское
общество. В статье также отмечается, что идеи о гражданском обществе имеют глубокие
корни. Категория гражданского общества является центральной проблемой социальных наук. Обосновывается, что состояние гражданского общества определяет уровень демократизации общества. Все эти и другие вопросы всесторонне рассматриваются в научной статье.
Ключевые слова: гражданское общество, личность, право, государство, право на объединение, организация.
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CIVIL SOCIETY AND RIGHT FOR ASSOCIATION
D.M. Ganberov
Baku State University
In the scientific article the place and a role the right for association in formation of civil society is considered. In article it is noted that civil society is one of the main signs of democratization.
Civil society assumes, first of all, observance the right of citizens for association. Without the right
for association it isn't possible to speak about civil society. A basic element of civil society is the
right of citizens for association. Because by means of the right for association public organizations
without which civil society can't function are created. In article it is also noted that the ideas about
civil society have deep roots. The category of civil society is the central problem of social sciences.
Is proved that the condition of civil society determines the level of democratization of society. All
these and other questions are comprehensively considered in the scientific article.
Keywords: civil society, personality, right, state, right for association, organization.
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UOT 902 (4/9)
QAFQAZ ALBANİYASININ KAMBİSENA VİLAYƏTİNİN TARİXİ COĞRAFİYASI
T.V.Əliyev
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
Qafqaz Albaniyasının şimal-qərb torpaqları içərisində Kambisena vilayətinin tərkibinə daxil
olmuş ərazilər tarixi-arxeoloji baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Kambisena İberiyadan Albaniyaya keçən dar keçid yaxınlığından başlayaraq Kür, Alazan və Qabırrı çaylarının qovuşduğu yerə
qədər davam etmişdir. Kambisena vilayətində albanlar (herrlər), lpinlər, saklar, hunlar, savirlər və
xəzərlər yaşamışdır. Antik müəlliflərə görə, Kambisena Alazan və Kür çayının hüdudlarını əhatə etməklə, şərqdə Alazan və Qabırrı çaylarının mənsəbi, qərbdə isə Alazan çayının yuxarı axarı, Qabırrı çayını keçməklə Kürün sağ sahilində Xramçayın orta axarına qədərki əraziləri əhatə etmişdir.
Açar sözlər: Qafqaz Albaniyası, Kambisena, arxeologiya, Alazan, Qabırrı.
Azərbaycanın antik və erkən orta əsrlər dövrü tarixinin mühüm dövlətçilik ənənəsini özündə
əks etdirən Qafqaz Albaniyasının şimal-qərb torpaqları içərisində Kambisena vilayətinin tərkibinə
daxil olmuş ərazilər tarixi-arxeoloji baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Antik və erkən orta əsr
mənbələrində adı keçən Kambisena İberiyadan Albaniyaya keçən dar keçid yaxınlığından başlayaraq Kür, Alazan və Qabırrı çaylarının qovuşduğu yerə qədər davam etmişdir. Mənbələrdə vilayətin
sərhədlərinin müxtəlif cür göstərilməsi onun təbii sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsində çətinlik
yaratsa da antik alban şəhərlərinin və yaşayış yerlərinin lokallaşdırılması, arxeoloji abidələrin stratiqrafiyasının öyrənilməsi və əldə olunan nəticələrin yazılı mənbələrlə uzlaşdırılması Kambisenanın
əhatə etdiyi əraziləri söyləməyə imkan yaradır.
Antik dövr müəllifləri öz məlumatlarında Kambisena haqqında yazırlar [1; 2]. Yunan mənbələrində Kambisena, gürcü mənbələrində Kambeçovani, ərəb mənbələrində isə Qambizan kimi yazılmış vilayətin adı haqqında demək olar ki, heç nə söylənilmir [1; 2; 3; 4]. Bu haqda müasir tarixşünaslıqda bir sıra mülahizələr irəli sürülmüşdür. Mənbələrdə adın yazılma formasından göründüyü
kimi, “Kambis ölkəsi” və ya “Kambis torpağı” anlamı vilayətin əhatə etdiyi ərazilər kimi başa düşülür. Hətta antik dövrdə Qabırrı (İori) çayının adı Kambisius olmuşdur. Lakin burada Əhəməni şahı
Kambisdən söhbət getmir. Ümumiyyətlə, Kambisenanın əhatə etdiyi yerlərin Əhəmənilər dövründə
imperiyanın tərkibinə daxil olub – olmaması sual altındadır. Bizanslı Stefanın məlumatlarını mənbə
kimi götürərək, Mayneke və Herrman bu əsasda ərazidə olan çay adlarının İran mənşəli olmasını
söyləsə də tutarlı dəlil göstərməmişlər [5; 6]. Hətta şərqi İrandilli tayfalardan hesab olunan Kamboca adı ilə də Kambisenanın adının eyniləşdirilməsi cəhdi də edilmişdir. Lakin bu da heç bir elmi
əsasa malik deyil.
Fabrisiusa görə, Kambisena Alazan və Kambis (Qabırrı) çaylarının hövzəsində yerləşmişdir
[2, 146]. Strabon isə ərazinin təxminən Alazan və Kür çaylarının arasında yerləşdiyini göstərir [1,
152]. Antik dövr mənbələrinə əsasən, Kambisena vilayətinin qərbdə və şimal-qərbdə qurtardığı
hissəsinin İberiya ilə sərhədləndiyini söyləmək mümkündür. Erkən orta əsr gürcü mənbələrində bu
ərazidə herrlərin yaşadığı göstərilir [4]. Məlum olduğu kimi, “herr” adı erkən orta əsr gürcü mənbələrində albanlara verilən ad idi. Antik dövrün son mərhələsində, I-III əsrlərdə Qafqaz Albaniyasının digər yerlərinə olduğu kimi Kambisenaya da sarmat-alan tayfalarının qarətçi yürüşləri olmuşdur. V-VI əsrlərdə isə bölgədə hun-savir tayfalarının məskunlaşması prosesi baş vermişdir. Mingəçevir adının erkən formasının yaranması fikrimizcə, savirlərlə əlaqədardır. Toponimin ilkin formasının “Mingisavir” kimi səslənməsi məntiqə uyğundur. Hərçənd ki, Z.M.Bünyadov Mingəçevir adını
türk mənşəli ərəb sərkərdəsi Mingicavr əl-Fərqaninin adı ilə bağlayır [3]. Sözü gedən şəhər antik və
erkən orta əsrlərdə Kambisenanın şərq hüdudlarını əhatə edirdi.
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Kambisena vilayətində albanlar (herrlər), lpinlər, saklar, hunlar, savirlər və xəzərlər yaşamışdır [7; 8; 9]. Bəzi tədqiqatçılar Alazan sahillərində çilbləri də lokallaşdırır [7; 8; 9; 10]. Çilblərlə
silvlərin eyniləşdirilməsi isə qismən mübahisə doğurur. Fikrimizcə, adı keçən tayfalar iki müxtəlif
alban tayfası olmuş və Qafqaz Albaniyasının bir neçə vilayətlərində yaşamışlar. Çilblər Şəki vilayətində, silvlər isə nisbətən şərqdə yaşayan alban tayfaları olmuşdur. Arxeoloji tədqiqatlar Kambisenada sənətkarlığın müxtəlif sahələrinin, əkinçilik və maldarlığın, o cümlədən, balıqçılığın inkişaf etdiyini göstərir. Ərazinin mühüm çay qovşağında yerləşməsini nəzərə alaraq orada nəqliyyat vasitəsi
kimi gəmiçilikdən istifadə olunduğunu söyləyə bilərik.
E.ə. II-I əsrlərdə inzibati ərazi kimi Kambisena daha geniş ərazini əhatə etmişdir [8]. Antik
müəlliflərə görə, Kambisena bu zaman Alazan və Kür çayının hüdudlarını əhatə etməklə, şərqdə
Alazan və Qabırrı çaylarının mənsəbi, qərbdə isə Alazan çayının yuxarı axarı, Qabırrı çayını keçməklə Kürün sağ sahilində Xramçayın orta axarına qədərki əraziləri əhatə etmişdir [1; 2; 7; 8]
(Xəritə 1). Beləliklə, Kambisenanın cənub-qərb torpaqları Kürün sağ sahilində yerləşmişdir. Klavdi
Ptolemeyə görə, Kambisenanın şimal-qərb ucqarında Teleba şəhəri yerləşmişdir ki, bu da müasir
Telavi şəhəri ilə lokallaşdırılmalıdır [11].

Xəritə. Qafqaz Albaniyasının ilk orta əsrlərdə tarixi-coğrafi xəritəsi

III Mömin Vaçaqanın dövründə Qafqaz Albaniyasının digər ərazilərində olduğu kimi Kambisenada da xristianlığın mövqeyi güclənmişdi. 488-506-cı illərdə ərazidə yepiskopluq fəaliyyət göstərmişdir [8; 12; 13]. Yepiskopluğun mərkəzinin Mingəçevirdə yerləşməsi istisna hal deyil. Məzh
arxeoloji qazıntılar nəticəsində alban məbədlərinin və epiqrafik abidələrinin ilk dəfə Mingəçevirdə
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öyrənilməsi təsadüfi deyil [14]. Lakin hazırki Gürcüstan Respublikasının Areşi yaşayış yerində də
(tarixi Kambisena) məbədlər kompleksinin qeydə alınması bu fikir haqqında dəqiq söz söylməyin
hələ tez olduğunu göstərir. Qeyd edək ki, Kambisenanın digər ərazilərində də xristian məbədlərinin
tikintisi sözü gedən dövrdə geniş yayılmışdı.
Mehranilərin dövründə də Kambisena Qafqaz Albaniyasının mühüm vilayətlərindən olmuş,
Cavanşir Ktesifon döyüşündən sonra Albaniyanı İran feodallarından təmizlədiyi kimi, bu vilayətdə
də eyni prosesi həyata keçirmişdir [12].
Kambisena vilayətinin tarixi coğrafiyasından danışarkən bir məsələni də xatırlatmaq yerinə
düşərdi. D.L.Musxelişvilinin göstərdiyi əsassız mülahizələr haqqında qeyd etməklə, həmin məlumatların doğru olmadığını göstərmək lazımdır. Belə ki, onun Kambisena torpaqlarını eramızın əvvəllərində Şərqi Gürcüstan kimi göstərməsi heç bir mənbədə öz əksini tapmır. Əksinə, məzh gürcü
mənbələri antik dövrün son mərhələsində İberiyanın şərq nöqtəsini Nekresi ilə tamamlayır ki, bu da
D.L.Musxelişvilinin fikrinin üstündən xətt çəkir [15]. F.C.Məmmədova bu haqda yazır ki, Qafqazda
Romanın təsirinə düşməyən yeganə ölkə kimi Qafqaz Albaniyasının şimal-qərb torpaqlarının Roma
tərəfdarı olan İberiyanın təsir dairəsinə düşməsi mümkünsüz idi [8].
IV-V əsrlərdə də Kambisena vilayətinin Qafqaz Albaniyasının tərkibində əvvəlki əraziləri
əhatə etdiyini söyləmək mümkündür [8]. D.L.Musxelişvili öz fikrini əsaslandırmaq üçün “Hereti”
toponimindən istifadə edir [15]. Lakin o, burada görünür, çox tələskənlik etmişdir. Əvvəla, son
antik və erkən orta əsrlərin başlanğıcında Hereti adlı ölkə mənbələrdə yoxdur. Herr ölkəsi anlamını
verən Hereti isə erkən orta əsrlərdə gürcü mənbələrində bütün Albaniyaya verilən ad idi. O ki, qaldı
Qafqaz Albaniyasının tarixi şimal-qərb torpaqlarının Hereti adlanması, bu Xilafətin zəifləməsindən
sonra Şəki və Kambisena vilayətlərində alban mənşəli Qriqori Hammam tərəfindən bərpa olunmuş
Alban çarlığının IX-XI əsrlərdə gürcü mənbələrində göstərilən adıdır [4]. D.L.Musxelişvilinin antik
dövrün sonunda Şərqi Gürcüstanda xristianlıqdan danışarkən müqəddəs Ninanı da gürcü kimi
qələmə verməsi məntiqdən kənardır. F.C.Məmmədova haqlı olaraq göstərir ki, müqəddəs Nina
Bizans mənşəli əsir olmuş və gürcü etnosu ilə heç bir əlaqəsi olmamışdır [8].
Sadəcə IX-XI əsrlərdə Alazan vadisində yaşayan xristian albanlar gürcülər tərəfindən sonralar
deetnizasiyaya məruz qalmış və pravoslavlaşmışlar. Məhz daha sonra İslamı qəbul edən həmin əhali
ingloy adlanmış və yuxarıda adı keçən alban-herr tayfalarının bir hissəsi olmuşdur.
VI-VII əsr mənbələrində Kambisena Albaniya vilayəti kimi göstərilir. VIII-IX əsrlərdə də
hətta ərəblərin Qafqazda əmirlik yaratdığı vaxtlarda belə Kambisenada dominant əhali yerli alban
tayfaları və savirlər olmuşdur [7; 8]. Qeyd edək ki, R.B.Qasımova Alazan vadisində yaşayan əhalinin dolixokran kaspi tipinə məxsus olduğunu göstərmiş, Mingəçevirdə də e.ə. VII – b.e. VII əsrlərində də alban tayfalarının yaşadığını və onların azərbaycanlılar üçün xarakterik olan kaspi antropoloji tipinə malik olduğunu söyləmişdir [16].
Kambisenanın tərkibində olmuş Xunan (Hunan) şəhərinin lokalizasiyası da olduqca əhəmiyyətlidir. R.M.Vahidov bu şəhəri Tovuz rayonu ərazisində yerləşən Torpaqqala ilə eyniləşdirsə də,
A.M.Məmmədov son tarixi-arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində Xunan şəhərinin Qazax rayonu ərazisində yerləşdiyi qənaətinə gəlmişdir [17; 18]. Nəticədə hun-alban şəhəri olmuş Xunanın şimal-qərbində yerləşən torpaqların böyük bir hissəsinin də Albaniya torpaqları olması və Kambisena vilayətinin tərkibində olması sübut olunur. Qeyd edək ki, A.M.Məmmədovun Ağstafa rayonu ərazisində
apardığı arxeoloji tədqiqatlar da həmin fikri bir daha təsdiq edir [18]. Belə ki, Keşikçidağ alban məbədində aparılan tədqiqatlar abidənin erkən dönəminə aid arxeoloji materiallara əsasən onun məhz
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, V-VI əsrlərdə Qafqaz Albaniyasında xristianlığın mövqeyinin güclənməsi zamanı əsasının qoyulması fikrini söyləməyə əsas verir. Abidənin erkən orta əsrlərdə alban
məbədi kimi fəaliyyət göstərməsi Kambisena vilayətində həmin dövrdə xristianlığın yayıldığını
göstərən amillərdəndir.
Tarixi Kambisena vilayətinin ərazilərinə daxil olmuş torpaqlarda aparılmış arxeoloji tədqiqat
işləri orada yaşayış yerlərinin və məbədlərin olduğunu göstərir. Ötən əsrin 60-cı illərindən etibarən
başlanılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində Torpaqqala (Qax), Telavi, Çeremi, Nekresi, Xoranta
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(Herranta – T.Ə.), Xornabuci (Kambeçovan) (Herrnabuc – T.Ə.), Areşi (Herreş – T.Ə.) və digər
yerlərdə erkən orta əsrlərə aid materiallar əldə edilərək öyrənilmişdir [19].
Qeyd edək ki, vilayətin tərkibində olmuş Xornabuci şəhərinin toponimi də sırf alban mənşəlidir və tərəfimizdən “Herrnabuc” kimi göstərilir. Beləliklə, Kambisenanın təbii sərhədləri şimalqərbdə Alazan və Qabırrı çaylarının yuxarı axarlarından cənubda Kür çayınadək, şərqdə isə Alazan,
Qabırrı və Kür çaylarının qovşağına kimi olan ərazini əhatə edirdi. Antik dövrdə Şirak yaylasının
yarısı da bu əraziyə daxil olmuşdur. Kürün sağ sahilində olan Kambisena torpaqlarının sonralar, yəni erkən orta əsrlərdə Girdman adlanması isə Girdman əyalətinin erkən inzibati bölgüsünə məxsus
olması ilə seçilir. Məlum olduğu kimi Mehranilərin hakimiyyəti zamanı Girdman inzibati vahid
kimi daha geniş ərazini əhatə edirdi. Q.C.Cəbiyev Cavanşirin hakimiyyətə gəlişindən sonra Kürün
sağ sahilində olan Girdmanla yanaşı sol sahilində də eyni adlı ərazinin mövcudluğunu söyləyir. Bunu təkcə hazırda Kürün sol sahilini də əhatə edən Girdman (Qardabani) ilə deyil [20], o cümlədən,
Girdmançayın hövzəsi ilə də əlaqələndirir [21; 22]. Nəhayət, erkən orta əsrlərdə sonunda Kambisena əvvəlki ərazilərdəki cənub torpaqlarından qismən şimala doğru olan hissələri, o cümlədən,
Azərbaycan Respublikasının şimal-qərb torpaqlarını (Qax, Zaqatala, Balakən) əhatə etmişdir.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПРОВИНЦИЯ КАМБИСЕНА
КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ
Т.В.Алиев
Институт Археологии и Этнографии НАНА
Среди северо-восточных земель Кавказской Албании важное историко-археологическое значение имели территории входящие в состав области Камбисена. Камбисена занимала
территории от узкого прохода между Иберией и Албанией доместо слияния рек Кур, Алазан
и Габырры (Иори). На территории области Камбисена проживали албаны (герры), лпины,
саки, гунны, савиры и хазары. По сведениям античных авторов, Камбисена занимала территорию между реками Алазань и Кура, а также занимала территорию на востоке от слияния
рек Алазан и Габырры, переходя реку Габырры и до среднего течения Храмчай на правом берегу Кура.
Ключевые слова: Кавказская Албания, Камбисена, археология, Алазан, Габырры
HISTORICAL GEOGRAPHY OF CAMBYSENE PROVINCE
OF CAUCASIAN ALBANIA
T.V.Aliyev
Institute of Archaeology and Ethnography of ANAS
It has special historical-archaeolocial importance of the territory which had been included to
Cambysene province of north-west territory of Caucasian Albania. Cambysene was continued as a
territory from narrow passage between Iberia and Albania to joint of Kura, Alazanus and Gabirry
(Iory) rivers. Albanians (herrs), lpins, saks, huns, savirs and khazars were lived at the territory of
Cambysene. According to Antique sources, Cambysene had been surrounded Alazanus and Kura
boundry, also, surrounded from mouth of Alazanus and Gabirry (Iory) rivers in the East, to upper
flow of Alazanus river in the West, paased Gabirry (Iory) river to middle flow of Khramchay in the
right bank of Kura river.
Key words: Caucasian Albania, Kambisena, archaeology, Alazan, Gabirri.
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QƏRBİ ZƏNGƏZURUN ERMƏNİSTAN SSR-Ə VERİLMƏSİ PROSESİ
Y.M.Mahmudov, H.N. Abdulla
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
haci_narimanoglu@mail.ru
Məqalədə Şimali Azərbaycanın tarixi Zəngəzur torpaqlarında ermənilərin törətdiyi soyqırım
və deportasiya, bölgənin zorla qoparılaraq Ermənistana birləşdirilməsi prosesi ardıcıllıqla tədqiq
olunur. Bu işğal, təcavüz aktı çar Rusiyası və bolşevik Rusiyasının, sovet-kommunist rejiminin antimüsəlman, antitürk, antiazərbaycan siyasətinin, ermənipərəst mövqeyinin, Qafqazda imperiya maraqlarını reallaşdırma, qoruyub saxlama siyasətinin nəticəsi olaraq qiymətləndirilir.
Açar sözlər: Zəngəzurun işğalı, soyqırım və deportasiya, Ermənistan Respublikasının yaradılması, daşnaklar Zəngəzurda, bolşeviklər Zəngəzurda, Zəngəzur məsələsi
XX əsrin əvvəllərində iki böyük hərbi-siyasi güc mərkəzinin Antanta və Üçlər İttifaqının bölüşdürülmüş dünyanı yenidən bölüşdürmək uğrunda mübarizəsinin zirvəsi olan I Cahan savaşı
bütün dünyada, Avrasiyada olduğu kimi, Cənubi Qafqazda da ciddi təbəddülatlara gətirib çıxardı.
Rusiyanın Birinci Dünya müharibəsində məğlubiyyətindən sonra, Fevral burjua inqilabı və Rusiyada çar hökuməti devriləndən bolşevik Rusiyasının 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycana “yeni qiyafədə” gəlişinə qədər Qafqazda cərəyan edən bütün proseslərdə ingilislər əsas ssenari müəllifi, rejissor və baş rolun ifaçısı idilər, Azərbaycandan qoparılıb Ermənistana veriləcək torpaqların sərhədlərini də ingilislər cızmışdılar. Qafqazdakı ABŞ, Böyük Britaniya, Fransadan ibarət müttəfiqlər missiyasının başçısı general Tomsonun Ermənistan hökumətinin rəhbərləri Xatisov və Tiqranyanla dialoqları da çox mətləblərdən xəbər verir.
Böyük Britaniyanın Qafqazdakı diplomatik nümayəndəliyinin rəhbəri general Tomson 1919-cu
il martın 28-də Yerevanda Ermənistan hökumətinin iclasında çıxışında demişdi: "...Zəngəzur Erməni Milli Şurası tərəfindən idarə ediləcək...Dağlıq Qarabağın idarə edilməsi üçün Ermənistan təcili
öz nümayəndələrini verməlidir... Erməni qoşunları Qars və Naxçıvanı, ŞərurDərələyəz-Sürməlini
tuta bilər... Azərbaycan ordusu indi durduğu yerdən-Ağdam və Xankəndindən bu tərəfə keçməyəcək... Azərbaycan hökumətinin martın 19-da keçirilən iclasında qərar qəbul edilmişdir ki, Daxili İşlər Nazirliyi 1300 nəfərlik piyada və 500 nəfərlik erməni süvari dəstəsinin Şuşa, Xankəndi, Əsgərandan keçib Ermənistana getməsi üçün hərtərəfli səy göstərəcək. Mayor Monk Mezon mənə məlumat vermişdir ki, Azərbaycan hərbi hissələri general Mehmandarovun rəhbərliyi ilə onların sağsalamat keçməsi üçün bütün tədbirləri görmüşdür...Azərbaycan Dağlıq Qarabağ və Zəngəzurun mübahisəli ərazi kimi Paris sülh konfransında həll olunacağını gözləyəcəkdir".
Həm də xristian həmrəyliyi mövqeyindən çıxış edən London və Vaşinqton hökümətləri Cənubi
Qafqaz hadisələrinə ciddi müdaxilələr edirdilər. Tomson Ermənistan hökumətinin rəhbərlərinə 5
milyon ədəd patron və pul da göndəriləcəyini də vəd etmiş, vədini də yerinə yetirmişdir. ABŞ prezidenti V.Vilsonun ermənilərə mərhəm münasibəti də hadisələrdə mühüm rol oynayırdı. “Daşnak ordusu Amerika çörəyi yeyirdi. ABŞ Ermənistana 50 min, İngiltərə 40 min, Fransa 30 min əsgər üçün
geyim, ərzaq, hərbi sursat, 10 milyon patron vermişdi”. Necə deyirlər, “şərhə ehtiyac yoxdur”.
Məhz bu ingilis planının nəticəsində müttəfiqlər xristian ermənilərə verdiyi Anadoluda müstəqil erməni dövləti yaratmaq vədini Qafqazda Azərbaycan torpaqları hesabına reallaşdırdı. Bolşeviklər Rusiyası kommunist-bolşevik cildinə girmiş daşnakların rəhbərlik etdiyi Ermənistanın tarix
boyu Azərbaycan türklərinin əzəli torpaqlarından biri olmuş Zəngəzura olan iddialarını reallaşdırmaq məqsədilə 1920-ci ilin payızında fəal hərəkətlərə keçdilər. Tarixi ərazilərimizlə siyasi alver
xəttini tutan Rusiya və Azərbaycan rəhbərliyinin ifrat beynəlmiləlçiliyini, onun sovetləşdirmə adı
altında həyata keçirilən yenidən işğal ilə Cənubi Qafqazın hamıdan əvvəl razılaşmasını və s. qiymətləndirmədən öz siyasətini yürütməkdə, ermənipərəst mövqedən çıxış etməkdə israrlı oldu.
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Azərbaycanın şura hökuməti RSFSR ilə hərbi-iqtisadi ittifaq haqqında müqavilə (30 sentyabr 1920)
bağlayarkən birgə sosializm quruculuğu, sovet Rusiyası rəhbərliyinin təzyiqi və s. mülahizələri əsas
tutmaqla yanaşı həm də öz ərazisinin bütövlüyünün təmin olunmasına da ümid bəsləmişdi. O, mübahisəli məsələləri həll etmək üçün bir sıra yeni təkliflər irəli sürmüşdü.
Bütün bunlarla yanaşı Sovet Rusiyası ilə Ermənistan arasında da belə bir müqavilənin layihəsi
hazırlanırdı. Mötəbər qaynaqlarda saxlanılmış bilgilər bir daha sübut edir ki, həmin danışıqlarda
haqqında danışdığımız layihədə Azərbaycanın milli-dövlət mənafelərinə ciddi qəsdlər edilərək onun
tarixi torpaqları olan Zəngəzur və Naxçıvanın Ermənistana verilməsi planlaşdırıldı. Bu zaman Rusiya hökuməti Q.Orconikidzenin belə bir müddəasından çıxış edirdi ki, “...məlum siyasi şəraitdə
Ermənistan bizə lazım ola bilər”. Həmin fikirləri sovet rəhbərliyi tərəfindən mərhələ-mərhələ ortalığa atılan və regionda həyata keçirilən bu şüarlar da (əvvəlcə “Yalnız Sovet hakimiyyəti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edə bilər”, sonra isə “Yalnız Sovet hakimiyyəti Zəngəzuru Ermənistana qaytara və Azərbaycanı Qarabağa muxtariyyat verməyə məcbur edə bilər”) təsdiqləyir.
Xatırladaq ki, Şimali Azərbaycanın tarixi Zəngəzur bölgəsi Ermənistan SSR-in Gorus, Sisian,
Qafan, Mehri və Azərbaycan SSR-in Laçın, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını əhatə edirdi. Zəngəzur
1918-20-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının qəzalarından biri olaraq, təxminən
7.892 kv. km ərazini əhatə etmişdi. Təkcə 1918-20-ci illərdə erməni terror dəstələrinin hücumları
nəticəsində 10 mindən çox dinc sakin qətlə yetirilmiş, 115 kəndi talan edilib, yağmalanaraq
yandırılmışdı.
İrəvandakı danışıqlar tərəfləri gələcək sülh müqaviləsini tanımağa məcbur edən protokolun
imzalanması ilə qurtardı. Həmin sazişlə də Ermənistan Qarabağdan imtina etməli, ancaq Zəngəzur
və Naxşıvanı almalı idi. Göründüyü kimi, işlər İ.V.Stalinin “Azərbaycanın fatehi” adlandırdığı
Q.Orconikidzenin “əvvəlcə Naxçıvanla Zəngəzurun Ermənistana keçməsinə nail olmaq və sonra da
Azərbaycanı Dağlıq Qarabağa muxtariyyat verməyə vadar etmək” planına uyğun gedirdi. Doğrudur,
AK(b)P MK Siyasi Bürosu və RK(b)P MK Qafqaz Bürosunun İ.Stalin, Q.Orconikidze, Qabrielyan,
B.Leqran, Ə.Qarayev və b. iştiraki ilə keçirilən birgə iclasında (4.XI.1920) Rusiya ilə Ermənistan
arasındakı müqavilənin şərtlərinə toxunularkən belə bir qərar qəbul edilmişdi: “Naxçıvan və Zəngəzurun Ermənistana verilməsi haqqında təklif olunan maddə nə siyasi, nə də strateji cəhətdən sərfəli
deyildir və yalnız lap son halda baş tuta bilər”.
İ.Stalinin Bakıda AK(b)P MK və Bakı komitəsinin 1920-ci il 9 noyabr tarixli birgə plenumunda - RK(b)P MK Qafqaz Bürosu, Azərbaycan İnqilab Komitəsi, Bakı Soveti və s.-nin nümayəndələrinin iştirakı ilə birgə “Zəngəzur məsələsi”nin müzakirəsi zamanı söylədiyi aşağıdakı sözlər
də fikrimizə əsas ola bilər: “əgər Zəngəzur və Naxçıvanın kimə məxsus olmasını bilmək istəyirlərsə, onları Ermənistanın indiki hökumətinə vermək olmaz, orada Sovet hökuməti yaranarsa vermək
olar”. Onun belə bir mövqeyini bir sıra digər mülahizələrlə yanaşı, həm də “Mən Azərbaycanın
müstəqilliyinin tərəfdarı deyiləm. Kommunistlərin bir hissəsinin digərindən müstəqilliyi ola bilməz” kimi məkrli və eyni zamanda cəfəng tezislə izah etmək mümkündür. “Parçala - hökm sür” kimi qədim latın tezisini öz siyasətlərinin əsas elementlərinin birinə çevirmiş Rusiya bolşevikləri
Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində çox vaxt birmənalı şəkildə erməniləri dəstəkləyirdilər.
Zəngəzurun bir hissəsinin Ermənistana verilməsində aşağıdakı iclasın da böyük “xidməti” olmuşdur. AK(b)P MK Siyasi və Təşkilat bürolarının bu birgə iclasının (30.XI.1920) qəbul etdiyi “tarixi”
qərarlara aydınlıq gətirmək məqsədilə orada iştirak edənlərin tərkibinə də mütləq diqqət yetirilməlidir. Q.Orconikidze, Sarkis (S.Ter-Danielyan), Y.Stasova, Q.Kaminski, N.Nərimanov, Ə.Qarayev, M.Hüseynov və b. iclasda 3-cü məsələ kimi “Ermənistan İnqilab Komitəsinin Ermənistanda
Sovet hakimiyyətinin elan olunması haqqında teleqramı” müzakirə edilmiş və geniş bir qərar çıxarılmışdı. Həmin qərarın “v” bəndində yazılmışdı: Sovet Azərbaycanı ilə Sovet Ermənistanı arasında
heç bir sərhəd mövcud deyildir. İclasın və qərarın, demək olar ki, başlıca məqsədi onun mərkəzi
bəndində (“q”) öz əksini tapmışdı. Orada deyilirdi ki, Zəngəzur və Naxçıvan Ermənistana keçir.
Digər bəndlərdə isə yazılırdı: d) Qarabağın dağlıq hissəsinə öz müqəddaratını təyin etmək hüququ
verilir; e) Sovet Azərbaycanı Sovet Ermənistanı ilə qırılmaz hərbi və təsərrüfat ittifaqı bağlayır (o
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cümlədən, neft haqqında göstərilsin). “J” və “İ” bəndlərində isə N.Nərimanova bütün bunlar barədə
Bəyanat hazırlamaq və onu Bakı Sovetinin plenumunda elan etmək tapşırılırdı.
Şimali Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə edilən daha bir qəsdin - Zəngəzurun ermənilərə verilməsi, əslində isə “bağışlanması” istiqamətində daha bir addım 1920-ci il dekabrın 1-də atıldı. Həmin
gün Bakı Sovetinin Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulması münasibətilə keçirilən, təntənəli “tarixi” iclasında N.Nəimanov xüsusi bəyanatla çıxış etdi. “Sovet Azərbaycanı Ermənistan və Zəngəzurda ən yaxşı yoldaşlarımızın-kommunistlərin günahsız qanını tökmüş və tökən daşnakların hakimiyyətinə qarşı əməkçi erməni xalqının mübarizəsinə yardım göstərərək elan edir ki, bundan belə heç bir
ərazi məsələləri əsrlərdən bəri qonşu olan iki xalqın: ermənilərin və müsəlmanların bir-birinin qanını
tökməsi üçün səbəb ola bilməz; Zəngəzur və Naxçıvan qəzalarının ərazisi Sovet Ermənistanın bölünməz ərazisidir; Dağlıq Qarabağın əməkçi kəndlərinə isə öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verilir,
Zəngəzurun hüdudlarında bütün hərbi əməliyyatlar dayandırılır; Sovet Azərbaycanın qoşunları isə
buradan çıxarılırlar”. Burada daha sonra qeyd edilirdi ki, Sovet Azərbaycanı malik olduğu tükənməz
sərvətlərin-neft, kerosin və digər məhsulların qapılarını Sovet Ermənistanı üçün geniş açır. Bu Bəyanatla Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsi (“bağlanması”) ilə bağlı bəzi mövqe və mülahizələri də bilmək maraqlı və faydalı olardı. Bakı Sovetinin həmin iclasının yekdilliklə qəbul olunan
qətnaməsində “Nərimanovun Bəyanatı”nın tamamilə bəyənildiyi bildirilir və onun “...Ermənistanla
müsəlman dünyası arasındakı çoxəsrlik düşmənçilik və qanlı müharibələri birdəfəlik aradan qaldırmaqla Güney Qafqaz və bütün Şərq xalqlarının tarixində yeni səhifə açdığı qeyd edilirdi”.
Çoxlu arxiv sənədlərinin də təsdiqlədiyi kimi, torpaqlarımızın parçalanması və paylanmasında
əsas rol oynayanlardan biri olan İ.Stalin bu hadisəni belə “izah” etmişdi: “Dekabrın 1-də Sovet
Azərbaycanı mübahisəli vilayətlərdən könüllü olaraq əl çəkir və Zəngəzur, Naxçıvan, Dağlıq Qarabağın Sovet Ermənistanına verilməsini elan edir”. Bakı Sovetinin həmin iclasındakı çıxışında
“əzabkeş erməni xalqının”Sovet hakimiyyətinin bayrağı altına gəlməsini alqışlayan Q.Orconikidze
bu bəyanatı “bəşəriyyət tarixində nümunəsi olmayan mühüm əhəmiyyətli tarixi akt” kimi qiymətləndirmişdi. Həmin çıxışında o, Azərbaycanın strateji bölgələrinin əhəmiyyətini azaldaraq demişdi:
“Zəngəzur, Naxçıvan və Qarabağ ruslar üçün heç nə deməkdir. Zəngəzur məhsulsuz dağlardır, taxılı
yox, suyu yox, Naxçıvan bataqlıq və malyariyadan başqa bir şey deyildir, Qarabağda da heç nə yoxdur. Və budur yoldaş Nərimanov deyir: “Onları özünüzə götürün. Bu məhsulsuz torpaqları Ermənistan üçün götürün”. Sanki Sovet Azərbaycanı artıq yükdən xilas olur.” Q.Orconikidze elə həmin gün
PK(b)P MK Qafqaz Bürosunun üzvü-erməni kommunistlərinin liderlərindən biri olan Nazaretyana
məlum Bəyanat barədə xəbər yetirdikdə o, “mətbuatda “Bərəkallah, azərbaycanlılar!”- deyə car
çəkməyə başlayacağıq - cavabını vermişdi. Q.Orconikidze 1920-ci il dekabrın 2-də Bakıda verdiyi
məlumatda V.Leninə və İ.Stalinə “Azərbaycan artıq dünən Naxçıvan, Zəngəzur və Dağlıq Qarabağın Sovet Ermənistanına verilməsini rəsmən bəyan etmişdir” xəbərini çatdırmışdı.
Bu kimi “qanunauyğun” fikirlərlə yanaşı, o vaxt Azərbaycan torpaqlarının ermənilərə verilməsinin (“bağışlanmasının”) həmin dövrdə və gələcəkdəki acı nəticələrini dərk edənlər və buna
qarşı çıxanlar da az olmamışdı. M.Rəsulzadə yazırdı: “Ermənistanda dəxi bolşevik hökuməti təsis
edər-etməz rus siyasəti Nəriman bəyin səxavətkar ağzı ilə iki gün əvvəl müdafiə eylədiyi Zəngəzur
ilə Naxçıvan qəzasını təntənəli bir sürətdə Ermənistana hədiyyə etdi”.
Azərbaycan rəhbərliyinin az öncə sədalanan beynəlmiləlçi güzəştləri və ilkin sazişlə
(10.VI.1920) hədəfə alınanlar RSFSR-lə Sovet Ermənistanı arasındakı hərbi-siyasi müqavilə ilə
möhkəmləndirildi və gerçəkləşdirildi. Həmin sazişin 3-cü maddəsində yazılırdı ki, “Rusiya sovet
hökuməti İrəvan quberniyasının...., Zəngəzur qəzasının Ermənistan SSR ərazisinin tərkibinə daxil
olmasını mübahisəsiz tanıyır”. Bununla da Rusiya-Ermənistan münasibətlərində mühüm önəmə
malik olan məsələlərdən ən başlıcası-Azərbaycan torpaqları ətrafındakı növbəti sövdələşmə o mərhələ üçün bu şəkildə yekunlaşdırıldı. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın kommunistbolşevik rəhbərlərinə AXC-dən ağır miras qalmışdı: Zəngəzurun böyük bir hissəsində əhali soyqırıma məruz qalaraq qırılmış, bütöv kəndlər boşalmış, baş götürüb qaça bilənlər aran Qarabağına,

243

İCTİMAİ ELMLƏR

Naxçıvana üz tutmuş, ac-sərgərdan həyat sürməkdəydi. Hərbi-syasi üstünlük ermənilərdə idi, vəziyyəti erməni və ermənipərəst rus bolşevikləri idarə edirdi.
Zəngəzurun Ermənistana verilməsi rəsmən elan olunsa da, Azərbaycan rəhbərliyində narazılıqlar olduğundan qəzanın Ermənistanın idarəçiliyinə keçməsi dərhal baş verməmişdi. AK(b)P MK
Siyasi və Təşkilat bürolarının 1921-ci il 12 yanvar tarixli iclasında “Zəngəzurun müsəlman hissəsinin inzibati cəhətdən təşkili” haqqında qərar çıxarıldı. Qərarda Zəngəzur bölgəsini 2 yerə: Qərbi
Zəngəzur qəzası və Şərqi - əhalisinin guya kürdlərdən ibarət olmasına görə Kürdüstan qəzasına bölmək təklif edilirdi. Kürdüstan qəzasının təşkili də növbəti bir səhv oldu. Nəticədə Zəngəzur qəzasının 6.742 kvadrat verstlik ərazisindən 3.105 kv.versti Azərbaycan SSR-in tərkibində qalmış, 3.637
kv.verstlik hissəsi isə Ermənistana verilmişdi. 1918-1920-ci illərdə Zəngəzur ərazisi Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin tərkib hissəsi kimi ayrıca inzibati bölgə - qəza olmuşdu. Həmin dövrdə Zəngəzur qəzası Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl qəzaları ilə birlikdə Qarabağ general-qubernatorluğuna daxil
olsa da, faktik olaraq daşnak general Andranik Zəngəzuru müsəlman türk və kürdlərdən təmizləyib
burada qubernatorluq elan etmişdi. 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra Ermənistan Respublikası bu ərazidəki hərbi üstünlüyündən yararlanıb Zəngəzuru
ilhaq etmək üçün hərbi-siyasi mübarizəni davam etdirirdi. Bölgənin böyük hissəsi erməni qüvvələrinin faktiki nəzarəti altında idi. Eləcə də Qarabağın dağlıq hissəsində erməni qüvvələrinin hücumları
davam edirdi. Məmmədəmin Rəsulzadə AXC Parlamentinin son iclasında demişdi: “Nikolay Rusiyası
ilə Lenin Rusiyasının fərqi bircə onların rənglərindədi, birincinin zənciri qaraydı, ikinci qırmızı”.
N.N.Nərimanov və başqalarının Moskvaya göndərdikləri 10 iyul 1920-ci il tarixli bir teleqramda qeyd olunurdu ki, “Zəngəzur və Qarabağın daşnaklara verilməsi xəyanət kimi dəyərləndiriləcək... Qarabağ və Zəngəzur məsələsində mərkəzi (Moskvanı) xəbərdar etmək istəyirik ki, Qırmızı
ordunun tabeliyində olan Azərbaycanı ermənilərə və gürcülərə paylamaqla onu rəzil yerinə qoymasın”. 1921-ci ilin 3 iyununda RK/b/P MK Qafqaz Bürosu Stalinin iştirakı ilə iclas keçirib məxfi
qrifli – Zəngəzur məsələsini müzakirə etdi, Zəngəzurun Ermənistana birləşdirilməsi barədə qərar çıxarıldı. Bu iclasda bir nəfər də olsa azərbaycanlı, müsəlman yox idi. Daha bir məqsəd Azərbaycanla
Osmanlıni bir-birindən ayırmaq idi. Zəngəzurun Azərbaycandan zorla qoparılaraq Ermənistan SSR-ə
verilmiş hissəsində Qafan, Gorus, Qarakilsə (Sisyan) və Mehri rayonları yaradıldı. Nəticədə Naxçıvan digər Azərbaycan torpaqlarından ayrı salındı. Zəngəzurun Azərbaycanda qalan hissəsində isə
Zəngilan, Qubadlı, Laçın rayonları yaradıldı. Ermənistanın sovetləşməsindən sonra Zəngəzurda milli toqquşmalar müəyyən qədər səngisə də, bolşevik Rusiyasının təzyiqi altında bu əzəli Azərbaycan
torpağının Ermənistana verilməsi istiqamətində atılmış addımlar 4505 kvadratkilometrlik bir ərazinin itirilməsi ilə nəticələndi. Qəzanın sovetləşməsi və Ermənistanın tərkibinə daxil edilməsi burada
yaşayan azərbaycanlı əhaliyə qarşı ayrı-seçkilik siyasətinin yeni forma və məzmunda davam etməsinə şərait yaratdı. Ermənistan SSR rəhbərliyi tərəfindən müxtəlif bəhanələrlə azərbaycanlı qaçqınların öz doğma yerlərinə qayıtmalarına nəinki imkan verilmədi, əksinə, qəzada sayları xeyli azalmış
azərbaycanlıların sıxışdırılmasına başlandı. Zəngəzurda yerli azərbaycanlıların zorla öz evlərindən
qovulması və onların yerinə gəlmə ermənilərin yerləşdirilməsi ilə bağlı narahatlıq hətta II Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında belə ifadə olunmuşdu. Zəngəzurdan qovulmuş 50 min nəfərdən
çox azərbaycanlı qaçqının yalnız 5 min nəfəri öz vətəninə dönməyə nail olmuşdu. 1917-ci ildə Zəngəzur qəzasında 123085 nəfər təşkil edən azərbaycanlıların 1926-cı il siyahıyaalınma göstəricilərinə
görə sayı heç 5 minə belə çatmamışdı. Zəngəzurun əksər hissəsini ələ keçirməklə kifayətlənməyən
ermənilər bölgənin Azərbaycan SSR-də qalmış cüzi hissəsinə (Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan qəzalarının ərazilərinə) də iddialar irəli sürmüş, müəyyən dərəcədə buna nail də olmuşdular. Zəngəzur
qəzasının qərb hissəsinin işğalı və 1921-ci ilin iyulunda Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi, Dağlıq
Qarabağda erməni muxtariyyətinin yaradılması məqsədilə sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi üçün inzibati dəyişikliklərin edilməsi Ermənistan SSR-in Zəngəzur qəzası ilə Azərbaycan SSR-in Qarabağdakı ayrı-ayrı qəzaları arasında münasibətləri daha da kəskinləşdirdi. Arxiv materiallarının təhlili
göstərir ki, bu ərazi mübahisələrinin heç biri bircə dəfə də olsun Azərbaycan SSR-in xeyrinə həll
olunmayıb.
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1918-1920-ci illərdə Zəngəzurun demoqrafik vəziyyətinin dəyişməsinə, Qərbi Zəngəzurun
Ermənistana birləşdirilməsinə gətirib çıxaran faciəli proseslər (hərbi, siyasi, idari, mənəvi-psixoloji və s.) çox az fərqlə 1992-1993-cü illərdə yenicə müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan Respublikasında təkrar olundu. Azərbaycanın itkiləri bu dəfə daha çox oldu; Zəngəzurun tək bir erməninin
də yaşamadığı Laçın, Qubadlı, Zəngilan rayonları Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarla birlikdə Azərbaycandan qoparıldı. Rusiya Federasiyası ordusunun fəal hərbi dəstəyi, birbaşa iştirakı ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1993-cü il oktyabrın 29-da Zəngilan rayonunu işğal etməsi ilə tarixi Zəngəzur torpaqlarının azərbaycanlı əhalidən təmizlənməsi və Ermənistanın nəzarətinə keçməsi prosesi
tamamlanmış oldu.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrində də Ermənistanın işğalı tanınır və nəticələrinin aradan qaldırılmasının vacibliyi tələb edilir. Azərbaycan xalqı və onun hökuməti dünya
güclərinin hərbi - siyasi havadarlığı, fəal dəstəyi ilə reallaşdırılan bu təcavüz aktı ilə heç zaman barışmamış və barışmayacaqdır.
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ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ЗАПАДНОГО ЗАНГЕЗУРА АРМЯНСКОЙ ССР
Я.M. Maxмудoв, Г. Абдулла
Институт Истории им. А.А.Бакиханова НАНА
В статье последовательно исследуются геноциды и депортации, учиненные армянами
на исторических землях Азербайджана в Зангезуре, процесс насильственного отделения области и объединения с Арменией. Этот захват, акт насилия оценивается как результат антимусульманской, антитурецкой, антиазербайджанской политики, проармянской позиции, реализации на Кавказе имперских интересов царской России и большевистской России, советстко-коммунистического режима.
Ключевые слова: захват Зангезура, геноцид и депортации, создание Армянской республики, дашнаки в Зангезуре, большевики в Зангезуре, проблема Зангезура.
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UOT 327.49
XƏZƏR-QARA DƏNİZ HÖVZƏSİ VƏ ENERJİ İXRACI SİSTEMİ
R. Tağıyev
Bakı Mühəndislik Universiteti
ravid.taghiyev@gmail.com
Qlobal geosiyasi güc rəqabəti mərkəzlərindən biri olan Qara Dəniz və Xəzər hövzəsi SSRİ və
kommunist ideologiyasının çökməsindən sonra yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. XX əsrin sonlarına qədər uzun müddət müxtəlif imperiyaların daxili dənizləri olan bu iki hövzə müstəqil dövlətlərin,
dolayısı ilə yeni aktyorların meydana gəlməsi ilə yeni və daha dinamik şəkil almağa başlamışdır.
Belə ki, müstəqil dövlətlər beynəlxalq əməkdaşlığa açıq hala gəlməklə Qərbin region dövlətlərinə
və xüsusilə təbii ehtiyyatlara çıxışına imkan yaratmışdır. Enerji təhlükəsziliyi ümumi təhlükəsizlik
prinsipinin tərkib hissəsi kimi beynəlxalq sistemin aktyorları tərəfindən nəzərə alınan təməl faktordur. Bu kontekstdə Avropa dövlətləri və Aİ istisna deyildir. Enerji təhlükəsizliyinin əsasını isə rəqabətli qiymətə, uyğun və diversifikasiya edilmiş enerji mənbələrini ilə yanaşı uyğun nəql etmə sisteminin də təmin edilməsi təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, enerji təhlükəsizliyi ixracatçılar üçün
enerjinin stabil və davamlı, bir marşrutdan asılı olmadan bazara çıxarılmasından ibarətdir. Avrasiya məkanında qeyd edilən enerji təhlükəsizliyi kompleksinin təşkili Qara dəniz və Xəzər hövzəsində
cəmlənmişdir. Dünyanın ən böyük enerji idxalatçısı və eyni zamanda enerji bazarı olaraq, Avropa
prosesin mərkəzində dayanmaqdadır. Buna görə də Avropaya enerji ixracı sisteminin mərkəzində
dayanan, eyni zamanda karbohidrogen ehtiyyatları ilə zəngin olan və Avrasiya məkanının önəmli
hissəsinə nəzarət baxımından strateji əhəmiyyətə sahib olan Xəzər-Qara dəniz hövzəsi siyasi güclərin geosiyasi və geoiqtisadi rəqabət meydanına çevrilmişdir.
Açar sözlər: Xəzər hövzəsi, Qara dəniz hövzəsi, enerji ixracı sistemi, enerji geosiyasəti, enerji
təhlükəsizliyi, Cənubi Qafqaz regionu, geosiyasi rəqabət.
Xəzər-Qara Dəniz hövzəsi (bax: Şəkil 1) və ya digər adı ilə Geniş Qara Dəniz regionu coğrafi
olaraq Asiya və Avropa qitələrini, dolayısı ilə Şərq və Qərb sivilizasiyalarını, həmçinin Avrasiyanın
şimalı ilə Yaxın Şərq və Şərqi Aralıq hövzəsini birləşdirən geosiyasi bir məfhumdur. Tarix ərzində,
Qara dəniz regionu dedikdə Balkanlardan Qafqaza, şimalda Ukrayna və Rusiyanın Qara dəniz ətrafı
ərazilərindən Anadoluya qədər olan coğrafi ərazilər nəzərdə tutulurdu. Halhazırda isə Avropa İttifaqı və NATO bu regionun sərhədlərini daha şərqdə, Xəzər hövzəsində görür [1]. Buna görə də
regionun adı Qərbdə daha çox Geniş Qara Dəniz regionu kimi tanınmaqdadır.
Hər şeydən əvvəl, qeyd etmək lazımdır ki, hövzə və region anlayışları hər zaman üst-üstə
düşmür. Belə ki, coğrafiyada hövzə su təbəqəsinin (çay, böyük göl, dəniz) yaratdığı nisbi çökəklik
və onun yaxın ətrafındakı ərazilər nəzərdə tutulur. Region isə coğrafi ərazidə yaşayan dil, din, mədəni, sosial, tarixi bağları olan və dövlətlərarası əməkdaşlığın mövcud olduğu məfhumdur [1]. Buna
baxmayaraq, bir çox nümunələrdə yuxarıda adları sadalanan bağların olmasına baxmayaraq bir
coğrafi ərazidə yaşayan xalqlar arasında düşməçilik, digər bir coğrafi ərazidə yaşayan və heç bir sosial-mədəni bağı olmayan xalqlar arasında isə qarşılıqlı əməkdaşlıq yaranmaqdadır. Buradan belə
nəticəyə gəlmək olar ki, region anlayışı konstruktivist baxışa əsaslanır və əgər həmin coğrafi ərazidə mövcud olan dövlətlər, həmçinin geniş siyasi ictimaiyyət hərhansı coğrafi ərazini region kimi
qəbul edərsə həmin ərazidəki siyasi hadisələr bu trendə əsaslanır.
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Şəkil 1. Xəzər-Qara dəniz hövzəsi
Müasir geosiyasətdə önəmli coğrafi ərazilər kimi tanınan Qara dəniz və Xəzər hövzəsi uzun
müddət iki ayrı-ayrı imperiyanın – müvafiq olaraq Çar Rusiyası və Osmanlı, daxili dənizi kimi qəbul edilmişdir. XVIII əsrdən Qara dəniz hövzəsi ərazilərinin tədricən strateji əhəmiyyət qazanmasının əsas səbəbləri kimi regionun önəmli ticari və iqtisadi potensialını, Rusiya İmperiyasının genişlənmə və isti sulara çıxma ambisiyalarını, Avropa güclərinin regiona artan maraqlarını göstərmək
mümkündür. Bu maraqların artması heç də təsadüfi deyildir, belə ki, Qara dəniz hövzəsi Avropa,
Asiya və Yaxın Şərqi birləşdirməklə 3 qitədə böyük ərazilərə çıxış baxımından strateji məntəqə
rolunu oynayırdı. Bəhs edilən dövrdə Osmanlı imperiyasının siyasi və iqtisadi gücünün zəifləməsi
digər böyük güclərin Qara dəniz ətrafı ərazilərdə nəzarəti ələ keçirmə maraqlarını təmin etmək üçün
əlverişli şərait yaradırdı.
XVIII əsrin 50-ci illərində Qara dəniz hövzəsi ilk dəfə olaraq “dövrün böyük geosiyasi güclərinin siyasi manevr və diplomatik gedişlərinin mərkəzinə” [2] çevrildi. 1853-cü ildə Krım mühraribəsində Rusiyanın Qara dəniz ətrafı regionları və həmin dövrdə zəifləməkdə olan Osmanlı İmperatorluğunun ərazilərini işğal etməsi Avropanın böyük güclərinin geosiyasi maraqlarına zidd idi.
Bu səbəblə Fransa və Britaniya həmin dövrün gücləri kimi Rusiyaya qarşı ittifaq yaratmışdılar.
Beləliklə, XIX və XX əsrin sonlarına qədər müxtəlif koalisiya və imperiyaların təsir dairəsində olan
Qara dəniz regionunun müasir geosiyasi müstəvisinin formalaşması əsasən “Soyuq Müharibə”nin
sona çatması, SSRİ-in süqutu və Qara dəniz ətrafı dövlətlərinin kommunist rejimlərdən qurtulması
amilləri ilə səciyyələndirilir.
Sovet Blokunun dağılması tək Qara dəniz deyil, həmçinin Xəzər hövzəsində də yeni geosiyasi
vəziyyət yaratdı. Siyasi səhnəyə müstəqillik qazanan beş sahilyanı dövlət daxil olmaqda idi və SSRİ
kimi hegemon gücün süqutu geosiyasi mənzərənin yeni və fərqli şəkil almasına səbəb olacaqdı.
Qeyd etmək lazımdır ki, həm coğrafi yerləşim, həm də strateji asılılıq nöqteyi nəzərdən Xəzər və
Qara dəniz hövzəsi müasir dövrdə birlikdə ələ alınmaqdadır [3]. Belə ki, bu iki coğrafi ərazilər siyasi və iqtisadi kompleks təşkil etməklə bir-birini tamamlayır, digər tərəfdən ticarət, tranzit və enerji
təhlükəsizliyi baxımdan bu iki hövzənin birini digərindən ayrı düşünmək mümkün deyildir. Təbii
ehtiyyatlar və onların nəqli, geostrateji coğrafi yerləşim və tranzit potensialı Qara Dəniz və Xəzər
hövzəsini bir bütöv kimi təsnif edən əsas amillərdir. Sıx bağlı olduğuna görə bu geniş regionun Xəzər-Qara Dəniz, dövlətləri eyni geosiyasi, geoiqtisadi trend və siyasi proseslər xətti ilə üzləşirlər.
Haqqında bəhs edilən bu iki hövzənin yerləşdiyi coğrafi ərazilər ənənəvi geosiyasətdə dünyanın
idarə edilməsi və hegemonluq üçün önəmli region olduğu dəfələrlə qeyd edilmişdir. Bunlardan ən
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tanınmışı Halford Makinderin “Özək ərazi” – Heartland [4], nəzəriyyəsidir ki, burada Qara dəniz və
Xəzər hövzəsi “Dünya Adası” adlandırılan Avrasiyanın özək torpaqları kimi təqdim edilir və qeyd
edilir ki, “özək ərazilərə" nəzarət edən “dünya adasına” və sonda bütün dünyaya nəzarət edə bilər.
Ümumilikdə, daha dar mənada Xəzər-Qara Dəniz regionu, “Yaxın Şərqə təsir etmə prinsipi”nin [5] zaman keçdikcə daha da önəm qazandığı müasir dövrdə, Balkan əraziləri, Şərqi Avropa,
Şərqi Aralıq hövzəsi, Cənubi Qafqaz və nəhayət Yaxın Şərqin önəmli bir hissəsinə nəzarət mexanizminin əsaslarından birini təşkil edir.
Qara Dənizdən fərqli olaraq, qapalı daxili dəniz olan Xəzər hövzəsi və ona bitişik Cənubi
Qafqaz regionu həm zəngin karbohidrogen ehtiyyatları, həm də əlverişli tranzit coğrafiyasına görə
ciddi önəm kəsb edən coğrafi məkandır. 2014-cü ilin məruzəsinə əsasən Xəzər hövzəsinin həm quruda, həm də suda yerləşən, təsdiq edilmiş və ehtimal edilən karbohidrogen ehtiyyatları 48 milyard
barel neft və 8.7 trilyon m3 təbii qazdan ibarətdir. Bundan əlavə Xəzər Dənizi ilə Qara Dəniz arasında yerləşən Cənubi Qafqaz coğrafi regionu bu iki hövzəni ayırmaqdan daha çox birləşdirir ki, bunun
vasitəsi ilə keçid ərazisi təşkil edərək tək Xəzər enerji ehtiyyatlarının Dünya Bazarına nəqli üçün
deyil, həmçinin Mərkəzi Asiya regionunu birləşdirən geosiyasi körpü rolunu da oynayır. Mərkəzi
Asiyanı birləşdirməsi həm Tükmənistan və Qazaxıstanın karbohidrogen resurslarının Rusiyadan
asılı olmadan Avropaya daşınması imkanını yaradır, həmçinin Mərkəzi Asiyaya, xüsusilə 9/11 hadisələrindən sonra terrorizmə qarşı müharibə şüarı altında, hərbi-strateji keçid üçün önəm kəsb edir.
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi karbohidrogen ehtiyyatları ilə zəngin olan Geniş Qara dəniz
regionunun həm bu resursların ixracatçıları, həm də çoxsaylı idxalatçı oyunçuları baxımından ciddi
əhəmiyyəti vardır. Xüsusilə, Xəzər hövzəsində yeni müstəqillik qazanmış post-sovet dövlətlərinin
qapalı coğrafiyasını nəzərə alsaq onların Rusiyadan asılı olmadan Dünya və Avropa bazarına çıxışı,
digər tərəfdən Avropanın öz enerji təhlükəsizliyi, enerji mənbələrinin və boru kəmərlərinin diversifikasiyasını təmin etməsi üçün hər iki hövzə, Xəzər və Qara dəniz, və onları birləşdirən Cənubi Qafqaz dəhlizi XXI əsr geosiyasətində kifayət qədər əhəmiyyət qazanmışdır. Müasir enerji rəqabətini
“Yeni Soyuq Müharibə” adlandırırlar və bu rəqabətdə silahlanma deyil, enerji boru xətlərinə nəzarət
əsas önəm kəsb edən amildir.
Avropa İttifaqı enerji bazarının ən böyük iştirakçısı və idxalatçılarından biri olaraq öz enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə məcburdur. Belə ki, enerjinin dünya üzrə ümumi idxalının təxminən 1/5 hissəsi Aİ-28 dövlətlərinin payına düşür və daxildə istehlak olunan enerjinin 53.4 %-i
xaricdən idxal edilməkdədir (2014) [6]. Buna görə də idxal mənbələrinin və boru xətlərinin diversifikasiyası, tək mənbədən asılı qalmamaq təməl prinsiplərdən biridir. Xüsusilə, son dövrlərdə Avropa sənayesinin təbii qaz enerjisi üzərində qurulması qaz nəqli sistemlərinin və ümumilikdə təbii qaz
təchizatı mənbələrinin yenidən gözdən keçirilməsini zəruri edir. Avropa İttifaqı öz təbii qaz ehtiyacının təxminən 35-40 %-ni Rusiyadan tədarük edir. Rusiya mənbəsinin diversifikasiyasını zəruri
qılan iki əsas amil son Ukrayna böhranı və enerjinin Moskva tərəfindən siyasi təzyiq vasitəsi kimi
istifadə edilməsidir. Avropa İttifaqı digər tərəfdən dəniz daşınması ilə sıxılmış (mayeləşdirilmiş)
qaz da idxal etməkdədir, ancaq təbii qazın boru kəmərləri ilə daşınması daha əlverişlidir. Rusiyanın
Ukraynaya ixrac etdiyi qazın 80 %-i Ukrayna ərazisindın keçməkdədir və Ukrayna təbii qaz stoklarının həcmi 36 milyard m3-dir. Müqayisə üçün qeyd edilməlidir ki, Aİ-ın ümumi qaz stoku isə
75.4 milyard m3 həcmindədir. Beləliklə, böhran nəticəsində yarana biləcək hərhansı fasilə Aİ-ın
enerji təhlükəsizliyini böyük risk altına ala bilər.
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Xəzər hövzəsinə maraq göstərməsi birtərəfli deyildir,
çünki Azərbaycan və Türkiyə də ən böyük bazarlardan biri olan Avropaya enerji çıxarılmasının
marağındadır. Belə ki, “Cənub Dəhlizi”nin 2020-ci ilə qədər Avropanın 10-20 % gaz idxalını təmin
edəcəyi gözlənilir. Geostrateji cəhətdən regionun coğrafiyası və yerləşimi enerji daşınmasının və
layihələrinin həyata keçirilməsi üçün əlverişli variant təklif edir, çünki İran və Rusiyadan yan keçməklə boru xətlərinin çəkilməsi və Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan tandemi ilə dənizlərin birləşdirilməsi (Xəzər-Qara dəniz, Xəzər-Aralıq dənizi) önəmli marşrutlardan birini təşkil edir.
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Cənubi Qafqaz regionu Xəzərin sahilində yerləşməklə potensial 48 milyard barel neft və 8.5
trilyon m2 təbii qaz ehtiyyatlarının [7] Avropaya çıxarılması üçün keçid rolu oynaya bilər. Xəzər
hövzəsində yerləşən enerji ehtiyyatlarının böyük bir hissəsi, 90%-ə qədəri suda yerləşən mənbələrdədir, çox az hissəsi qurudan inkişaf etdirilməkdədir və suda yerləşən yataqların böyük hissəsi demək olar ki, inkişaf etdirilməmiş qalır. Sahildə yerləşən 5 dövlətdən yalnız Azərbaycan inkişaf etdirdiyi neft və qazın böyük hissəsini suda yerləşən yataqlardan hasil edir ki, bunlardan Azəri-ÇıraqGünəşli neft yatağı və Şahdəniz I-II qaz yataqları əsas ehtiyyatlardır. Azərbaycan həmçinin daha
əvvəldən Avropa bazarına enerji ixracını həyata keçirməkdədir və bu proses INOGATE proqramı
çərçivəsində əsasən Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC), Bakı-Tbilisi-Ərzurum (BTE) boru kəmərləri ilə və
daha əvvəl inşa edilmiş, ancaq daha az həcmdə enerji ötürmə gücünə malik Bakı-Novorossiysk,
Bakı-Supsa boru xəttləri vasitəsi ilə həyata keçirilir.
Avropa Birliyinin Azərbaycanla enerji əməkdaşlığının genişlənməsi və Cənubi Qafqaz dəhlizinin inkişaf etdirilməsi bilavasitə 2006-cı il sentyabr ayında Ukrayna böhranı səbəbi ilə enerji axınında yaranan kəsintilərlə əlaqəlidir. Təsadüf deyildir ki, həmin ilin noyabrında, cəmi bir ay sonra,
Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında strateji enerji əməkdaşlığı sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. Sonrakı mərhələdə, mövcud olan enerji xətlərinin, xüsusilə qazın ötürülməsində
daha böyük həcmdə boru xəttinə ehtiyac duyulması və Şahdəniz-2 layihəsinin inkişaf etdirilməsi
TANAP və TAP kimi boru xətt planlarının həyata keçirilməsini vacib məsələyə çevirmişdir. Türkiyə qaz sisteminə qoşulan BTE xəttinin davamı olaraq TANAP (Trans-Anadolu) Azərbaycan qazını
Türkiyə ərazisi boyunca Yunanıstanla sərhəddə Trans-Adriatik boru xəttinə (TAP) birləşdirəcəkdir,
hansı ki, Yunanıstan və Albaniya ərazisindən və Adriatik dənizindən sualtı boru vasitəsi ilə İtaliyanın qaz sisteminə və daha sonra Avropaya ötürüləcəkdir (Bax: Şəkil 2).

Şəkil 2. Qara Dəniz və Cənubi Qafqaz enerji ixracı sistemi
TANAP borusunun gerçəkləşdirilməsi Nabucco layihəsindən imtina edilməsini göstərməklə
bərabər Azərbaycan və Türkiyənin üstünlük əldə etməsinə imkan yaratdı. Belə ki, Türkiyənin
BOTAŞ və Azərbaycanın SOCAR (TANAP-da 58%, TAP-da 20%) şirkətlərinin layihələrdə önəmli
hissələr sahib olması starteji koridor olan Cənub Dəhlizində önəmli rol oynayacaqlarının göstəricisidir. TANAP layihəsi Nabucco-dan fərqli olaraq çoxtərəfli razılaşmanı və layihədə iştirak edən şirkətlərin razılığının olması kimi mürəkkəb prosesin yekunlaşması gözləməyən Türkiyə və Azərbaycan tərəflərinin 2012-ci ildə ikitərəfli hökümət razılaşmasından sonra gündəmə girdi və Avropa tə249
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rəfindən qəbul edildi [8]. Bu məqsədlə BTE boru kəmərinin həcminin (Bax: Cədvəl 1) genişləndirilməsi layihəsinə start verilmişdir. TANAP layihəsinin qəbul edilməsi və TAP kəməri layihəsinin
razılaşdırılması Cənubi Qafqaz regionu, həmçinin Xəzərin digər sahilində yerləşən və ən böyük
ehtiyyatlara sahib olan Mərkəzi Asiya, xüsusilə də Türkmənistan və Qazaxstan, enerjisinin Avropaya ötürülməsində strateji mövqeyə sahibdir. Bu enerjinin ötürülməsi üçün Trans-Xəzər layihəsi nəzərdə tutulsa da Mərkəzi Avropanın geosiyasi müstəvisi, Avropa Birliyinin enerji layihələrinə yetəri
dəstəyi verə bilməməsi və Xəzərin hüquqi statusunun qeyri-müəyyənliyi səbəbi ilə həyata keçirilməsi yaxın gələcək üçün qeyri-real görsənir.
Qazaxıstandan dəniz yolu ilə qəbul edilən az miqdarda neft BTC boru kəməri ilə Avropaya
ötürülməkdədir. Doğrudur, bugünkü gündə Mərkəzi Asiya enerjisi Avropa bazarına çıxarılır, ancaq bu
Avropa Birliyi üçün diversifikasiya hesab edilə bilməz, çünki bu enerji Rusiyanın boru xətt sistemi ilə
Qara dənizə çıxarılır və Rusiyanın monopoliyası altındadır. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, tək mənbələrin deyil, ötürücü boru kəmərlərinin də difersifikasiyası nəzərə alınmalı olan amillərdən biridir.
Cədvəl
Mövcud və planlaşdırılan boru kəmərləri [7]
Təyinatı

Adı

Həcmi

Statusu

Neft

Bakı-Tbilisi-Ceyhan
kəməri

1 milyon barel/gün

İstifadədə

Neft

Bakı-Novorossiysk
kəməri

100 min barel/gün

İstifadədə

Neft

Bakı-Supsa kəməri

145 min barel/gün

İstifadədə

Qaz

Bakı-TbilisiƏrzurum kəməri

8 milyard m3 / 1 il –
genişlənmə imkanı 20
milyard m3

İstifadədə

Qaz

Qazi-MəhəmmədMozdok kəməri

15.7 milyard m3 / 1 il

İstifadədə

TANAP kəməri

İlkin mərhələdə 16
milyard m3 / 1 il –
genişlənmə imkanı 30
milyard m3

Planlaşdırılmış

Qaz

TAP kəməri

10 milyard m3 / 1 il (20
milyard m3 qədər
genişlənmə imkanı)

Planlaşdırılmış

Qaz

Mavi Axın (Blue
Stream) kəməri

16 milyard m3 / 1 il

İstifadədə

Qaz

Türk Axını (Turk
Stream) kəməri

31 milyard m3 / 1 il

Planlaşdırılmış

Qaz
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Digər böyük layihə isə Rusiyanın Ukrayna ərazisini yan keçməklə Avropaya qaz ixracını
təmin edilməsini nəzərdə tutan “Türk Axını” boru kəməri (Bax: Şəkil 2) layihəsidir. Bundan əvvəlki
“Cənub Axını” layihəsinin reallaşdırıla bilməməsinin əsas səbəbi boru xətti layihəsinin Bolqarıstan
ərazisində Avropa İttifaqının “3-cü Enerji Paketi” qaydalarına uyğunluğunu yoxlamaq məqsədi ilə
inşaatının dayandırılmasından sonra Rusiyanın layihədən imtina etməsi oldu. Həmin qaydalara əsasən enerji ixracatçısı ilə daşıyıcısı tək şirkətdən/dövlətdən asılı ola bilməz.
Daha əvvəl qeyd olunduğu kimi Rusiyanın Avropaya ixrac etdiyi qazın 80 % Ukrayna ərazisindən keçməkdədir və son Ukrayna böhranının uzanması yeni marşrutların inkişafını tələb edir.
2003-cü ildə istifadəyə verilən “Mavi Axın” boru kəməri bu müstəvidə Ukrayna marşrutuna
alternativ ola bilməz, çünki bu kəmərin maksimum həcmi ildə 16 milyard m3-dir. Buna görə də
2014-cü ildə “Cənub Axını” layihəsinin imtinasından sonra Türkiyə və Rusiya elə həmin ildə “Türk
Axını” layihəsi üçün ilkin razılığa gəldilər
Son olaraq 2016-cı il oktyabrın 10-da İstanbulda keçirilən 23-cü Dünya Enerji Konqresində
Rusiya prezidenti V.Putin və Türkiyə prezidenti R.T.Ərdoğanın imzaladığı hökümtələrarası müqavilə ilə layihənin reallaşdırılmasına start verildi. Türk Axını kəməri Qara dənizin Rusiya və Türkiyə
ərazi sularından keçərək İstanbulun Avropa qitəsi tərəfinə qədər uzanacaqdır və ümumi həcminin
31 milyard m3 olacağı gözlənir. Bu layihə artıq Türkiyə ərazisində TANAP layihəsi ilə rəqabətə
girmə iqtidarındadır.
Hərəkətverici faktorları əsasən təbii enerji ehtiyyatları, enerji nəqli sistemi, boru kəmərləri
siyasəti və mərkəzi geostrateji mövqe olan Xəzər-Qara dəniz hövzəsinin geosiyasəti çox mürəkkəb
siyasi manevr mərkəzidir. Region aparıcı qüvvələrin maraqlarının təmininə çalışan böyük güclərdən
(ABŞ və Rusiya) və regional güclərdən (Türkiyə və Rumıniya), həmçinin strateji cəhətdən önəmli
olan oyunçulardan (Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Bolqarıstan) ibarətdir. Siyasi və qərarvermə prosesləri yuxarıda qeyd edilən hərəkətverici faktorlara əsaslanaraq regionda 3 sinifdən ibarət
güc sistemi əsasında formalaşır. Qərb üçün həyati dərəcədə önəmli olan bu region nəinki enerji
təhlükəsizliyi baxımından, həmçinin strateji təhlükəsizlik baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Avropa
öz təhlükəsizlik sərhədlərini məhz Qara dəniz ətrafında görməkdədir, ancaq əlbəttə ki, enerji idxalının təmin edilməsi baxımından region ən azı strateji təhlükəsizlik qədər önəmlidir.
Regionun digər böyük gücü, Rusiyanın maraqlarında region üzərində həm keçmiş Sovet əraziləri kimi nəzarəti yenidən bərpa edilməsi, həm də enerji ixracının əsas mərkəzi kimi həyati dərəcədə
önəmli məntəqə rolundadır. Digər tərəfdən Qara dəniz əhəmiyyətli ticarət mərkəzidir. Avropaya və
Dünyaya ixrac edilən mallardan nəinki enerji, digər məhsullar da buradan açıq sulara çıxmaqla təmin edilir. Beləliklə, regiona strateji nəzarət Şərq-Qərb siyasi və iqtisadi qovşağının idarə edilməsi
anlamına gəlir.
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КАСПИЙСКО-ЧЕРНОМОРСКИЙ РЕГИОН И
ЕНЕРГОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
Р. Тагиев
Бакинский Инженерный Университет
После распада Советского Союза и Коммунистического блока геополитическая область
для одного из интенсивных политических соревнований - регионы Черного и Каспийского
морей стала совершенно иным геополитическим пространством по сравнению с советским
периодом. До конца XX века оба регионы были внутренними морями разных империй. Однако, с развалом СССР, возникла новая геополитическая ситуация, независимые государства
стали международными субъектами. В результате, вышеупомянутые регионы стали более
динамичными. Международное сообщество впервые смогло получить доступ к этому региону, и новые независимые прибрежные государства стали открытыми для международного
сотрудничества как самостоятельные субъекты международного сообщества. В то же время
энергетические запасы Каспийского моря стали доступными для более широкого глобального энергетического рынка, особенно для Европы, с целью диверсификации и обеспечении
собственной энергетической безопасности.
Будучи одной из основных стратегий для государств, энергетическая безопасность как
часть более широкой концепции безопасности должна быть обеспечена с помощью различных тактик, таких как диверсификация источников энергии и транспортных маршрутов,
обеспечение надежных и доступных цен. В этом случае Европейский Союз не является исключением. Однако сама концепция по-разному воспринимается импортерами и поставщиками, поскольку энергетическая безопасность - это устойчивое энергоснабжение по доступным ценам для импортирующих государств, но в то же время это означает безопасный спрос
и разнообразие экспортных маршрутов для поставщиков. Движение энергии сосредоточено в
районах Черного и Каспийского морей. Черное море является одной из основных сетей трубопроводов, морской торговли и ворот в открытое море, в то время как Каспийское море богато запасами энергии. В этом случае важна зависимость одного от другого. Европейский
союз, как один из крупнейших импортеров энергии, занимает центральное и важное положение в этом процессе. Эта центральная позиция в энергетических отношениях, энергетическая
безопасности ЕС, геополитическая конкуренция делают Черное море и Каспийское море
важными для интересов великих держав.
Ключевые слова: Черноморский регион, регион Каспийского моря, геополитика энергетики, транспортировка энергоносителей, энергетическая безопасность, Южный Кавказ,
геополитическая конкуренция.
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CASPIAN-BLACK SEA BASIN AND ENERGY TRANSPORTATION SYSTEM
R. Taghiyev
Baku Engineering University
Since the collapse of the Soviet Union and Communist Block, the geopolitical scene for one
of the intense political competition – the Wider Black Sea region and Caspian basin became completely different geopolitical space, compared to the Soviet period. Until the end of the 20th century, both regions were inner basin of different empires. However, with the collapse of USSR new
geopolitical situation occurred, new states as international actors became independent. As a result,
the aforementioned regions began to be more dynamic. International Community, for the first time,
could access the region and the newly independent coastal states became open for the International
Cooperation, as independent subjects of the International Community. At the same time, the energy
reserves of the Caspian basin became accessible for the wider global energy market, especially for
Europe in order to diversify and ensure own energy security.
Being one of the fundamental strategies for the states, energy security as a part of wider security concept has to be ensured through various tactics like diversification of energy sources and
transport routes, ensuring reliable and affordable prices. The European Union is not exceptional in
this case. However, the concept itself is accepted differently by consumers and suppliers, because
energy security is sustainable energy supply on affordable prices for the consumers, while it means
secure demand and diversity of export routes for the suppliers. The regarding movement of energy
are concentrated within Black Sea and Caspian Sea basins. Black Sea is one of the main networks
of pipelines, sea trade and gate to the open sea, while Caspian basin is rich with energy reserves. In
this circumstance, the dependence of one on the other is important. As one of the biggest energy
importer, European Union occupies central and substantial position in this process. This central position in energy relations, the energy security of EU, geopolitical competition makes the Black Sea
and Caspian Sea basins important for the interests of the great powers.
Key Words: Black Sea basin, Caspian Sea basin, geopolitics of energy, energy transportation,
energy security, South Caucasus, geopolitical competition.
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