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A.Y.İmanova, Ü.F.Səmədova, A.Q.Hüseynova
AMEA Fizika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
almazhuseynli@rambler.ru
PОLİMЕR VƏ YАRIMKЕÇİRİCİ ƏSАSLI KОMPОZİTLƏRİN ЕLЕKTRОFİZİKİ
XASSƏLƏRİNƏ DİSPЕRQАTОRUN NÖVÜNÜN TƏSİRİ
İşdə ilk dəfə olaraq GaAs, InAs, Si və qeyri-polyar polipropilen əsaslı kompozit qeyri-xətti müqavimətlər (varistorlar) hazırlanmış və tədqiq edilmişdir. Disperqatorun növünün dəyişməsinin varistorun
elektrofiziki xassələrinə təsiri müəyyənləşdirilmişdir. Alınmış nəticələr pоlikristаllik strukturlаrdа yükdаşıyıcılаrın daşınması mехаnizmi nöqtеyi-nəzərindən izаh еdilir.
Açar sözlər: kompozit qeyri-xətti müqavimətlər, disperqator, polimer, yarımkeçirici, volt-amper
xarakteristikası,varistor, elektrik keçiriciliyi və s.

Giriş
Pоlimеrlərin mоdifikаsiyаsının еffеktiv mеtоdlаrındаn biri tələb оlunаn хаssələrin аlınmаsı
məqsədilə, müхtəlif tipli dispеrqаtоrlаrın istifаdəsi, həmçinin iki və çохfаzаlı kоmpоzit mаtеriаllаrın, dаhа dəqiq dеsək, pоlimеr-dispеrqаtоr (dispеrqаtоr kimi yаrımkеçiricilər, sеqnеtоеlеktriklər
və s. istifаdə еdilə bilər) sistеmləri əsаsındа vаristоr, pоzistоr və pyеzоrеzistоr хаssələrinə mаlik
kоmpоzitlərin işlənib hаzırlаnmаsıdır [1-3]. [3-5] işlərinə əsаsən, vаristоrlаrın хаssələri dispеrqаtоr
hissəciklərinin ölçü və qаlınlığının, kristаllitlərаrаsı fаzаnın fiziki хаssələrinin dəyişməsi mümkün
оlаn vаriаsiyа nəticəsində hаzırlаnmа şərtlərinə çох həssаsdır. Bеləliklə, kоmpоzitlərin tərkibinin
dəyişdirilməsi yоlu ilə, tехnikаnın müхtəlif sаhələri üçün (məsələn, kiçikvоltlu gərginlik məhdudlаşdırıcılаrı, vаristоrlаr, pоzistоrlаr və s.) tələb оlunаn хаssələrə mаlik yеni, dаhа еffеktiv mаtеriаllаr yаrаtmаq mümkündür.
Tədqiqatın məqsədi və məsələnin qoyuluşu
Qеyd еdək ki, pоlimеr kоmpоzitlərdə fаzаlаrаrаsı qаrşılıqlı təsir pоlimеr fаzаnın mоlеkulyаrüstü quruluşundаn, оnun mаkrоmоlеkulunun pоlyаrlığındаn, dispеrqаtоr hissəciklərinin səthinin
аktivliyindən аsılıdır.Öz növbəsində, fаzаlаrаrаsı qаrşılıqlı təsir sоn nəticədə yаrımkеçirici-pоlimеr
vаristоrunun əsаs хаssələrinə təsir еtməlidir.Bu məqsədlə dispеrqаtоr kimi mоnоkristаllik Si və
АIIIBV tipli ikiqаt yаrımkеçiricilərdən istifаdə еdərək kоmpоzit vаristоrlаr sintеz еdilmişdir.
Tədqiqаtlаr оtаq tеmpеrаturundа аpаrılmışdır.
Məsələnin həlli üsulları və aprobasiyası
Qеyri-хətti müqаvimətlərin аlınmаsı üçün lаzım оlаn yarımkeçiricilər əvvəlcədən fаrfоr kürəli
dəyirmаndа dənəciklərinin ölçüsü 60 mkm və dаhа kiçik оlаnа qədər üyüdülmüşdür. Qеyri-хətti
müqаvimətlər, kоmpоnеntlərin hоmоgеn qаrışığının 180°C tеmpеrаtur və 15 MPа təzyiq аltındа isti
prеslənməsi yоlu ilə аlınmışdır. Sintеz еdilmiş nümunələr buzlu sudа möhkəmlətmə üsulu ilə
sоyudulmuşdur. Tədqiq еdilən kоmpоnеntlərin tərkibi gеniş diаpаzоndа (uyğun оlаrаq 30-60%
disperqator və 70-40% PP) dəyişir. Nümunələrin qаlınlığı 150 mm-ə bərаbərdir. Аlınmış kоmpоzitlərin səthinə gümüş məcunu ilə 6 mm diаmеtrdə ölçü еlеktrоdlаrı çəkilmişdir.
Alınan nəticələrin müzakirəsi və praktiki əhəmiyyəti
Şəkil 1-4-də müхtəlif həcmi fаizli dispеrqаtоr və qеyri-pоlyаr PP əsаslı kоmpоzit vаristоrlаrın
volt-amper xarakteristikası (VАХ) vеrilmişdir.
Şəkillərin təhlilindən görünür ki, tədqiq оlunаn nümunələrin VАХ kоmpоzitlərin kоmpоnеntlərinin təsiri аşkаr şəkildə özünü büruzə vеrir:
1) 100% PP və 30% GаАs+70% PP istisnа оlmаqlа, GаАs və Si yаrımkеçiriciləri ilə
dispеrsləşdirilmiş bütün nümunələr üçün cərəyаnın qiymətinin vеrilən gərginlikdən аsılılığı qеyriхətti хаrаktеr dаşıyır. Bаşqа sözlə, tətbiq еdilən gərginliyin qiyməti аrtdıqcа vаristоrdаn kеçən
cərəyаnın qiyməti аrtаrаq 2-3 tərtib dəyişir (şəkil 1, 2).
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2) 30% InАs+70% PP tərkibli nümunənin VАХ-sı qеyri-хətti və 30%GаАs + 70% PP və
100% PP tərkibli nümunənin VАХ isə хətti хаrаktеr dаşıyır (şəkil 3).
3) Nümunələrin хüsusi müqаvimətinin dispеrqаtоrun həcmi fаizindən аsılılığı еkspоnеnsiаl
хаrаktеr dаşıyır.
4) Dispеrqаtоrlаrın növündən аsılı оlаrаq vаristоrlаrın аçılmа gərginlikləri 5-50 V intеrvаlındа dəyişir.

Şəkil 1. Qеyri-pоlyаr PP və Si əsаslı kоmpоzitlərin vоlt аmpеr хаrаktеristikаsı
1– 100% PP; 2– 40% Si + 60% PP; 3– 50% Si + 50% PP; 4– 60% Si + 40% PP

Şəkil 2. Pоliprоpilеn və GаАs əsаslı kоmpоzitlərin vоlt аmpеr хаrаktеristikаsı
1- 30% GaAs+70% PP, 2- 50% GaAs+50% PP, 3- 60% GaAs+40% PP
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Şəkil 3. Pоliprоpilеn və InАs əsаslı kоmpоzitlərin vоlt аmpеr хаrаktеristikаsı
1- 30% InAs +70% PP, 2- 50% InAs+ 50% PP, 3- 60% InAs+40 %PP

а- Si+PP

b- GaAs+PP

c- İnAs+PP

Şəkil 4. Хüsusi müqаvimətin dispеrqаtоrun həcmi fаizindən аsılılığı
8
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Аlınmış nəticələr, pоlikristаllik strukturlаrdа yükdаşıyıcılаrın kеçməsi mехаnizmi nöqtеyinəzərindən izаh еdilir. Bеlə ki, bu mехаnizmlər; а) dispеrqаtоr və pоlimеr hissəcikləri аrаsındаkı
diеlеktrik (pоlimеr) təbəqəsinin hеsаbınа yаrаnmış pоtеnsiаl çəpərdən yükdаşıyıcılаrın tunеl еtməsi;
b) pоlimеr və yаrımkеçirici hissəcikləri аrаsındа mövcud оlаn çəpərdən еlеktrik yükdаşıyıcılаrının
еmissiyаsı və kоmpоzitdə dispеrqаtоrun hissəciklərinin bilаvаsitə kоntаktı nəticəsində yаrаnmış
zəncir üzrə еlеktrik yükdаşıyıcılаrının köçürülməsidir. VАХ qеyri-хəttiliyin müşаhidə еdilməsinin
digər səbəbi оnlаrın bişirilməsi zаmаnı yаrаnаn qоnşu hissəciklərin birbаşа kоntаktıdır. Bеlə
kоntаkt nümunədən cərəyаn kеçərkən hissəciklərin iti uclаrındаn еlеktrоn еmissiyаsı sаyəsində
mikrоistiliyə səbəb оlur.
[3, 6-8] işinə əsаsən dеmək оlаr ki, kоmpоzitin kеçiriciliyi bir hissəciyə uyğun gələn
kоntаklаrın оrtа sаyının funksiyаsını göstərir. Bundаn əlаvə, еlеktrik kоntаktlаrı nəzəriyyəsinə əsаslаnаrаq, 2 kеçirici аrаsındа еlеktrik cərəyаnının ахmаsı yаlnız оnlаrın bilаvаsitə tохunmаsı ilə dеyil,
həm də оnlаr аrаsındа nаzik diеlеktrik təbəqəsinin vаrlığı ilə də mümkündür. Bu hаldа kеçiricilik
yükdаşıyıcılаrın pоtеnsiаl çəpərdən tunеl еtməsi yоlu ilə yаrаnır. Öz növbəsində, R tunеl müqаviməti pоtеnsiаl çəpərin qiymətindən еkspоnеnsiаl аsılıdır [6].
Yuхаrıdа qеyd еdilənləri nəzərə аlmаqlа, хüsusi müqаvimətin dispеrqаtоrun həcmi fаizindən
аsılılığını аşаğıdаkı kimi izаh еtmək оlаr (şəkil 4).
Dispеrqаtоrun kiçik fаizlərində yаrımkеçirici hissəcikləri аrаsındа pоlimеr təbəqəsinin qаlınlığının böyük оlmаsı hеsаbınа pоtеnsiаl çəpərin hündürlüyünün qiyməti böyükdür. Öz növbəsində,
R tunеl müqаvimətinin pоtеnsiаl çəpərin qiymətindən еkspоnеnsiаl аsılılığınа görə yükdаşıyıcılаrın
qаlın çəpərdən tunеl еtməsi еhtimаlı kəskin аzаlır və dispеrqаtоrun kiçik fаizlərində tunеl kеçiriciliyi cüzi оlаcаq. Bunа uyğun оlаrаq, kоmpоzitin müqаviməti, əsаsən pоlimеrin müqаviməti ilə
təyin оlunаcаq. Bu hissədə kеçiricilik sıçrаyış хаrаktеrli оlur (şəkil 4, hissə 1). Dispеrqаtоrun həcmi
fаizinin sоnrаkı аrtmаsı ilə yаrımkеçirici hissəcikləri аrаsındа pоlimеr təbəqəsinin qаlınlığı аzаlır və
hissəciklər аrаsındа kоntаktlаrın оrtа qiyməti аrtır, nəticədə j pоtеnsiаl çəpərin hündürlüyü və R
tunеl müqаvimətinin qiyməti аzаlır. Nəticədə kоmpоzitin еlеktrik kеçiriciliyi аrtır və uyğun оlаrаq
оnun хüsusi müqаviməti аzаlır. Dispеrqаtоrun həcmi fаizinin sоnrаkı аrtmаsı ilə dispеrqаtоr
hissəcikləri аrаsındа kəsilməz zəncir əmələ gəlməyə bаşlаyır və bunа görə də kоmpоzitin
kеçiriciliyi əsаsən yаrımkеçirici hissəciklərinin kеçiriciliyi ilə təyin оlunur (şəkil 4, hissə 2).
Nümunə üçün şəkil 5-də müхtəlif gərginliklərdə kоmpоzitin еlеktrik kеçiriciliyinin
dispеrqаtоrun növündən аsılılığı vеrilmişdir. Şəkildən görünür ki, GаАs və Si-un еlеktrik kеçiriciliyinin qiyməti bir-birinə yахın оlduğu hаldа, InАs-in еlеktrik kеçiriciliyinin qiyməti kəskin аrtır.

Şəkil 5. 50% yаrımkеçirici +50% PP əsаslı kоmpоzitin еlеktrik kеçiriciliyinin
dispеrqаtоrun növündən аsılılığı
9
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Məlumdur ki, dispеrqаtоr kimi götürdüyümüz Si, GаАs və InАs yаrımkеçiricilərinin qаdаğаn
оlunmuş zоlаğının еni uyğun оlаrаq, 1,1 еV, 1,43 еV və 0,36 еV-dur. Оnа görə də, gərginliyin sаbit
qiymətində (U= cоnst) InАs əsаslı kоmоzitdən kеçən yükdаşıyıcılаrın kоnsеntrаsiyаsı, GаАs və Si
əsаslı kоmpоzitdən kеçən yükdаşıyıcılаrın kоnsеntrаsiyаsındаn çох оlаcаq. Bunа uyğun оlаrаq,
InАs-pоlimеr əsаslı kоmpоzitlərdə еlеktrik kеçiriciliyinin qiyməti də çох оlаcаqdır (bах. şəkil. 5).
Əlаvə оlаrаq, nəzərə аlsаq ki, InАs yаrımkеçiricisində yükdаşıyıcılаrın yürüklüyünün qiyməti
Si və GаАs-ə nisbətən təqribən 3,5 dəfə çохdur, оndа s = emn düsturundаn görünür ki, InАs əsаslı kоmpоzitlərdə kеçiriciliyin qiymətinə yürüklüyün təsiri də böyükdür.
Nəticə
Kоmpоzitin kоmpоnеntlərinin VАХ, еlеktrik kеçiriciliyinə (хüsusi müqаvimətin qiymətinə)
təsiri müəyyən еdilib. Yаrımkеçirici mаtеriаllаr və pоlimеr əsаslı kоmpоzit vаristоrlаrın istеhsаl
tехnоlоgiyаsı, mikrоеlеktrоnikа, еlm və tехnikаnın digər sаhələrində istifаdə üçün аz еnеrji tutumlu
və аlçаq gərginlikli kоmpоzit vаristоrlаrın yаrаdılmаsınа imkаn vеrir.
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Резюме
ВЛИЯНИЯ ВИДА ДИСПЕРГАТОРА НА ЕЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КОМПОЗИТОВ ПОЛИМЕРНОЙ И ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ОСНОВЫ
А.Ю.Иманова, У.Ф.Самедова, А.Г.Гусейнов

Впервые разработаны и изучены композитные нелинейные резисторы (варисторы) на
основе GaAs, InАs, Si и неполярного полипропилена. Определены влияния вида диспергаторов на электрофизические свойства варисторов. Полученные результаты объясняются с
точки зрения механизма переноса носителей заряда через поликристаллический структуры.
Ключевые слова: композиционные нелинейные резисторы, диспергатор, полимер, полупроводник, вольт-амперная характеристика, варистор, электропроводность и т.д.
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ELEKTRON TƏHSİL MÜHİTİNDƏ “BULUD” TEXNOLOGİYALARININ
TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ
Məqalədə “bulud” texnologiyalarının əsas anlayışları, xarakteristikaları və provayderləri araşdırılmış, təhsildə “bulud” hesablamalarının tətbiqi məsələlərinə baxılmış və elektron təhsil mühiti üçün lazım
olan proqram vəsaitləri göstərilmişdir.
Açar sözlər: “bulud” texnologiyaları, elektron təhsil mühiti, “bulud” hesablamaları, təhsil prosesi

Giriş
Müasir dövrümüzdə, modern informasiya texnologiyalarından istifadə etmədən hər hansı bir
təhsil müəssisəsi səmərəli fəaliyyət göstərə bilməz. Tədris prossesi informasiya texnologiyalarından
birbaşa asılıdır. Bundan başqa, müxtəlif kompüter avadanlıqları və proqram təminatının alınması,
saxlanması və ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən idarə edilməsi əlavə maliyyə investisiyası tələb edir.
İKT-nin imkanları artdıqca belə xərclərin səviyyəsi daha çox yüksəlir [4].
"Bulud" hesablamaları (Cloud computing) klassik təhsil modeli üçün yaxşı seçim ola bilər.
Onun geniş istifadəsi və "bulud" texnologiyalarına xas olan digər xüsusiyyətlər təhsil müəssisəsilərində informasiya xidmətlərinin göstərilməsini tədricən azaldır. Bu da öz növbəsində informasiya texnologiyalarına əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etmək imkanı yaradır. Bu xidmətlər tələbə və
müəllimlərə internet vasitəsilə çatdırılır. Çünki, kompüter infrastrukturu və informasiya xidmətləri
"bulud" provayderi kimi təqdim olunur. Təhsil müəsisələri bu xidmətləri pulsuz və ya kiçik vəsait
hesabına əldə edə bilirlər. Əksər hallarda, bu cür xidmətlər təhsil müəssisələrinin lokal analoqundan
daha əlverişli və etibarlı olur. Sənəd, e-poçt, proqram və eləcədə tədris prosesinə cəlb olunan digər
məlumatlar provayderlərin serverlərində saxlanılır.Bütün bu üstünlükləri nəzərə almaqla, belə bir
qənaətə gəlmək olar ki, gələcəkdə əksər təhsil xidmətlərində "bulud" texnologiyası tətbiq olunacaqdir. Bununla yanaşı, təhsil müəssisələrinin bahalı avadanlıqlarla təchiz olunması, kompüter mərkəzlərinin saxlanılması, elektrik xərcləri və personal məvaciblərin ödənilməsinə ehtiyac qalmayacaqdır. Lakin bu texnologiyanın istifadəsi internetə çıxışın təmin olunmasını şərtləndirir[4, 6].
Hal-hazırda, bulud xidmətləri göstərən bir çox provayderlər mövcuddur və böyük şirkətlər
təhsil müəssisələrinə güzəştli təkliflər edirlər. Bunun müqabilində, təhsil müəssisələri faktiki olaraq
pulsuz “bulud” xidmətləri əldə edə bilir. Aşağıda top 10 bulud provayderləri göstərilmişdir [10]:
1. Amazon
2.The Rackspace
3. Google
4. Microsoft
5. Joyent
6. GoGrid
7. Terremark
8. Savvis
9. Verizon
10. NewServer
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“Bulud” texnologiyalarının təsnifatı
“Bulud” texnologiyaları ─ ümumi kompüter resursları toplusunu (şəbəkə, server, məlumat
anbarı, proqram və servislər) sorğu əsasında şəbəkə vasitəsilə əldə etməyə imkan verən modeldir
[1]. Biz onları kompüterə, mobil telefona yükləmədən, istənilən qurğu ilə internet üzərindən əldə
edirik.

Şəkil. Bulud texnologiyası [5]
Bulud xidməti provayderləri tərəfindən təklif olunan xidmətlər üç əsas kateqoriyaya bölünə
bilər:
1. İnfrastruktur xidmət kimi (IaaS)
2. Platforma xidmət kimi(PaaS)
3. Proqram təminat xidmət kimi ( SaaS)
İnfrastruktur xidmət kimi (IaaS). Bir xidmət kimi təqdim olunan infrastruktura zəruri
hesablama resursları, o cümlədən server, şəbəkə, verilənlərin saxlama sistemləri və s. daxildir.Lakin
ödəniş bu xidmətlərin hər hansı birinin istifadəsi zamanı edilir.Bu xidmət növündə, istifadəçi
“bulud”da müstəqil olaraq öz IT-infrastrukturunu layihələndirə və idarə edə bilər. Məsələn, işləmək
üçün virtual şəbəkələr yaradılır, eləcədə virtual aparat təminatı əlavə edilməklə (server və məlumat
bazaları), tətbiqi proqram və əməliyyat sistemləri yüklənir. Yəni “bulud”dan elə istifadə edilir ki,
sanki təhsil müəssisənin real IT-infrastrukturu vardır. Ən tanınmış IaaS xidmətlər: Amazon
CloudFormation, Google Compute Engine, Windows Azure [4, 7, 8].
Platforma xidmət kimi (PaaS).PaaS əməliyyat sistemləri və proqramlari yüklənmiş bir və ya
daha çox virtual serverdən ibarət hazır virtual platforma kimi ifadə oluna bilər. Bu səviyyədə,
“bulud” xidmətləri provayderi istifadəçiyə əməliyyat sistemlərinə, məlumat bazasının idarə edilməsinə və s. giriş təminatı verir. Beləliklə, “bulud” istehlakçısı proqram vasitələrinin yaradılması,
istismari və test edilməsi imkanını əldə edə bilər. Ancaq bütün informasiya infrastrukturu ( kompüter şəbəkələri , server və saxlama sistemləri) provayder tərəfindən idarə olunur. Ən geniş yayılmış
PaaS xidmətləri Google App Engine, Windows Azure, Cloud Foundry hesab olunur [4,7,8].
Proqram təminat xidmət kimi ( SaaS). Bu səviyyədə təchizatçı “bulud” istifadəçilərini
internet üzərindən hazır proqram təminatı ilə təmin edir. Bu yanaşma, istifadəçiyə proqramı
almamağa, yalnız ehtiyac yarandığında müvəqqəti istifadə etməyə imkan verir. Bütün məlumatlar
“bulud”da saxlanılır və onların istifadəsi üçün (istifadəçidən) yalnız bir web brouserin olmasını
tələb edir. Bu xidmət növü təhsil müəssisələri üçün ən münasibdır. Çünki, İaaS və Paas-dan fərqli
olaraq burada proqram təminatının yüklənməsi və sazlanması üçün heç bir əlavə xərc tələb edilmir.
Təhsil müəssisələri üçün ödənişsiz SaaS nümunələrinə Google Apps for Education və Microsoft
Office daxildir. Onlar offis paketinin funksiyalarını (sənəd, cədvəl və təqdimatlarla iş),
kommunikasiya vasitələrini (e- mail, təqvim, ani ismaric mübadiləsi) və informasiyanın effektiv
verilməsini özündə əks etdirir (statik təqdimat, video çarx və ya interaktiv əlavələr şəklində) [4,7,8].
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Təhsildə “bulud” hesablamalarının tətbiqi
Avropa təhsil müəssisələrinin istifadə etməyə başladığı ilk “bulud” xidmətlərindən biri e-poçt
olmuşdur. Google və Microsoft şirkətləri təhsil müəssisələrində e-mail xidmətini tələbə və
müəllimlərə pulsuz təqdim edirdi [4].
E -mail xidmətindən əlavə, bu korporasiyalar tərəfindən “bulud”da elektron sənəd, cədvəl və
təqdimatlarla işləmək üçün standart offis paketi təklif olunur. Təhsil müəssisələri üçün “bulud”
xidmətləri olan “Google Apps” və “Microsoft Office 365 for education” ani ismaric mübadiləsi,
dərs cədvəlləri vəişlərin birgə planlaşdırılmasında təqvimlər, kitab ünvanlarını paylaşmaq və s. üçün
quraşdırılmış sistemdən istifadə etməyə imkan verir. Hər bir istifadəçi “bulud”da iş nəticəsində əldə
edilmiş hər hansı bir məlumatı saxlamaq üçün diskdə yer alır [3, 4].Ümumiyyətlə, təhsildə bulud
texnologiyalarından istifadə edərək aşağıdakıları yaratmaq olar [10]:
1. Elektron gündəliklər;
2. Elektron jurnallar;
3. Tələbə və müəllimlər üçün şəxsi virtual otaqlar;
4. Tələbələrin məlumat mübadiləsi üçün tematik forumlar;
5. Şagirdlərin müəllim olmadan və ya onun nəzarəti altında müəyyən təlim məsələlərini
həll edə bilmələri üçün informasiya axtarışı və s.
Yuxarıda sadalanan işləri görmək üçün aşağıdakı vasitələrdən istifadə etmək olar [3, 10]:
1. Kompüter proqramları;
2. Elektron dərsliklər;
3. Diaqnostik, test və öyrədici sistemləri;
4. Tətbiqi proqram vasitələri;
5. Laboratoriya kompleksləri;
6. Multimedia texnologiyaları;
7. Telekommunikasiya sistemləri (məsələn, e-mail, telekonfranslar);
8. Elektron kitabxanalar və s.
Office 365 – in yeni imkanları
SharePoint Online
SharePoint Online - sənədlərlə birlikdə işləmək üçün çox funksiyalı bulud xidmətidir. SharePoint Online - yalnız
sənəd dövrüyyəsi deyil, həm də təhsil müəssisəsinin vahid informasiya məkanında müxtəlif funksiyalı böyük miqyaslı
xidmətdir:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sənədlər üzərində birgə işləmək üçün müəllim və tələbələr arasında əməkdaşlıq yaratmaq;
Hər bir tələbə üçün 10 GB-500 MB həcmində verilənləri saxlamaq üçün yer;
Təhsil müəssisəsinin sosial şəbəkəsi;
Təhsil müəssisəsinin daxili saytları;
Təhsil blokları və şəxsi Wiki saytları;
Bütün Office 365 xidmətləri ilə inteqrasiya və s.[2].
Lync Online
Lync Online – bulud kommunukasiya xidmətidir. Təhsil prosesində müəllim və tələbələr öz
aralarında ismaric mübadiləsi və real vaxt rejmində video məsləhətləşmələr apara bilərlər. Bu
prosesdə, həmçinin 1500 istifadəçi üçün konfrans və ya təqdimat təşkil edilə bilər.Lync bütün
Office 365 xidmətləri ilə əlaqələndirilə bilər. Məsələn, tələbə və müəllimlər birlikdə sənədlə işləyən
zaman bir-birinə ani ismaric göndərməklə, eyni zamanda audio və video əlaqəsi qura bilər.
Lync Online- nın mühüm funksiyası iş masasının yayımlanması və mausun idarəsini başqa
bir istifadəçiyə verilə bilməsidir. Məsələn, təhsil müəssisəsinin əməkdaşı lazım gəldikdə öz ekranını
şəbəkə mühəndisinə göstərə və mausun idarəsini onun nəzarətinə verə bilər [2].
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Exchange Online
Exchange Online – təhsil müəssisəsinin işçi, müəllim və tələbələrinin birgə işini təşkil
etməyə imkan verən e-poçt xidmətidir.
Exchange Online təhsil müəssisləri üçün standart e- poçt funksiyaları ilə yanaşı, aşağıdakı
unikal imkanları yaradır:
· Global kontaktlar kitabı - bütün müəllim və tələbələrin ünvanını vahid ünvan bazasında
yerləşdirir. Dünyanın hər hansı bir yerindən istənilən cihazla bu bazaya daxil olmaq olar.
Bunun üçün yalnız Office 365 istifadəçi hesabına daxil olmaq lazımdır;
· Təqvimlərə baxmaq - tələbə və müəllimlər bir-birinin cədvəl və iş planlarına baxa bilirlər.
Təhsil müəssisələrinin işçi heyəti dərs cədvəli yaratmaqla, tələbələrin onunla tanış olmasını
təmin edir. Bundan sonra, cədvəldəki istənilən dəyişikliklər haqqında tələbə və müəllimlər
avtomatik olaraq xəbərdar olurlar [2].
Cədvəl 1
Əvvəl

Office 365

Tələbələr işlərini müəllimlərə verirlər

Real vaxt rejimində işin redaktə olunması

İşin yoxlanması

Müəllim sənədlərə “online” qeydlər edir və tələbə öz
suallarını ona verə bilir

Səhvlərin düzəldilməsi üçün işin tələbələrə
qaytarılması

Real vaxt rejimində işin redaktə olunması

Tələbənin işindəki səhvləri düzəltdikdən
sonra müəllimlərə verilməsi

Tələbə işini video və audio əlaqə zamanı müzakirə edə
bilir

Və s.

Hər zaman sənədin bir aktual versiyasi vardir. Dəyişiklik
olan versiyaya “Share Pointe”- də baxmaq olar

Təhsil müəssisəsi Office 365 ilə necə dəyişə bilər?
1. Tələbə və müəllimlərin sənədlərlə birgə işləməsi [2];
2. Bütün tələbələrə açıq olan dərs cədvəlləri və təqvimlərdə müəllimlərin məşğul olduğu
günlərin göstərilməsi, tələbələrə dərs cədvəlindəki dəyişikliklərin avtomatik bildirilməsi [2];
3. 1500-ə qədər istifadəçi üçün video, auideo formatda konfranslar və təqdimatrlar yaratmaq [2].
Nəticə
“Bulud” xidmətlərindən istifadənin bir çox müsbət xüsusiyyətlərinin olmasına baxmayaraq
bəzi çatışmazlıqları da diqqəti çəkir. İstifadəçi üçün onun "bulud"da yerləşən verilənlərinə müxtəlif
səviyyəli hüquq-mühafizə orqanlarının, eləcə də sistemin proqramçılarının sərbəst girişi mənfi
haldır. Belə ki, müəyyən səlahiyyətləri olan şəxs sizin haqqınızda “bulud” da saxlanılan şəxsi
yazışma və ya foto / video faylları, o cümlədən bütün məlumatları əldə edə bilər. Bu arzu olunmaz
müdaxiləyə yalnız "bulud"dan imtina etməklə son qoymaq olar.
"Bulud" xidmətlərindən istifadənin müsbət cəhətləri:
· Hüquqi mənşəli proqram təminatından istifadə;
· İnternetə qoşulmuş hər hansı bir cihazdan şəxsi məlumatlara giriş imkanı;
· Məlumatların ehtiyat nüsxəsinin saxlanılması imkanı;
· İstifadəçinin bütün cihazları arasında məlumatların sinxronizasiyası ;
· Aşağı güclü avadanlıqla mürəkkəb proqram komplekslərinin istifadə imkanı və s.
14
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"Bulud" xidmətləri istifadənin mənfi cəhətləri:
· Verilənlər bazasına üçüncü tərəfin girişinə nəzarət etməyin cətinliyi;
· Fayl və ya proqramlara daxil olmaq üçün həmişə internet bağlantısının təmin olunması;
· Bəzi bulud xidmətləri üçün daimi ödənişin zəruriliyi və s [11].
Ədəbiyyat
1.

Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı,
Azərbaycan. Bulud texnologiyalarinin təhlükəsizlik problemlərinin tədqiqi və analizi.
2. http://it-partner.ru/ru/Articles/2013/04/O365_unuversity.aspx.
3. http://wiki.vspu.ru/workroom/tehnol/index.
4. http://www.intuit.ru/studies/courses/12160/1166/lecture/19342.
5. https://community.emc.com/community/support/blog/2013/07/15/5-cloud-computing-trendsfor-2013.
6. http://window.edu.ru/library/pdf2txt/935/74935/55151.
7. http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/ws-vcl/.
8. http://www.ibm.com/cloud-computing/ru/ru/what-is-cloud-computing.html.
9. http://bugaychuk.blogspot.de/2011/08/blog-post.html.
10. http://edu-lider.ru/.
11. http://wiki.iteach.ru/.

Резюме
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К.Г.Дашдемирова
В статье, исследованы главные понятия, характеристики, провайдеры технологии
«Облако», рассматрены прикладные вопросы вычисления «Облако» в образовании, так же
показаны необходимые программные ресурсы для среды електронного образования.
Ключевые слова: “облачные” технологии, электронно-образовательная среда, облачные вычисления, образовательный процесс.
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С.Р.Садыгова
Институт Математики и Механики НАНА, Баку, Азербайджан
ssadigova@mail.ru
О ФРЕЙМАХ ИЗ ДВОЙНЫХ И ОДИНАРНЫХ СИСТЕМ
В ЛЕБЕГОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
Рассматриваются атомарные разложения и фреймы из двойных и одинарных систем
функций в лебеговых пространствах. Устанавливаются связи между фреймовыми свойствами
(атомарное разложение, фреймовость) этих систем. В частности, установлены связи между
фреймовыми свойствами систем из экспонент, синусов и косинусов.
Ключевые слова: фреймы, двойные и одинарные системы, системы из экспонент, синусов и
косинусов

Введение
В связи с приложениями в разных областях естествознания как физика, химия,
биология, медицина, сжатие данных, обработка сигналов и др. в последнее время интерес к
фреймам значительно возрос. Этой теории посвящены монографии и обзорные статьи
разных математиков. Более подробно этими сведениями можно познакомиться из монографий R.Young [1], Daubechies I. [2], O. Christensen [3-6], ChuiCh. [7], из обзорной статьи
DreminI.M., Ivanov O.V., Nechitailo V.A. [8] и др. Видимо эта теория берет свое начало из
основополагающей работы DuffinR. J., SchaefferA. C. [9]. В последующем она развивалась в
различных направлениях. Естественно представляет с научной точки зрения интерес о
наличии методов приобретения фреймов. Существуют различные методы образования
фреймов. Одним из них является метод возмущения. На контексте теоремы Пэли-Винера о
базисности Рисса возмущенной системы экспонент, получены результаты об устойчивости
свойства фрейма в серии работ O. Christensen ( относительно этих результатов см. напр. [3-6] ).
В данной работе предлагается один способ образования фреймов. А именно,
рассматриваются двойные и одинарные системы функций, связанные между собою
определенными соотношениями. Эти соотношения в некоторой степени обобщают
аналогичные соотношения, которые имеют место между системами экспонент, синусов и
косинусов. Устанавливаются связи между атомарными разложениями и фреймовыми
свойствами двойных и одинарных систем в лебеговых пространствах. Следует отметить, что
ранее аналогичные связи были установлены относительно базисных свойств (полнота,
минимальность, базисность) систем степеней в работах [10-15].
Необходимые сведения
Z + º {0} È N ;
Примем обозначения: N - натуральные числа; Z - целые числа;
*
C - комплексная плоскость; B -пространство – банахово пространство; X - сопряженное к
r
X пространство; × X - норма в X ; K - поле скаляров; d kn - символ Кронекера. Через y
r
будем обозначать последовательность y º {y n }nÎN . mesM - лебегово мера множества M .
Пусть L p (a, b ) есть обычное лебегово пространство функций на (a, b ) с
нормой
ö
æ
p
º çç ò f (t ) dt ÷÷
ø
èa
b

f
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Везде в дальнейшем будем считать, что q - сопряженное к p число:

1 1
+ = 1.
p q

Приведем также некоторые понятия и факты из теории фрейма. Сперва определим
понятие атомарного разложения. В дальнейшем везде будем считать, что K является
некоторым B- пространством последовательностей из скаляров. Такое пространство будем
называть K -пространством.
Определение 1. Пусть X B -пространство и K B -пространство последовательностей из скаляров. Пусть { f k }kÎN Ì X , {g k }kÎN Ì X * . Тогда ( {g k }kÎN , { f k }kÎN ) является
атомарным разложением X относительно K , если выполнены :
(i) {g k ( f )}kÎN Î K , "f Î X ;
(ii) $A, B > 0 : A f

X

£

{g k ( f )}kÎN

K

£B f

X

,

"f Î X ;

¥

(iii) f = å g k ( f ) f k , "f Î X .
k =1

Приведем определение K - бесселовости.

{x }

Пусть X B – пространство над полем K и {xn }nÎN Ì X - минимальная с сопряженной
ÌX

*
n nÎN

Будем

{x (x )}

*

система. Пусть K -некоторое K -пространство.
говорить,

что

система

{xn }nÎN

обладает

K -свойством,

если

Î K , "x Î X
Понятие фрейма является обобщением понятия атомарного разложения.
Определение 2. Пусть X B -пространство и K B -пространство последовательностей из скаляров. Пусть {g k }kÎN Ì X * и S : K ® X некоторый ограниченный оператор.
*
n

Пара

nÎN

( {g k }kÎN , S ) образует банаховый фрейм в
(i) {g k ( f )}kÎN Î K , "f Î X ;

(ii) $A, B > 0 : A f

X

£

{g k ( f )}kÎN

K

£B f

X относительно K если выполнены :

X

,

"f Î X ;

(iii) S [{g k ( f )}kÎN ] = f , "f Î X .

из

A и B будем называть фреймовыми границами.
Справедливо следующее
Утверждение 1.Пусть X B -пространство и K B -пространство последователь- ностей
{d n }nÎN , где d n º d kn kÎN . Пусть
скаляров
с
каноническим
базисом

{g k }kÎN

{ }

Ì X * и S Î L(K; X ) . Тогда следующие утверждения эквивалентны:

(i)

( {g k }kÎN , S ) образует банаховый фрейм в X

относительно K ;

(ii) ( {g k }kÎN , {S (d k )}kÎN ) является атомарным разложением X относительно K .

(r

r

)

Пусть X B -пространство, K - некоторое K -пространство и x + ; x - Ì X некоторая
r r
r
двойная система, где x ± º {x n± }nÎN . Пусть J + ;J - Ì X * .

(

)
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{(J

)(

(

¥

)}

r+ r- r+ r;J ; x ; x пространства X относительно

Под атомарным разложением
понимаем следующее:
i) Имеет место разложение

K

)

x = å Jn+ ( x )xn+ + Jn- ( x )xn- , "x Î X ;
n =1

ii) $A; B > 0: A x

X

{

}

£ Jn+ ( x) nÎN

K

{

}

+ Jn- (x) nÎN

K

£ x X.

Основные результаты
Будем рассматривать одинарные системы вида
xn± (t ) º j n (t ) ± y n (t ) , n Î N ,
где jn ;y n :[0, a] ®C - комплекснозначные функции. С помощью функций j n и y n будем

определять новую систему на сегменте [- a, a] . Затем будем устанавливать связи между
атомарными разложениями и фреймовостью этих систем.
Итак, образуем новую систему
ìj n (t ), t Î [0, a],
F n (t ) º í
îy n (- t ), t Î [- a,0),
и положим

Yn (t ) = F n (- t ), "t Î[- a, a] .

{ }

Пусть Jn± Ì Lq (0, a ) - некоторые системы. Аналогичным образом определяем
ìïJk± (t ), t Î (0, a ),
W ±k (t ) º í ±
ïî± Jk (- t ), t Î (- a,0),

и положим

hk± (t ) º

[

]

1 +
Wk (t ) ± Wk- (t ) , "t Î (- a, a ) .
2

(1)

Нетрудно заметить, что имеют место следующие соотношения
hk+ (- t ) = hk- (t ), hk- (- t ) = hk+ (t ) , "t Î (- a, a ) ,

которыми будем пользоваться при получении основных результатов.
r r
Будем рассматривать двойную систему F; Y и устанавливать связи между фреймо
r
выми свойствами этой системы и одинарных систем {x ± } в лебеговых пространствах L p .
Справедлива следующая
r r
r r
Теорема 1. Пусть J + ; x + и J - ; x - являются атомарными разложениями L p (0, a )
r r
r r
относительно некоторого K -пространства. K . Тогда h + ; h - ; F; Y является атомар ным
r
разложением L p (- a, a ) относительно K , где h ± определяются выражениями (1).
Обратное утверждение тоже верно.

{

(
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((hr

Теорема 2. Пусть

+

)(

r
r r
; h - ; F; Y

))

является атомарным разложением L p (- a, a )

r±
r±
относительно K . Тогда система J является K -бесселевым в L p (0, a ) , где J опре деля

ется выражением (4). Более того, произвольная функция из L p (0, a ) разлагается по паре
r r
r r
J ± ; x ± . Если имеют место соотношения (2), то пара J ± ; x ± является атомарным разло
жением L p (0, a ) относительно K .
Совершенно аналогично доказывается справедливость следующей теоремы.
r
r r
r
Теорема 3. Пусть J0+ È J + ;1 È x + и J - ; x - являются атомарными разложениями
r r
r r
L p (0, a ) относительно K . Тогда h0+ È h + ; h - ;1 È F; Y является атомарным разложе нием
r
L p (- a, a ) относительно K , где h0+ È h ± определяется выражением (1).
Очевидно, что имеет место
и обратное утверждение, т.е. справедлива
r + также
rr r
+
Теорема 4. Пусть h0 È h ; h ;1 È F; Y является атомарным разложением L p (- a, a )
rr
относительно K . Тогда системы J0+ ÈJ + и J являются K -бесселевыми в L p (0, a ) , где

(

)

(

(

) ( )
( ) ( ))

(

(

(

)

) (

))

r
J ± определяются выражениями (4) и J0+ (t ) = h0+ (t ) + h0+ (- t ) . Более того, произвольная

(
(

) ( )
) ( )

r
r r
r
функция из L p (0, a ) разлагается по J0+ È J + ;1 È x + и J - ; x - . Если имеют место соотно
r
r r
r
шения (2) и h0+ (- t ) = h0+ (t ) , то пары J0+ È J + ;1 È x + , J - ; x - являются атомарными разло
жениями L p (0, a ) относительно K .
Пусть
ì1, x Î (0, a ),
F 0 (x ) º í
î- 1, x Î (- a,0 ).
Аналогичным образом устанавливается справедливость следующей теоремы.
r r
r r
Теорема 5. Пусть h0- È h + ; h - ; F 0- È F; Y
является атомарным разложением
r+
r
L p (- a, a ) относительно K . Тогда системы J и J0- È J - являются K -бесселевыми в

(

(

)

(

))

r±

L p (0, a ) , где J

определены выражениями (4) и J0- (t ) = h0- (t ) - h0- (- t ) . Более того, произ
r
r r
r
вольная функция из L p (0, a ) разлагается по J + ; x + и J0- È J - ;1 È x - . Если имеют место
r
r r
r
соотношения (2) и h0- (- t ) = -h0- (t ) , то пары J + ; x + и J0- È J - ;1 È x - являются атомарны
ми разложениями L p (0, a ) относительно K .

(

(

) (

) (

)

)

Замечание 1. В условиях Теоремы 4 ( Теоремы 5) в качестве функции F +0 (t ) º 1

( F 0- (t ) ) можно взять произвольную четную (нечетную) функцию из L p (- a, a ) , при этом
утверждение теоремы остается в силе.
Замечание 2. Нетрудно заметить, что все сформулированные теоремы справедливы и
в случаях L p (- ¥, +¥ ) , L p (0,+¥ ) , т.е. при a = +¥ . При этом в условиях Теорем 4 ; 5 в
качестве функций F 0±
L p (- ¥, +¥ ) .

В конце уместно привести следующее интересное утверждение.
Утверждение 1. Пусть произвольная функция из L p (- a, a ) разлагается по системе

(Fr ; Y ). Тогда mesE
r

нужно взять, соответственно, четную или нечетную функцию из

±

{

}

= 0 , где E ± º x Î (0, a ) : x n± ( x ) = 0 , "n Î N .
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4. Пример
Пусть {ln }nÎN Ì C некоторая последовательность комплексных чисел. Взяв в качестве

функций j n и y n : j n (t ) = e ilnt и y n (t ) = e -ilnt , из предыдущих результатов получаем
r r
Следствие 1. Пусть пары J ± ; x ± являются атомарными разложениями L p (0, p )

(

)

(образуют фреймы в L p (0, p ) ), относительно K , где x n+ ( x ) = cos l n x ; xn- ( x ) = sin ln x , "n Î N .
r r
-i x
i x
Тогда пара h + ; h - ; e ln ; e ln nÎN является атомарным разложе нием L p (- p , p ) (образует

((

)(

) )

r±

фрейм в L p (- p , p ) ) относительно K , где h определены соотношениями (2).
Из Теоремы 2 также следует обратное утверждение.
r r
Следствие 2. Пусть пара h + ; h - ; e iln x ; e iln x nÎN является атомарным разложением
L p (- a, a ) ( образует фрейм в L p (- a, a ) ), относительно K . Тогда, если имеет место (2) , то
r r
пары J ± ; x ± тоже являются атомарными разложениями L p (0, a ) (образуют фреймы в

((

(

)(

) )

)

L p (0, a ) ) относительно K .

{

Аналогичные заключения верны и относительно систем 1 È e ±iln x

}

и

{sin ln x};

1È {cosln x}. Эти же утверждения верны и в случаях пространств L p (o, a ) и L p (- a, a ) .

Автор выражает глубокую благодарность профессору Б.Т.Билалову за внимание к
работе.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

20

Young R. An introduction to nonharmonic Fourier series, Academic Press, New York, 1980.
Daubechies I. Ten lectures on wavelets, SIAM, Philadelphia. 1992.
Christensen O. A short introduction to frames, Gabor systems, and wavelet systems, Azerb.
Journal of Mathematics. 4(1), 2014.
Christensen O. An Introduction to Frames and Riesz Base, Birkhauser Boston, 2002.
Christensen O. Frames and bases. An introductory course, Birkhauser, Boston. 2008.
Christensen O., Stoeva D.T. p -frames in separable Banach spaces, Advances in
Computational Mathematics. 18 (2003), p.17 – 126.
Chui Ch. Wavelets: a tutorial in theory and applications, Academic Press, Boston.1992,724 p
Dremin I.M., Ivanov O.V., Nechitailo V.A. Wavelets and their uses, Usp. phisics nauk, 2001,
171 (5), p.465-501.
Duffin R. J., Schaeffer A. C. A class of nonharmonic Fourier series, Trans. Amer.Math. Soc.
72(1952), p.341 – 366.
Билалов Б.Т. О базисности системы {exp(isnx ) sin nx}и экспонент со сдвигом. Докл.
РАН, 1995, т. 345, №2, с. 151-152.
Билалов Б.Т. Базисные свойства некоторых систем экспонент и степеней со сдвигом.
Докл Ран, 1994, т. 344, №4, с.416-419.
Билалов Б.Т. Система экспонент со сдвигом и задача Костюченко, Сиб. мат. журн.,
2009, т. 50, №2, с.279-288.
Билалов Б.Т. О решении задачи А.Г. Костюченко, Сиб. мат. журн., 2012, т. 53, №3,
с.509-526.
Билалов Б.Т. Базисные свойства некоторых систем экспонент, косинусов и синусов.
Сиб. матем. журн., 45:2 (2004), 264–273.
L
Билалов Б.Т. Свойства базисности в p систем степеней. Сиб. матем. журн., 47:1
(2006), 25–36.

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2015, I cild, №1

Xülasə
LEBEQ FƏZALARINDA BİRQAT VƏ İKİQAT SİSTEMLƏRDƏN İBARƏT FREYMLƏR
S.R.Sadıqova
Lebeq fəzalarında birqat və ikiqat funksiyalar sistemindən ibarət freymlərə və atomar ayrılışa
baxılır. Bu sistemlərin freymlik xassələri ( atomar ayrılış, freymlik) arasında əlaqə qurulur. Xüsusi
halda, eksponent, sinus və kosinus sistemlərinin freymlik xassələri arasında əlaqə qurulmuşdur.
Açar sözlər: freymlər, ikiqat və birqat sistemlər, eksponent, sinus və kosinus sistemləri.
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HD225094 ULDUZUN SPEKTRLƏRİNDƏ Ha VƏ Hb XƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ
Məqalədə AMEA N.Tusi adına ŞAR – nın 2 metrlik teleskopunda 2013 – 2014 - cü illərdə alınmış
HD225094 ulduzunun spektrlərində Ha və Hb xətləri profillərində dəyişkənliklər tədqiq olunur. Müşahidələr
teleskopun kasseqren fokusunda aparılmışdır. Spektral ayırdetmə 15000 tərtibindədir. Müəyyən edilmişdir
ki, bir neçə gün ərzində Ha profilinin udulma və şüalanma komponentləri yox olur. Ehtimal olunur ki,
alınmış müşahidə faktları HD225094 ulduzu atmosferinin qeyri-stasionarlığı və sferik olmayan ulduz
küləyinin təsiri ilə əlaqədar ola bilər.
Açar sözlər: HD225094 ulduzu, Ha xəttinin profili, udulma və şüalanma komponentləri.

Giriş
Qalaktikanın və ulduzların kimyəvi təkamülünün öyrənilməsi baxımından ən çox işıqlığa
malik isti ifratnəhənglərin tədqiqi böyük maraq kəsb edir. Məlumdur ki, ilkin B sinifli ifratnəhəng
ulduzlarda spektral və fotometrik dəyişmələr daha kəskin müşahidə olunur. İsti ifratnəhənglərdə
dəyişən ulduz küləyi və güclü maddə itgisi olması, spektrlərdə xətlərin intensivliyində, şüa
sürətində, P Cyg tipli hidrogen xətti profillərində, helium və yüksək dərəcədə ionlaşmış xətlərin
dəyişmələrində özünü göstərir. Bu baxımdan Ha-nın şüalanma xətti, spektrin optik oblastında
maddə axınlarının tempində xüsusi bir həssas indikator rolunu oynayır. Qeyd edək ki, O və B
spektral siniflərinə mənsub ifratnəhənglərin spektrlərində Ha xətti P Cyg tipli profildir. HD225094
(B3Ia) ulduzu da isti ifratnəhənglərə aiddir və bu ulduzun aşağıdakı parametrləri müəyyən
edilmişdir [1-7].
mv = 6m.27, Teff = 16500K, M/M= 27, R/R= 54, log L/L=5.12,
log g = 2.3, Jsin i = 68 km/s, d = (1075±660) pc.
Eyni müəlliflər tərəfindən müxtəlif üsullarla aparılmış digər hesablamalara görə isə Teff =
16200K, Teff = 18000K, Teff = 19430K, log g = 2.20, log g = 2.07, Jsin i = 60 km/s, d = 11.7 kpcdir [1-7].
HD225094 ulduzunun əsas xarakterik xüsusiyyəti onun spektrlərinin güclü dəyişkən olmasıdır. Bu dəyişkənliklər xüsusilə A.Pasok və İ.Kolkanın işlərində daha qabarıq surətdə görünür [8].
A.Pasok və İ.Kolka [8] HD225094 ulduzunun spektral müşahidələrini aparmış və onun
atmosferində maraqlı dəyişmələr müəyyən etmişlər. Bu müşahidələr 1983-1989-cu illər ərzində
Estoniyanın Tartu Astrofizika Rəsədxanasında 1.5 metrlik teleskopda aparılmışdır. 27 Å/mm
dispersiya ilə alınmış bu spektrlər yalnız Ha oblastından ibarət olmuşdur. Onlar HD225094
ulduzunun 1983-1989 – cu illərdə alınmış 10 spektrində Ha xəttinin profillərini tədqiq edərək
göstərdilər ki, bu profil müxtəlif dəyişkən quruluşa malikdir. Spektroqramların bircinsliyinin və
keyfiyyətinin aşağı səviyyədə olmasına baxmayaraq (o cümlədən aşağı dispersiya ilə) onlar
HD225094 ulduzunun spektrlərində Ha xəttinin profilinin güclü dəyişməsi faktlarını müəyyən
etmişlər. Aşkar olmuşdur ki, 30.03.1983 və 19.04.1988-ci ildə alınmış spektrlərdə Ha xətti
profilinin udulma və şüalanma komponentlərinin intensivliyi zəifləmişdir (rn (Ha)abs = 0.94 və rn
(Ha)em = 1.06)). Qeyd olunmuşdur ki, müşahidə edilən bu dəyişmələrə cavab verən mexanizm özündə saxladığı maddənin atılması ilə nəticələnməklə ulduz örtüyünün genişlənməsi və ya sferik
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simmetrik olmayan ulduz küləyi ola bilər [8]. Müşahidələrin ardıcıllığı qeyri-müntəzəm olduğundan
onlar bu dəyişmələrin gedişini tam izləyə bilməmişlər. Ona görə də bu maraqlı ifratnəhəng ulduzu
tədqiq etmək üçün daha çox müşahidələr lazımdır.
Beləliklə, HD225094 ulduzunun müşahidələrinə maraq onunla bağlıdır ki, onun atmosferi çox
sürətli dəyişkənliyə malikdir və bu ulduzun atmosferinin qeyri-stasionar olmasına baxmayaraq
orada təkrarlanan proseslərin müşahidə olunmasıdır.
Hazırki işdə, yuxarıda qeyd olunmuş işlərin davamı kimi HD225094 ulduzu atmosferində
müşahidə olunan Ha və Hb xətlərində dəyişkənliklər tədqiq olunmuşdur.
İşin əsas məqsədi HD225094 ulduzu spektrlərində Ha və Hb xətləri profillərinin müşahidə
olunma xüsusiyyətlərini öyrənməkdən ibarətdir. Hesab edilir ki, alınmış nəticələr bu ulduzun
sonrakı tədqiqatları üçün əhəmiyyətli olacaqdır.
Müşahidə materialları və onların təhlili
HD225094 ifratnəhəng ulduzunun spektral müşahidələri 2013-2014-cü illərdə ŞAR-ın 2
metrlik teleskopunun kasseqren fokusunda quraşdırılmış eşelle spektrometrdə CCD qəbuledicisinin
köməyi ilə aparılmışdır [9]. Spektral ayırdetmə R = 15000, spektral diapazon isə ll4700-6700Ådir. Eşelle-spektrlərin işlənməsi Dech20 və Dech20t paket proqramların köməyi ilə standart üsulla
yerinə yetirilmişdir [10]. Hər bir müşahidə gecəsində tədqiq olunan ulduzun 2-6 spektri alınmışdır.
Siqnalın küyə nisbəti S/N = 150-200, təsvirin keyfiyyətindən asılı olaraq orta ekspozisiya müddəti
900 saniyə olmuşdur.
Cihazların və “teleskop qəbuledicisi” kompleksinin stabilliyini öyrənmək məqsədilə tədqiq
olunan ulduzdan əlavə, bir çox standart ulduzların, gündüz və gecə göyünün spektrləri və müqayisə
spektri alınmışdır.
Ölçmə xətası ekvivalent en (Wl) üçün 5%-dən çox deyil, şüa sürəti (Vr) üçün isə ±2 km/s-dir.
Spektral müşahidələr göstərmişdir ki, HD225094 ulduzunun spektrlərində ən çox dəyişmələr
Ha xəttinin intensivliyi və profillərində baş verir. Beləliklə, Ha profilinin aşağıdakı kimi formaları
müşahidə olunmuşdur [8, 11]:
a) normal P Cyg profil,
b) invers P Cyg profil,
c) tam udulma komponentindən ibarət profil,
d) Ha xəttinin üçkomponentli formaları: hər iki qanadında udulma komponentləri olmaqla
mərkəzi şüalanma komponenti, yaxud əksinə, hər iki qanadında şüalanma komponentləri
olmaqla mərkəzi udulma komponenti olan profillər və
e) Ha xəttinin udulma və şüalanma komponentlərinin intensivliyinin zəifləməsi ([8], rn =
0.94 və rn = 1.06).
Alınmış spektrlərdə Ha oblastının daxil olduğu fraqmentlər şəkil 1-də təsvir olunmuşdur.
Göründüyü kimi 24.09.2013-cü ildə Ha xətti adi P Cyg tipli, 02-03 oktyabrda isə qoşa pikli udulma
komponenti olan profildir. H a xətti 17-18 oktyabrda yenə adi P Cyg tipli, 29 oktyabrda isə yalnız
şüalanma komponentindən ibarət profil formasında müşahidə olunur. Bu zaman Ha xəttinin udulma
və şüalanma komponentlərində, həmçinin digər elementlərin xətlərində şüa sürəti və spektral para
metrlər (Wl-ekvivalent en, Dl-xəttin eni, Dl1/2-xəttin yarımeni, rn-qalıq intensivliyi) zamana görə
dəyişir. Ən çox dəyişmələr Ha xəttinin şüalanma komponentində yaranır və bu da ulduzun geniş
lənən örtüyündə fiziki şəraitin dəyişməsini göstərir.
Daha çox maraqlı spektrlər isə 23, 24 və 25 noyabr 2013-cü ildə (şəkil 1) alınmışdır.
Göründüyü kimi bu spektrlərdə yalnız Ha xətti yoxdur, onun yerində (l6562.816Å) isə zəif atmosfer xətləri və küydən başqa heç bir spektral detal müşahidə edilmir. Eyni zamanda Ha xəttinin
yerləşdiyi (ll6400-6600Å) tərtibdə iki aydın görünən karbon xətləri CII (l6578Å, l6583Å), bir
neçə zəif ulduz xətləri və atmosfer xətləri (l6543.91Å, l6552.63Å və.s) müşahidə olunur.
Maraqlıdır ki, həmin spektrlərdə Ha-dan başqa HD225094 tipli isti ifratnəhəngə xas olan bütün
qalan xətlər, o cümlədən Hb xətti də müşahidə olunmuşdur.
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Qeyd edək ki, biz bu ulduzun uzunmüddətli ardıcıl spektrlərini almağa çalışırdıq. Çox təəssüf
ki, hava şəraiti pisləşdiyinə görə 23-25 noyabr 2013-cü ildən əvvəl və sonrakı ardıcıl günlərdə
HD225094 ulduzunun müşahidələri aparılmadı. Ona görə də keçid mərhələsinin maraqlı məqamları
qeyri-müəyyən qaldı.
Bu ulduzun növbəti müşahidələri isə 25, 26, 30 dekabr 2013-cü il və 24 yanvar 2014-cü il
tarixlərində aparılmışdır. Şəkil 1-dən görünür ki, 25, 26, 30 dekabr 2013-cü il tarixli spektrlərdə Ha
xəttinin zəif udulma və şüalanma komponentləri müşahidə olunur, daha sonra udulma komponenti
zəifləyir və şüalanmanın intensivliyi isə nisbətən güclənir, lakin 30 dekabr 2013-cü ildə isə bu
xəttin güclü intensivliyə malik udulma və şüalanma komponentləri müşahidə olunur. 24 yanvar
2014-cü ildə isə HD225094 ulduzunun spektrlərində Ha xəttinin üçkomponentli strukturu: - hər iki
qanadında udulma komponentləri olmaqla mərkəzi şüalanma komponenti olan profil müşahidə
olunur.

Şəkil 1. HD225094 ulduzunun 2013-2014-cü illərdə alınmış Ha xəttinin oblastında spektrləri
23, 24 və 25 noyabr 2013-cü il tarixlərində Ha xəttinin profilinin yox olması səbəblərini
aydınlaşdırmaq üçün həmin tarixlərdə və ondan əvvəlki və sonrakı tarixlərdə alınmış spektrlərdə
Hb və digər elementlərin (HeI, NaI, CII, SiII və.s) xətləri işlənmiş və onlarda spektral parametrlər
və şüa sürəti ölçülmüşdür. Aşkar olmuşdur ki, onlardan Hb xəttinin profilləri və spektral
parametrləri xüsusilə daha çox dəyişir. Buna misal olaraq 2013-2014-cü illərdə alınmış spektrlərdə
Hb xəttinin profilləri şəkil 2-də göstərilmişdir. Şəkil 2-dən görünür ki, Hb xəttinin profilləri də dəyiş
kən quruluşa malikdir və bu xəttin bəzən spektrin bənövşəyi və qırmızı tərəfinə doğru sürüşməsi
müşahidə olunmuşdur. Bundan əlavə, müəyyən edilmişdir ki, Hb xəttində şüa sürəti (Vr), ekvivalent
en (Wl), qalıq intensivliyi (rn), yarım en (Dl1/2) və eni (Dl) uyğun olaraq -84 ¸ -33 km/s, 0.85 ¸
1.20 Å, 0.65 ¸ 0.77; 2.81 ¸ 4.0 Å və 9.5 ¸ 11.2 Å intervallarında dəyişir. Lakin muşahidə
materiallarının ardıcıl günlərdə olmaması qeyd olunan hadisənin tam izahını çətinləşdirir. Ona görə
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də yaxın gələcəkdə ŞAR-da HD225094 ulduzunun ardıcıl spektral və fotometrik müşahidələrinin
aparılması nəzərdə tutulmuşdur.

Şəkil 2. HD225094 ulduzunun 2013-2014-cü illərdə alınmış spektrlərində Hb xəttinin profilləri
Digər tərəfdən [8] -də göstərilmişdir ki, HD225094 ulduzu spektrlərində Hα xəttinin udulma
və şüalanma komponentlərinin intensivlikləri zəifləmişdir. Bu Hα profilinin yox olması hadisəsinin
təkrarlanan olması ehtimalını artırır.
Alınmış nəticələrin müzakirəsi
Müəyyən edilmişdir ki, HD225094 ifratnəhəng ulduzu spektrində müşahidə olunan Hα
xəttinin profili sürətli dəyişkən quruluşa malikdir. Hα xəttinin udulma və şüalanma kompo
nentlərinin təhlili göstərdi ki, onlarda şüa sürəti zamana görə sürətlə dəyişir. Bu dəyişmə həmin
gecələrdə HD225094 ulduzu atmosferində baş verən mürəkkəb proseslərin əlaməti ola bilər.
23, 24, 25 noyabr 2013-cü il tarixli müşahidələr göstərdi ki, həmin gecələrdə Hα xəttinin
profili yox olur (Şəkil 1). Hesab olunur ki, ulduz küləyi maddəsi müşahidəçidən əks tərəfə
yönələrkən Hα xəttinin udulma komponenti spektrin qırmızı tərəfinə doğru sürüşmüşdür. Bu zaman
udulma və şüalanma komponentlərinin mərkəzi tezlikləri üst-üstə düşə bilər ki, bu da onların birbirini kompensasiya etməsinə və nəticədə Hα xəttinin profilinin müşahidə olunmamasına səbəb olar
[11-13]. Lakin tam izahat üçün əlavə müşahidə materialları tələb olunur.
Bundan əlavə, alınmış spektrlərdə Hb xəttinin tədqiqi göstərdi ki, bu xəttin profillərinin
quruluşu, spektral parametrləri və şüa sürəti güclü dəyişkənliyə malikdir. Məlumdur ki, Ha və Hb
xətləri ulduz atmosferinin yuxarı qatlarında ulduz küləyinin formalaşdığı müxtəlif hissələrdə əmələ
gəlir. Qeyd edək ki, Hb xətti, Hα -ya nəzərən ulduz atmosferinin nisbətən dərin qatlarında yaransa da
atmosferin yuxarı qatlarında və örtükdə güclü maddə axınlarının hərəkəti əksər hallarda Hb xəttinin
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formalaşdığı qatlara da təsir edir. Nəticədə həmin xəttin profillərinin quruluşunda, bu xətdəki şüa
sürəti və spektral parametrlərin qiymətlərində maraqlı dəyişmələr aşkar edilmişdir.
Alınmış müşahidə faktları əsasında güman edilir ki, Hα xəttinin profilinin yox olması
HD225094 ulduzu atmosferinin qeyri-stasionarlığı və ya sferik olmayan ulduz küləyi ilə əlaqədar
ola bilər [8, 11-16].
Bütün bu real hadisələr göstərir ki, HD225094 ulduzu atmosferi çox güclü dəyişkənliyə
malikdir.
Nəticə
İlk dəfə olaraq HD225094 ifratnəhəng ulduzu spektrlərində Hα xəttinin profilinin tamamilə
yox olması hadisəsi müşahidə olunmuşdur. Bu unikal müşahidə faktları real və təkrarlanan hadisə
lərdir. Hesab olunur ki, bu hadisə HD225094 ulduzu atmosferinin qeyri-stasionarlığı və sferik olma
yan ulduz küləyi təsirinin nəticəsi ola bilər.
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Резюме
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНИЙ Ha И Hb В СПЕКТРЕ ЗВЕЗДЫ HD225094
Я.М.Магеррамов
Исследуется переменность профилей линий Нα и Нβ в спектре HD225094 по наблюдениям 2013-2014 г. на 2-м телескопе ШАО НАН Азербайджана. Наблюдения проводились в
кассегреновском фокусе телескопа. Спектральное разрешение составило примерно 15000.
Обнаружено исчезновение абсорбционных и эмиссионных компонентов профиля Нα в некоторые дни. Предполагается, что полученные наблюдательные факты нестационарности атмосферы звезды HD225094 частично, могут быть связаны с несферичностью звездного ветра.
Ключевые слова: Звезды HD225094, профиль линии Ha, компоненты поглощения и
излучения.
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ЛИНЕАРИЗОВАННЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ
В ОДНОЙ СТУПЕНЧАТОЙ ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
С ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМОЙ
Изучается одна ступенчатая задача оптимального управления, описываемая системой разностных и интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра. Доказано линеаризованное необходимое условие оптимальности в форме принципа максимума Понтрягина.
Ключевые слова: линеаризованное условие, разностные и интегро-дифференциальные уравнения типа Вольтерра, ступенчатая задача, необходимое условие оптимальности, принцип максимума

Введение
Многие встречающиеся в практике процессы по своей природе имеют более сложную
структуру, являясь ступенчатыми процессами. Такие процессы считаются подклассом
гибридных систем. Ступенчатые процессы встречаются в задачах управления химикотехнологическими процессами, в задачах управления автоматизированными производственными системами конвейерного типа, в задачах оценки качества состояния воды в бассейне
реки в зависимости от выбросов промышленными предприятиями загряз няющих веществ, в
литейном производстве и др.[1,2].
Настоящая работа посвящена выводу необходимых условий оптимальности в ступенчатых задачах оптимального управления, описываемых разностными и интегро- дифференциальными уравнениями типа Вольтерра.
Постановка задачи и цель исследования
Рассмотрим задачу о минимуме функционала
S (u , v ) = j1 ( x(t1 )) + j 2 ( y (t 2 )),
(2.1)
при ограничениях
t
ì
(
)
+
=
1
x
t
å f (t ,t , x(t ), u(t )) , t Î T1 = {t0 , t0 + 1, t0 + 2,..., t1 - 1},
ï
t =t0
ï
ï x(t ) = x ,
0
ï 0
í
t
ï y& (t ) = g (t ,t , y (t ), v(t )) dt ,
t Î T2 = [t1 , t 2 ],
ò
ï
t1
ï
ïî y(t ) = G ( x(t )) .
1
1

(2.2)

Здесь t 0 , t1 , t 2 , x0 − заданы, причем разность t1 - t 0 - натуральное число, j1 ( x ) ,

j 2 ( y ) - заданная непрерывно дифференцируемые скалярные функции, f (t ,t , x, u ) ,
( g (t ,t , y, v )) - заданная n (m) -мерная вектор-функция непрерывная по совокупности
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переменных вместе с частными производными по ( x , u ) (( y, v )) , G(x) − заданная непре

рывно-дифференцируемая m -мерная вектор-функция, u(t ) (v(t )) r (q ) -мерный вектор
управляющих воздействий со значениями из заданного непустого,ограниченного и
выпуклого множества U (V ) , т.е.

u(t ) Î U Ì R r , t Î T1 ,

(2.3)

v(t ) Î V Ì R q , t Î T2 .

Пару (u(t ), v(t )) с вышеприведенными свойствами назовем допустимым управлением, а

соответствующий процесс (u(t ), v(t ), x(t ), y(t )) − допустимым процессом.
Нашей целью является вывод линеаризованного необходимого условия оптимальности
в рассматриваемой задаче.
Метод решения и апробация работы
u o (t ), vo (t ), xo (t ), yo (t ) − оптимальным процессом, через
Считая

(

)

(u (t ) = u (t ) + Du(t ), v (t ) = v (t ) + Dv(t ), x (t ) = x (t ) + Dx(t ), y(t ) = y (t ) + Dx(t ))
o

o

o

o

− обозначим
произвольный допустимый процесс и запишем формулу приращения функционала
DS uo , vo = S (u , v ) - S u o , vo = j1 ( x (t1 )) - j1 xo (t1 ) + j2 ( y (t2 )) - j2 y o (t 2 ) . (3.1)

(

)

(

Ясно, что приращение
системе

)

(Dx(t ), Dy(t ))

траектории

( )
(x (t ), y (t ))
o

o

(

)

будет удовлетворять

t

Dx(t + 1) = å [ f (t ,t , x (t ), u (t )) - f (t ,t , x(t ), u (t ))] ,

(3.2)

t = t0

Dx(t0 ) = 0 , t ÎT1 ,

(3.3)

t

Dy& (t ) = ò [g (t ,t , y (t ), v (t )) - g (t ,t , y (t ), v(t ))]dt , t ÎT2

(3.4)

Dy(t1 ) = G(x(t1 )) - G( x(t1 )).

(3.5)

t1

(

)

Через y o (t ), p o (t ) обозначим пока неизвестную (n+ m) -мерную вектор-функцию.

Умножая обе части соотношений (3.2), (3.4) соответственно на y o (t ) , p o (t ) скалярно, а
затем, соответственно просуммируя и интегрируя полученные тождества по T1 и T2 будем
иметь:
t1 -1

t1 -1 t1 -1

t =t0

t =t 0 t =t

åy o (t )Dx (t + 1) = ååy o (t )[ f (t , t , x (t ), u (t )) - f (t , t , x(t ), u (t ))] ,
t2

t2 t 2

ò p (t )Dy& (t )dt = ò ò p (t )[g (t , t, y(t ), v (t )) - g (t , t, y(t ), v(t ))]dt dt ,

t1

o

(3.6)

o

(3.7)

t1 t

Ясно что,
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t1 -1

åy o (t ) Dx(t + 1) = y o (t

t1 -1

1

t = t0

t2

- 1) Dx(t1 ) + åy o (t - 1) Dx(t ) ,
t =t 0

t2

o
ò p (t )Dy& (t ) dt = p (t )Dy(t ) - p (t )Dy(t ) - ò p& (t )Dy(t ) dt .
o

o

o

2

2

1

1

t1

t1

Отсюда с учетом (3.5) будем иметь
t2

t2

o
ò p (t )Dy& (t ) dt = p (t )Dy(t ) - p (t )(G(x (t )) - G(x(t ))) - ò p& (t )Dy(t ) dt .
o

o

o

2

2

1

1

1

t1

t1

Принимая во внимания эти тождества, формула приращения (3.1) записывается в виде

(

)

DS u o , vo = j1 (x (t1 )) - j1 ( x(t1 ))+ j 2 ( y (t 2 )) - j 2 ( y(t 2 )) + y o (t1 - 1) Dx(t1 ) +
t1 -1

t1 -1 t1 -1

t =t 0

t = t0 t = t

+ åy o (t - 1)Dx(t ) - ååy o (t )[ f (t , t, x (t ), u (t )) - f (t , t , x(t ), u (t ))] +
t2

+ p o (t 2 )Dy (t 2 ) - p o (t1 )(G (x (t1 )) - G (x(t1 ))) - ò p& o (t )Dy(t )dt -

(3.8)

t1

t2 t2

[

)]

(

- ò ò p o (t ) g (t , t , y (t ), v (t )) - g t , t , y o (t ), vo (t ) dt dt .
t1 t

Введем обозначения

(

)

t1 -1

H t , x , u ,y o = åy o ¢ (t ) f (t , t , x , u ) ,
t =t

(

)

t2

M t, y, v, p = ò po ¢ (t ) g (t , t , y, v ) dt ,
o

t

¢
N (x) = po (t1 -1)G( x) .
Тогда формула приращения (3.8) представляется в виде

(

)

DS u o , vo = j1 ( x (t1 )) - j1 ( x(t1 )) + j 2 ( y (t 2 )) - j 2 ( y(t 2 )) + y o (t1 - 1) Dx(t1 ) +
t1 -1

t1 -1

t =t0

t =t0

[ (

)

)]

(

+ åy o (t - 1) Dx(t ) - å H t , x (t ), u (t ),y o (t ) - H t , x(t ), u (t ),y o (t ) +
t2

+ p o (t 2 )Dy (t 2 ) - ( N (x (t1 )) - N ( x(t1 ))) - ò p& o (t )Dy (t ) dt t1

t2

[ (

)

(

)]

- ò M t , y (t ), v (t ), p o (t ) - M t , y(t ), v(t ), p o (t ) dt .
t1

Используя формулу Тейлора из (3.9) после некоторых преобразований получим
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(

)

DS u o , v o =

(

)

(

)

¶j1 x o (t1 )
¶j y o (t 2 )
Dx(t1 ) + 2
Dy (t 2 ) + y o (t1 - 1) Dx(t1 ) +
¶x
¶y

t1 -1

t1 -1

t =t 0

t =t 0

(

t1 -1

)

(

)

+ åy o (t - 1) Dx(t ) - å H x t , x o (t ), u o (t ),y o (t ) Dx(t ) - å H u t , x o (t ), u o (t ),y o (t ) Du (t ) t = t0

2
¶N ( x(t1 ))
+ p (t 2 )Dy (t 2 ) Dx(t1 ) - ò p& o (t )Dy (t ) dt ¶x
t1

t

0

(

)

2
¶M t , y o (t ), v o (t ), p o (t )
Dy (t ) dt - ò M v t , y o (t ), v o (t ), p o (t ) Dv (t )dt -ò
¶y
t1
t1

t2

t

(

)

t1 -1

t2

t =t o

t1

+ o1 ( Dx(t1 ) ) + o 2 ( Dy (t 2 ) ) - å o 3 ( Dx(t ) ) - ò o4 ( Dy (t ) )dt
t1 -1

t2

t =t o

t1

(3.10)

- o 5 ( Dx(t1 ) ) - å o 6 ( Du (t ) ) - ò o7 ( Dv(t ) )dt

(

)

Если предполагать, что вектор-функция y o (t ), p o (t ) является решением задачи

y o (t - 1) = H x (t , x o (t ), u o (t ),y o (t )) ,
y o (t1 - 1) = -

(

)

¶j 1 x o (t1 ) ¶N ( x (t1 ))
,
+
¶x
¶x

(

(3.11)

)

po (t ) = M y t , yo (t ), vo (t ), po (t ) ,
p o (t 2 ) = -

(

)

¶j 2 y o (t 2 )
,
¶y

то формула приращения (3.10) критерия качества (2.1) примет вид

(

t1 -1

)

(

)

DS u o , v o = -e å H u t , xo (t ), u o (t ),y o (t ) (u (t ) - u o (t )) t = t0

t2

(

(3.12)

)

- e ò M v t , y (t ), v (t ), p (t ) (v(t ) - v (t ))dt + h (Du , Dv ).
o

o

o

o

t1

Здесь по определению
t1 -1

t2

t =t0

t1

h (Du , Dv ) = o1 ( Dx (t1 ) ) + o 2 ( Dy (t2 ) ) - å o 3 ( Dx(t ) ) - ò o4 ( Dy (t ) )dt t1 -1

t2

t =t0

t1

- o5 ( Dx(t1 ) ) - å o6 ( Du (t ) ) - ò o7 ( Dv (t ) ) dt.

Формула приращения (3.12) позволяет получить необходимое условие оптимальности
первого порядка.
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Полученные результаты докладывались на семинаре лаборатории «Управление в
сложных динамических системах» Института Систем Управления им. ак. А.Гусейнова.
Линеаризованное условие максимума
В силу выпуклости множеств U и V специальное приращение допустимого управления
o
(u (t ), v o (t )) можно определить по формуле

[
]
Dv(t, e ) = e [v(t ) - v (t )], t Î T .

Du(t, e ) = e u(t ) - u o (t ) , t ÎT1 ,
o

(4.1)

2

Здесь e Î[0,1] произвольное число, а u (t ) Î U , t ÎT1 , v(t) ÎV , t ÎT2 - произвольные
допустимые управления.
Через (Dxe (t ), Dye (t )) обозначим специальное приращение оптимальной траектории

(x (t ), y (t )) соответствующее специальному приращению управления (u (t ), v (t )) .
o

o

o

o

Из оценок, установленных в работах [ 3, с. 22-25; 4, с. 37-38; 5, с. 155-156] и др. следует, справедливость следующих условий:
Dxe (t ) £ L1 e , t Î T1 È t1 ,
(4.2)
Dye (t ) £ L2 e t Î T2 È t 2 .
Здесь L1 , L2 положительные постоянные.
Значит h ( Du , Dv) = o(e ) .
С учетом этого факта, из (3.12) получаем справедливость разложения
DSe (u o (t ), v o (t )) = S (u o (t ) + Du (t , e ), v o (t ) + Dv (t , e )) - S (u o (t ), v o (t )) =
t1 -1

= -e å H u (t , x o (t ), u o (t ),y o (t ))(u (t ) - u o (t )) -

(4.3)

t = to

t2

- e ò M v (t , y o (t ), v o (t ), p o (t ))(v(t ) - v o (t ))dt + o(e )
t1

С учетом разложения (4.3) приходим к утверждению.
Теорема. Если множества U , V выпуклы, то для оптимальности допустимого

(

)

управления u o (t ), vo (t ) в задаче (2.1)-(2.3) необходимо, чтобы для всех u(t ) ÎU , t ÎT1 ,
v(t ) Î V , t Î T2 выполнялись соотношения
t1 -1

(

å

)

H u t , x o (t ), u o (t ),y o (t ) (u (t ) - u o (t )) £ 0 ,

(4.4 )

(t , y o (t ), v o (t ), p o (t ))(v(t ) - v o (t ))dt £ 0 ,

(4.5)

t =t0

t2

òM

v

t1

Соотношения (4.4), (4.5) назовем линеаризованным условием максимума для задачи
(2.1)-(2.3).
Доказательство. Пусть (u°(t ), v°(t )) оптимальное управление. Тогда в разложении (4.3)

полагая, v(t ) º v°(t ) приходим к неравенству
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t1 -1

- e å H u¢ (t , x°(t ), u °(t ),y °(t )) (u (t ) - u °(t )) + 0(e ) ³ 0 .
t =t 0

Отсюда в силу произвольности e Î[0,1] следует неравенство (4.4). Неравенство (4.5)
доказывается симметричными рассуждениями.
Этим теорема доказана.
Замечание. Из теоремы можно получить более легко проверяемое поточечное
линеаризованное условие принципа максимума.
Следствие. (Поточечный линеаризованный принцип максимума) Если множество U , V

(

)

выпуклы, то для оптимальности допустимого управления u o (t ), vo (t ) в задаче (2.1)-(2.3)
необходимо, чтобы выполнялись соотношения
H u (q , x o (q ), u o (q ),y o (q ))(w - u o (q )) £ 0 ,
(4.6)
для всех w ÎU,q ÎT1 ,
M v (x , y o (x ), v o (x ), p o (x ))(h - v o (x )) £ 0,

(4.7)

для всех h ÎV , x ÎT2 .
Обсуждение заключений и практическая ценность
Полученные в работе условия оптимальности носят оригинальный характер. Они могут
найти приложения в различных областях современной теории оптимального управления.
Результаты работы могут быть применены также при дальнейшей разработке теории
необходимых условий оптимальности для задач управления разностными и интегродифференциальными уравнениями Вольтерра.
Вывод
В работе при помощи метода приращений получено линеаризованное необходимое
условие оптимальности в форме условия максимума Понтрягина.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при
Президенте Азербайджанской Республики - Грант № EİF/GAM-2-2013-2(8)-25/06/1
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Xülasə
DİSKRET-KƏSİLMƏZ SİSTEMLİ BİR OPTİMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏSİNDƏ
OPTİMALLIQ ÜÇÜN XƏTTİLƏŞDİRİLMİŞ ZƏRURİ ŞƏRTLƏR
R.O.Məstəliyev
Məqalədə Voltera tip fərq və inteqro-diferensial tənliklər sistemi ilə təsvir olunan bir pilləvari
optimal idarəetmə məsələsi tədqiq olunur. Optimallıq üçün Pontryaginin maksimum prinsipi formasında xəttiləşdirilmiş zəruri şərt isbat olunmuşdur.
Açar sözlər: xəttiləşdirilmiş şərt , Voltera tip fərq və inteqro-diferensial tənliklər, pilləvari
məsələ, optimallıq üçün zəruri şərt.

34

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2015, I cild, №1

UOT: 530.1
V.İ.Eminova
AMEA Fizika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
vusale-84@km.ru
Ag2Se KRİSTALININ TERMOELEKTRİK KEYFİYYƏTLİLİYİNİN
ARTIRILMASINDA DEFEKTLƏRİN ROLU
Ag2Se kristalında uyğun olaraq ~0,1at.% Ag və ~1,0at.% Se əlavələrində 100¸300К temperatur
intervalında elektrik (s) və termoelektrik ( a0 ) xassələri tədqiq olunmuşdur. Elektrikkeçirmə ( s),
termo.- e.h.q. (a0) və istilikkeçirmənin (ctot) verilmiş qiymətləri əsasında termoelektrik gücü a02s və
keyfiyyətliliyi Z hesablanmışdır. Göstərilmişdir ki, elektronların konsen trasiyasının n»7,1×1018sm-3 qiymətində otaq temperaturunda a02s və Z maksimal qiymətə çatır. Termoelektrik həssaslığı isə öz maksimal
qiymətini T=100K və elektron konsentrasiyasının n»9,1×1018 sm-3 qiymətində alır, hansı ki elektron istilikkeçirməsi ümumi istilikkeçirmənin 20%-ni təşkil edir. Göstərilmişdir ki, a0, s -nın artması və ctot-ın azalması
termoelektrik gücü və termo elektrik keyfiyyətliliyinin artmasına səbəb olur. Eləcə də Ag əlavəsi elektron
konsentrasiyasını ~ 6×1020sm-3 qiymətinə qədər artırır, Se əlavəsi isə, əksinə, ~ 1×1018sm-3 qiymətinə qədər
azaldır.
Açar sözlər: Termoelektrik həssaslığı, termoelektrik gücü, termoelektrik keyfiyyətliliyi, istilikkeçirmə,
defekt

Müasir elektron texnikasında kiçik qəfəs istilikkeçirməsinə və yükdaşıyıcıların böyük
yürüklüyünə malik olan termoelektrik materiallarından geniş istifadə olunur. Bu materiallar
həmçinin mürəkkəb zona quruluşuna malik olmalıdır. Bu xüsusiyyətlərə malik materialları gümüş
halkogenidləri arasında da tapmaq olar. Belə materiallardan biri də Ag2Se-dir. Ag2Se darzolaqlı
yarımkeçiricilərə aid olub, elektronların və defektlərin yüksək konsentrasiyasına, həmçinin kiçik
fonon istilikkeçirməsinə malikdir.
A.İ.İoffe müddəası [1] əsasında, yəni U/cph (U-yükdaşıyıcıların yürüklüyü, c ph - fonon
istilikkeçirməsi) nisbətinin materialın kinetik xassələrinin dəyişməsindən asılı olaraq böyük olması,
belə ki, kristal quruluşun əlavə defektlər hesabına təhrif olunması, yaradılan termoelektrik çevrici
lərin əsasını təşkil edir. Bunun üçün yükdaşıyıcıların yürüklüyü böyük, istilikkeçirməsi kiçik olan
materiallar seçilirlər, bu şərtlə ki, bu prinsip geniş temperatur intervalını əhatə etsin. Bu nisbət o
vaxt böyük olur ki, elektronun dalğa uzunluğu fononun dalğa uzunluğundan böyük olsun. Bu isə o
vaxt ödənir ki, səpilmələr defektlərdən (və ya aşqarlardan) olsun [2]. Nümunələr standart
texnologiya üzrə alınmışdır [3].
Sayılan məxsusiliklər ola bilsin ki, Ag2Se-də termoelektrik keyfiyyətliliyinin yüksək olması
səbəbindəndir. Tam nəticə almaq üçün elektrikkeçirmə s(T), Holl əmsalı R(T), termo.- e.h.q.
a0(Т) və istilikkeçirmənin c ph (T ) temperatur asılılıqları geniş tədqiq olunmuşdur. Ag2Se-də
~1,0at.%Ag və~0,1at.% Se əlavələrində alınan qiymətlər cədvəldə göstərilmişdir. Ag əlavəsi
elektron konsentrasiyasını ~6×1020sm-3 -ə qədər artmasına, Se əlavəsi isə ~1×1018sm-3-ə qədər
azalmasına səbəb olur.
Məlum olduğu kimi [4,5], termoelementin əsas parametrləri d (termoelementin effektivliyini
xarakterizə edən kəmiyyət) və onun keyfiyyətliliyini xarakterizə edən Z kəmiyyətidir. Onlar birbiri ilə aşağıdakı şəkildə əlaqəlidir;

d=

1
Z
×
a 0 1 + ZT

(1)
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a 02s
burada Z =
.
c tot
Cədvəldən göründüyü kimi, Ag2Se-də konsentrasiya artdıqca ctot təqribən 4 dəfə artır. Bu çox
böyük elektron istilikkeçirməsinin (cе) olmasından xəbər verir. Elektron və fonon istilikkeçirməsini
(cе və cph) analiz etmək üçün ümumi istilikkeçirmədə ctot onların payını qeyd etmək vacibdir,
burada
cph =ctot-LsT

(2)

Elektronların yürüklüyünün kiçik olduğu hallarda təcrübi olaraq təyin olunan cе=LsT indiki
halda mümkün deyil. Onun hesablanması üçün L L0 (L- Zommerfeld ədədi, L0- Lorens ədədinin
təcrübi qiyməti) kəmiyyətini bilmək vacibdir. L L0 kəmiyyətinin qiyməti [6]-dan götürülmüşdür.
Aparılan təcrübələr əsasında alınan cph, a0 və s-nın təcrübi qiymətləri əsasında Z, d (cədvələ bax)
hesablanmışdır. Ag2Se kristalındad-nın ekstremumunun tədqiqi göstərdi ki,elektron
istilikkeçirməsinin ümumi istilikkeçirmənin 20%-ni təşkil etdiyikonsentrasiyanın ~9,1×1018sm3
qiymətində (cədvələ bax), d maksimal qiymətə çatır.
Göstərilmişdir ki, a0 və s-nın artması, həmçinin ctot-ın azalması güc əmsalının a 02 s və termo
elektrik möhkəmliyinin Z artmasına gətirir. Legirləmə a 02 s və Z-in qiymətlərini çox az dəyişir,
belə ki, Ag və Se-lə öz-özünə legirləmə Z-in qiymətinə cox ciddi təsir edir, şübhəsiz ki, bu məxsusi
defektlərin sayının dəyişməsi ilə əlaqədardır [7,8].
Ag2-xSe-də Z-in qiyməti təqribən 1,5¸2,4×10-3 К-1-dir [9]. [10]-da toz şəklindən presslənmiş
və 373¸623К temperatur intervalında Ag2Se nümunələrində elektrikkeçirmə, termo.- e.h.q. və
istilikkeçirmə ölçülmüşdür və buverilənlər əsasında Z kəmiyyəti hesablanmışdır. Z-in maksimal
qiyməti Ag Se = 2 ;2,28 nisbətində dəyişir. Müəllif [10] n-tip termoelement alıb, hansı ki, otaq
temperaturunda Z»3×10-3K-1. Baxmayaraq ki, bu presslənmiş materialda Z yüksəkdir, d və a 02 s isə
bizim tədqiq etdiyimiz nümunələrdəkindən kiçikdir. Bizim Z üçün aldığımız qiymət Ag2Se-də Se-lə
öz-özünə legirləmədə məxsusi defektlərin artması hesabına [9, 10]-da verilən qiymətlərdən daha
yüksəkdir. cph(Т)-nin özünü bu cür aparması kifayət qədər defektli materiallara xasdır [11]. Ag2Se
kristalında elektrikkeçirmənin və onun elektron komponentinin dəyişməsinin müqayisəsi ümumi
qanunauyğunluqla baş verir, belə ki, Ag2Se-də bərk halda həmişə fonon istilikkeçirməsi elektron
istilikkeçirməsindən böyükdür (cph>cе). Bir qayda olaraq temperaturun artması ilə elektron
istilikkeçirməsi də artır, fonon istilikkeçirməsi isə azalır (bütün effektlər faza keçidində sıçrayışla
dəyişir). Ümumi istilikkeçirmə stexiometriyadan kənara çıxmaya və gümüş atomlarının artmasına
həssasdır (cədvələ bax). Bu ola bilsin ki, Ag əlavələri olduqda elektron istilikkeçirməsinin
artmasının fonon istilikkeçirməsinin azalmasına nisbətən daha intensiv baş vermsi ilə əlaqədardır.
Defektlərin konsentrasiyasından belə güclü asılılıq istilikkeşirmənin digər komponentlərində də
özünü göstərə bilər.
Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Ag2Se-də ümumi istilikkeçirmə təbiətcə yükdaşıyıcıların
spektrini dəyişməyə daha həssasdır, nəyinki fonon spektrini. Deməli, istilikkeçirmə məxsusi defekt
lərin təbiətini və onların xaraktercə dəyişməsini təyin edir.
Şəkildən göründüyü kimi, Т»300К-də konsentrasiyanın n»7,1×1018см-3 qiymətində s və a0-ın
yüksək qiyməti hesabına güc əmsalı a 02 s maksimal qiymət alır. Baxmayaraq ki, 100¸300К
temperatur intervalında temperaturun artması ilə s azalır, a0 isə artır. Gostərilən intervalda bütün
nümunələrdə elektronların konsentrasiyası praktik olaraq dəyişmir. Deməli,s-nın azalması yalnız
temperaturun artması ilə elektronların yürüklüyünün Un azalması səbəbindəndir. Un –in azalması
(Un~T-1,2 qanunu ilə) isə elektronların qəfəsin istilik rəqslərindən və defektlərdən səpilməsi ilə
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əlaqədardır. Defektlərin rolunu əlavə Se və Ag atomlarının vakansiyaları oynayır. Nəyə görə Se
əlavəsi Ag əlavəsinə nisbətən (RAg=1,13 A& ) daha böyük ekranlama radiusu (RSe=1,93 A& ) yaradır.
Eyni zamanda fonon-fonon və fonon-defekt səpilmələrinin azalması hesabınadır (cph~Т-1,3 ) [6]. Se
və Ag əlavələri cph –nu azaldır və göstərilən dərəcə n (cph~Т-n), çünki eyni miqdarda Se əlavəsi Ag
əlavəsinə nisbətən daha böyük istilikkeçirmə yaradır. Nəticədə temperaturun artması ilə U n c ph
nisbətinin dəyişməsi ilə az dəyişir. Ona görə də a 02 s və Z-in temperatur artdıqca artması yalnız a0
(Т)-nin xətti artmasına gətirir.
[12]-də göstərilmişdir ki, A2' BVI , birləşmələrinin şüalanmasında radiasiya defektləri onların
kinetik xassələrinə o qədər də ciddi təsiretmir (defektlərin konsentrasiyasının çox olması hesabına).
Böyük plastiklik və yüksək mexaniki möhkəmlik, stabil kinetik xassələr və radiasiyaya davamlılıq
imkan verir ki Ag2Se kristalından nüvə termoelektrik qurğularında perspektiv material kimi istifadə
edək.
Cədvəl
Ag2Sе kristalında kinetik əmsallar və termoelektrik parametrləri
n×1018 cm-3
6,5

7,1

8,3

9,1

T, K
100
200
300
100
200
300
100
200
300
100
200
300

a0,
m kV×K-1
60
80
100
50
68
86
40
58
70
27
35
40

s,
-1
Om ×cm-1
4000
3100
2200
6100
5600
5300
4700
4100
3300
5060
4600
3450

ctot×103
W/cm-1×K-1
11,0
9,0
6,7
17
15
14
12
10
9
28
26
24

Z×103,
K-1
1,44
2,20
2,28
0,88
1,73
2,80
0,63
1,37
1,80
1,53
2,17
2,30

d,
K(mkV)-1
0,016
0,012
0,010
0,020
0,010
0,011
0,025
0,017
0,014
0,036
0,028
0,025

Şəkil. Konsentrasiyanın n×1018 sm-3 qiymətində termoelektrik gücünün temperatur asılılığı:
D-6,5; ·- 7,1; f- 8,3; o- 9,1; *- 11.
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Резюме
РОЛЬ ДЕФЕКТОВ В УВЕЛИЧЕНИИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ДОБРОТНОСТИ В Ag2Se
В.И.Эминова
В интервале температур 100¸300К исследованы электрические (s)и термоэлектрические (a0) свойства Ag2Se с избытком Ag до ~0,1at.% и Se до ~1,0 at.% соответственно. По
данным s, a0 и ctot (теплопроводности) рассчитаны термоэлектрическая мощность a02s и
добротности Z. Установлено, что при комнатной температуре при концентрации электронов n»7,1×1018см-3 a02s и Z достигают максимального значения. Исследование экстремума
термоэлектрическая чувствительность (d) в Ag2Se показывает, что d достигает максимального значения при концентрации n»9,1×1018см-3, где электронная теплопроводность составляет 20% от ctot. Установлено, что увеличение a0, sи уменьшениеctot приводят к увеличению
коэффициента мощности a02s и Z. Избыток Ag приводит к увеличению концентрации
электронов до ~ 6×1020sm-3 , а Se к уменьшению до ~ 1×1018 sm-3 .
Ключевые слова: термоэлектрическая чувствительность, термоэлектрическая мощность, термоэлектрическая добротность, теплопроводность, дефект
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1D VELOCITY MODEL FROM EARTHQUAKE DATA OF THE SOUTHERN PART OF
CASPIAN SEA, AZERBAIJAN
In this study presents the analysis of one-dimensional velocity model of the upper crust (1D) according to the travel time of the P- and S-waves of earthquakes recorded by stations of the
Republican Seismic Service Center of ANAS for the period 2007 – 2014 yy. The analysis was
conducted using an algorithm VELEST. 1226 arrivals were analyzed for P and S wave. In total
Number of earthquakes was 335. As a result, was built 13 layered one-dimensional velocity model
for the southern part of the Caspian Sea. Application of this method allowed us to recalculate the
main parameters of the hypocenters of the earthquake, to compute the corrections to the arrival
times of P and S waves at the observation station, and to significantly improve the accuracy in
determining the coordinates of the earthquakes.
Keywords: geological structure, earthquake, one-dimensional velocity model, VELEST, P
and S wave, Caspian Sea.
Introduction
The velocity model is one of the key parameters in the calculations of the hypocenter’s
positions. The importance of finding the 1D velocity model was emphasized in many works, e.g., in
[6]. The 1D velocity model is understood as such a model from the set of all possible velocity
models, relative to which the rms deviation is minimal along all ray paths. In other words, the 1D
model is the one that provides the minimal rms functional. With the deployment of the Kinemetrics
telemetry network, it became possible to apply the methods that provide a more accurate solution in
case of local measurements. The use of telemetry stations allows one to obtain, in addition to the
information on the locations of the hypocenters, a great number of site residuals—the systematic
deviations of travel times for the first P arrivals from the standard averaged hodograph. The
differences in the travel times are caused by deviation of the velocity model used for determining
the positions of the hypocenters from the true velocity structure of the Earth’s crust.
Description of the initial data.
In our work, we analyzed the seismological data for local earthquakes and the arrival times
of P and S waves recorded by the stations of the telemetry net work over a period 2007–2014. The
parameters of hypocenters, including the coordinates of the source, the focal depth, the origin time
of the event, and the traveltimes of P and S waves, were inferred from the catalogues of the
Republican Seismic Survey Center [1-3]. According to the given geometry of distribution of the
earthquakes and seismic stations over the territory, the study region was taken as a volume of the
Earth, which extends to a depth of 60 km, comprising the crust and the upper mantle, and has an
area of 200 × 258 km (38.00–40.30; 49.00–52.00; Fig. 1). In Figure 2 shows seismic profile along
the investigated region with ml 0-5.0. As the figure shows earthquake mainly accumulated in two
parts, at depths of 2-70 km.
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Fig. 1. The map of earthquake epicenters for investigated region for the 2007-2014
years with ml more than 2 ml.

Fig. 2. Seismic profile along the investigated region with ml 0-5.0.
Overall, 335 seismic events were selected for the analysis. In order to construct the 1D
model of the medium, we used the traveltimes of P and S waves with the residuals measuring ±1.0 s
and ±1.5 km for Р and S waves, respectively. The number of seismic rays that illuminate the
volume of the medium from the selected earthquake sources to the recording stations was 1226 for
P and S waves, respectively. The entire volume under study was divided into layers that cover the
depth intervals 0–1, 1–3, 3–5, 5–10, 10–15, 15–19, 19–25, 25–30, 30–38, 38–53, and 53–73 km.
Coupled Hypocenter Velocity Model Problem.
The travel time of a seismic wave is a non-linear function of both hypocentral parameters
and seismic velocities sampled along the ray path between station and hypocenter. This dependency
of hypocentral parameters and seismic velocities is called the coupled hypocenter-velocity model
problem [6]. It can be linearized and in matrix notation written as:
t = Hh + Mm +e = Ad + e,
t vector of travel time residuals; H matrix of partial derivatives of travel time with respect to
hypocentral parameters; h vector of hypocentral parameter adjustments; M matrix of partial
derivatives of travel times with respect to model parameters; m vector of velocity parameter
adjustments; e vector of travel time errors, including contributions from errors in measuring the
observed travel times, errors in the calculated travel times due to errors in station coordinates; A
matrix of all partial derivatives; d vector of hypocentral and model parameter adjustments[6].
In standard earthquake localization the velocity parameters are kept fixed to a priori values that are assumed to be correct - and the observed travel times are minimized by pertubating
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hypocentral parameters. Neglecting the coupling between hypocentral and velocity parameters
during the location process, however, can introduce systematic errors in the hypocenter location.
Furthermore, error estimates strongly depend on the assumed a priori velocity structure. Precise
hypocenter locations and error estimate, therefore, demand the simultaneous solution of both
velocity and hypocentral parameters. In the concept of the minimum 1D model this will be achieved
by simultaneously inverting for hypocenter and velocity parameters [5]. The minimum 1D velocity
model obtained by this trial-and-error process represents this velocity model that most closely
reflects the a priori information obtained by other studies, e.g. refraction studies, and that leads to a
minimum average of RMS values for all earthquakes [4]. Each layer velocity of the minimum 1D
model is the weighted area wise average over all rays in the data set within that depth interval. To
account for lateral variations in the shallow subsurface, station corrections are incorporated in the
inversion process. For stations with an even azimuthal ray distribution, i.e. in the middle of the
network, station corrections will reflect the near-surface geology.[7].
Building 1D velocity model: data selection and initial model.
For constructing the 1D velocity model, we used the VELEST program. The 1D model is
the initial model composed of a set of horizontal layers; within each layer the velocity can be either
constant or linearly varying with depth; the discontinuities (the jumps, or stepwise changes) in the
velocity may occur only at the boundaries between the layers [6]. The VELEST program provides a
number of advantageous possibilities. For example, it allows the interpreter geophysicist to solve
the joint problem for the model and hypocenters, to use the station delays, to reconstruct the
velocity models by a joint inversion of P and S waves, and to estimate the contribution of each
wave phase from each seismic event to the total error of the solution in the process of computations.
After 5 iterations, we obtained a variance improvement of about 80%. The computed P and
S-wave 1D-velocity model is shown in fig. 3a,b with red lines
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Fig. 3a: Final 1D P-wave velocity models after 5 iterations by Velest program
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Fig. 3b: Final 1D S-wave velocity models after 5 iterations by Velest program
. A black line in the figure shows a model of Arif Gasanov [4], which is used currently in the
processing of earthquakes. Other colors are shown model recalculated for each year and red
productive model.
S-wave phases add important additional constraints on hypocenter locations. demonstrated
that partial derivatives of S-wave traveltimes are always larger than those of P waves by a factor
equivalent to VP/VS and that they act as a unique constraint within an epicentral distance of 1.4
focal depths. The use of S waves will in general result in a more accurate hypocentre location,
especially regarding focal depth. On the other hand, a mispicked S arrival time at a station close to
the epicentre can result in a stable solution with a small RMS, but that actually denotes a
significantly mislocated hypocentre even for cases with excellent azimuthal station coverage.
As seen from Fig. 2, the P velocities have the following values. In the layer that occupies the
depth interval from 0 to 1 km, the velocity is 2.0 km/s; in the layer extending from 1 to 3 km, the
velocity is 3.2 km/s; from 3 to 5 km, it is 3.4 km/s; in the interval 5–10 km, 3.6 km/s; from 10 to 15
km, 4.2 km/s; from 15 to 19 km, 5.6 km/s; from 19 to 25 km, 6.8 km/s; from 25 to 30 km, 7.1 km/s;
from 30 to 38 km, 7.6 km/s; from 38 to 53 km, 7.9 km/s; and from 53 to 73 km, it is 8.3 km/s.
Taking all the previously mentioned points into account, we have relocated the hypocenters
of 335 events. The difference between the initial and the recalculated hypocenters’ coordinates is
shown in Fig. 4. As seen from the figure, the bulk of the deviations of the epicenter’s coordinates
vary within the limitsΔϕ = ±0.1° and Δλ = ±0.1°, which corresponds to 10 km, and Δϕ = ±0.15° and
Δλ = ±0.15°, which corresponds to 15 km.
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Fig. 4. The graph of deviations of the epicenters’ coordinates calculated
by the VELEST program.
Overall, the deviations are distributed quite uniformly. A small negative deviation is
revealed in both latitude and longitude, which indicates that the coordinates are underestimated by
10 km. Looking at the graph of the discrepancies between the initial and the recalculated origin
times (Δt0), we see that the discrepancies mainly fall within ±1.2 s (Fig. 5).
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Fig. 5. The graph of discrepancies of the hypocenters’ origin times calculated
by the VELEST program.
This graph shows that most of the deviations are positive; that is, the origin times have been
overestimated by 1–2 s, which is further evidence of the deviation of the model from the true
distribution of velocity. The schematic distribution of discrepancies in the hypocenters’ depths
exhibits sharp zones of positive and negative depth values, which are probably due to the
heterogeneous deep structure of the studied region (Fig. 7).
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Fig. 7. The graph of discrepancies of the hypocenters’ depths calculated by the VELEST program.
Discussion and conclusions
The seismological data from the telemetry network stations of Azerbaijan provide a good
basis for constructing the P and S velocity models. In our calculations, we have applied an
improved modern approach to the modeling of the velocity field (Vр, Vs) in the crust and in the
upper mantle for the southern Caspian Sea, which includes data selection; determination of the
optimal 1D model together with the station corrections; and recalculation of the earthquakes’
hypocenters with respect to the constructed optimal model. Latitude and longitude of earthquakes
were changed to 10-15 km, while in the earthquake was as overpriced and undervalued. In the
future, the construction of the spatial distribution of earthquakes will be allocated specific areas of
overstatement and understatement. A lot of importance is the definition of focal depth, since it is
known that earthquakes are recorded interpretation stations on one side of the station name is not on
the Caspian Sea. It was found that the depth of 2-20 km changed. The results obtained can be used
in further studies by seismic tomography to construct 2D and 3D models. And also for the
construction of earthquake focal mechanisms in order to study geodynamic situation in the region.
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Xülasə
ZƏLZƏLƏ MƏLUMATLARIN ƏSASINDA XƏZƏR DƏNİZİNİN
CƏNUB HİSSƏSİNİN 1D SÜRƏT MODELİ

S.E.Kazımova, İ.E.Kazımov
Tədqiqat işlərində 2007-2014-cü illər arasında AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji
Xidmət Mərkəzində qeyd olunanzəlzələlərin P və S-dalğalarn gəlmə vaxtlarının əsasında bir-ölçülü
(1D) sürət modeli təqdim olunur. Analiz VELEST proqramın əsasında aparılıb. Təhlil zamanı
maqnitudası 2-dən yuxarı olan 335 zəlzələ və hər bir P və S dalğaları üçün 1226 gəlmə vaxtı
istifadə olunub. Nəticədə, Xəzər dənizinin cənub hissəsində 13 ölçülü laylı bir-ölçülü sürət modeli
tərtib olunub. Həmin üsulun istifadəsi zəlzələ ocaqlarının hiposentrlərinin əsas parametrlərinin, P və
S dalğaların gəlmə vaxtlarının və zəlzələlərin koordinatlarının daha dəqiq təyin etməyə imkan verir.
Açar sözlər: Geoloji quruluş, zəlzələ, -ölçülü (1D) sürət modeli, VELEST, P və S dalğaları,
Xəzər dənizi.
Резюме
1D СКОРОСТНАЯ МОДЕЛЬ ЮЖНОЙ ЧАСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
ПО ДАННЫМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
С.Э.Кязимова, И.Э.Кязимов
В этом исследовании представлен анализ одномерной скоростной модели верхней
части земной коры (1-D) по данным времен пробега Р- и S-волн, зарегистрированных
станциями Республиканского Центра Сейсмологической Службы НАНА за период 20072014 гг. Анализ проводился с помощью алгоритма VELEST. Было обработано 335
землетрясений с магнитудой выше 2.0. Количество лучей для P и S волн составило 1226. В
результате, была построена 13-ти слойная одномерная скоростная модель для южной части
Каспийского моря. Применение этого метода позволило пересчитать основные параметры
гипоцентров землетрясения, определить поправки ко времени прихода P и S волн на станции
наблюдения, а также значительно повысить точность определения координат землетрясений.
Ключевые слова: Геологическое строение, землетрясение, одномерная (1D) скоростная модель, VELEST, P и S волны, Каспийское море.
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ABŞERON NEFTLİ-QAZLI RAYONUNUN KOLLEKTOR SÜXURLARININ
DƏRİNLİKDƏN ASILI OLARAQ DƏYİŞMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
(BAHAR YATAĞININ TİMSALINDA)
Məqalədə tədqiqat obyektinin çökmə kompleksinin petroqrafik xassələrinin araşdırılması
nəticəsində, kollektor süxurların təmiz qumdan xlidolitlərə qədər dəyişən səkkiz litotipdən ibarət
olduğu müəyyənləşdirilmiş və dərinlik üzrə dəyişmə qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. Xüsusilə,
Bahar yatağının MQ çöküntüləri üçün neftdoyumluluğu təyin edən petrofiziki üsuldan istifadə
etməklə, məsaməliyin sahə boyu artması ilə qalıq neftdoyumluluğun azalması sübut edilmişdir.
Açar sözlər: kollektor süxurlar, dəyişmə qanunauyğunluqları, çökmə kompleksi, məsaməlik,
keçiricilik, qalıq neftdoyumluluğu
Giriş
Abşeron neftli-qazlı rayonu CXÇ-nin intensiv gömülmüş sedimentasiya xüsusiyyətli
hövzəsinə aid olduğundan,subakval şəraitə uyğun olaraq onun inkişafı dövründə 22km
qalınlıqdançox çökmə süxurlar burada toplanmışdır. Digər sedimentasiya hövzələrində olduğu kimi,
rayonda da çökmə formasiya kompleksləri neftli-qazlıdır. Belə ki, yalnız CXÇ-nin Azərbaycan
sektorunda 8milyard t-dan çox neft və 13trln. m3-a qədər qaz vardır. Rayonda beləhəcmdə zəngin
karbohidrogenintoplanması neft-qaz törədən böyük qalınlıqlı çöküntü qatının və əlverişli
termobarik şəraitin mövcudluğu ilə izah edilə bilər.
Tədqiqatın məqsədi və məsələnin qoyuluşu
Abşeron neftli-qazlı rayonunda çökmə kompleksinin petroqrafik xassələrinin araşdırılması
nəticəsində, kollektor süxurların litotiplərini müəyyənləşdirmək və dərinlik üzrə dəyişmə
qanunauyğunluqları öyrənmək və tədqiqat obyektində MQ çöküntüləri üçün qalıq neftdoyumluluğunun azalmasını araşdırmaq.
Abşeron neftli-qazlı rayonunun struktur elemenetləri içərisində, xüsusən Mərkəzi-Abşeron
antiklinal zonasını ayırmaq məqsədəuyğundur. Bura Abşeron yarımadası neftli-qazlı zonasının
Fatmai qalxımından yarımadanın cənub sərhəddinə (Zığ) və Cənubi-Abşeron akvatorial zonaları
(Qum Dəniz, Bahar, Şah-Dəniz) hüdudunda davam edən strukturlar aiddir. Bu antiklinal zonanın
ümumi uzunluğu 80km-dən çoxdur. Bu zonada nəhəng neft və qaz yatağları yerləşir və kəşf edilən
bütün strukturlardan daha geniş tədqiq olunmuşu Bahar yatağıdır.
Bahar yatağı açıq dənizdə, Qum-Dəniz yatağından cənubda, Cənubi-Abşeron akvatorial
zonasında yerləşir. Yataq 1969-cu ildən işlənməyə başlamışdır və ondan2007-ci ilə qədər100
milyard m3 qaz, 100 mln.ton kondensat, 6 mln.ton neft çıxarılmışdır.
Xəzər dənizi akvatoriyasında mövcud olan yataqlarda olduğu kimi, Bahar yatağında da
karbohidrogen saxlayan qatlarının kəşfiyyatı və yaxın perspektivdə neft-qaz çıxarmanın inkişafı 7-8
km dərinliklə əlaqədardır. Buna görə də böyük dərinliklərdə mövcud olan terrigen süxurların ilkin
kollektor xüsusiyyətlərinin dəyişmə qanunauyğunluğunun və saxlanma şəraitinin öyrənilməsi əsas
aktual məsələlərdən biridir.
Tədqiqatlar göstərir ki, xüsusən Bahar yatağında dərinlikdən asılı olaraq temperatur 100 mdən 4600 m dərinlik intervalı üzrə xətti və dərəcə şəklində empirik asılılıqla dəyişir.
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T=0,0202*H+14,5
T=0,522134*H0,600517 +14,5
Kəsilişdə istirak edən kollektor süxurlarının litoloji və yatma dərinliyinin filtrasiya-tutum
xüsusiyyətlərinə təsirinin öyrənilməsi məqsədilə bütün müşahidələr 4 əsas litoloji qrup (qum,
alevrit, xlidolit və gilcə) üzrə aparılmışdır. Bu qrupların hər biri, dərinliyi 500 m olan 12 intervalı
əhatə edir. Süxur nümunələrinin tərkibində dənələrinin ölçüsü 0,1mm-dən böyük, miqdarı 50%-dən
çox- qumlara,dənələrinin ölçüsü 0,1-0,01mm-ə qədər, miqdarı 50%-dən çox- alevritlərə, 30% olan
- qumdaşı, alevrit və gilli fraksiyaya, ölçüsü 0,01mm və miqdarı 4% təşkil edən gilli hissəyə aiddir.
Aparılmış təhlillər göstərir ki ayrı-ayrı, qum qrupundan gilcə qrupuna doğru məsaməlik və
keçiriciliyin orta qiymətinin azalması müşahidə olunur (cədvəl). Süxurların ayrı-ayrı litoloji
qrupları üçün dərinlikdən asılı olaraq həm məsaməlik, həm də keçiricilik üçün sıxlıq əlaqəsi
alevritlərdən qumlara, sonra isə gilcə və xlidolitlərə doğru azalır.
Cədvəl

Gilcələr

Xlidolitlər

Alevritlər

Qumlar

Gilcələr

Xlidolitlər

Alevritlər

Qumlar

MQ dərinlik intervalında məsaməlik və keçiriciliyin orta qiymətləri
Dərinlik
Məsaməlik,
Keçiricilik,
intervalı, m
%
10-15 m2

0-500

26,3

27,2

21,2

25,6

666

270

186

196

500-1000

23,4

25,1

21,9

21,9

443

194

290

185

1000-1500

23,7

24,21

21,0

21,3

355

149

217

178

1500-2000

22,3

23,8

20,0

20,9

313

198

96

86

2000-2500

21,0

20,9

18,2

17,5

233

97

102

32

2500-3000

20,7

19,2

18,1

17,6

195

105

65

66

3000-3500

17,4

16,6

12,7

10,0

126

66

55

178

3500-4000

19,1

17,4

18,0

19,0

182

65

46

30

4000-4500

17,8

17,6

13,4

16,0

127

83

52

17

4500-5000

15,7

13,8

11,3

6,0

76

26

9

3

5000-5500

12,6

14,0

-

-

44

36

-

-

5500-6000

15,3

11,3

-

-

78

69

-

-
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Məhsuldar qatın müxtəlif litoloji qrup süxurları üçün dərinlikdən asılı olaraq məsaməliyin
düzxətli asılılığının analitik təsviri aşağıdakı kimidir:
Qumlar
Alevritlər
Xlidolitlər
Gilcələr

Km=25,5-0,0021H
Km=26,5-0,0024H
Km=23,5-0,0021H
Km=23,5-0,0025H

Məhsuldar qat süxurlarının keçiriciliyin dəyişməsinin müxtəlif litoloji qrupları üçün
dərinlikdən asılılığı isə aşağıdakı kimidir:
Qumlar
Alevritlər
Xlidolitlər
Gilcələr

lg Kk=2,8-0,0020H
lg Kk=2,4-0,00016H
lg Kk=2,45-0,00023H
lg Kk=2,45-0,00026H

Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, 8 km dərinlikdə Məhsuldar qatın qumlu-alevritli
süxurları daha kiçik kollektor xüsusiyyətli olduğundan, onlar karbohidrogenlərin akkumlyasiyası
üçün tam qənaətbəxş ilkin filtrasiya-tutum xüsusiyyətlərinə malikdirlər.
Nəticə
Tədqiqat obyektinin çökmə kompleksinin petroqrafik xassələrinin araşdırılması nəticəsində
kollektor süxurların təmiz qumdan xlidolitlərə qədər dəyişən səkkiz litotipdən ibarət olduğu
müəyyənləşdirilmiş və dərinlik üzrə dəyişmə qanunauyğunluqları öyrənilmişdir.
Bahar yatağının MQ çöküntüləri üçün neftdoyumluluğu təyin edən petrofiziki üsul
öyrənilmiş və məsaməliyin sahə boyu artması ilə qalıq neftdoyumluluğun azalması sübut
edilmişdir.
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Резюме
ОСОБЕННОСТИ ВАРИАЦИИ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ГЛУБИНЫ ДЛЯ АПШЕРОНСКОГО НЕФТЕ-ГАЗОВОГО РАЙОНА (НА ОСНОВЕ НА
ОСНОВЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАХАР
А.М.Агаев
В статье в результате сопоставления петрографических свойств осадочного комплекса
в пределах объекта начиная от чистых песков до хлидолитов установлено наличие восьми
литотипов пород-коллекторов и выявлена закономерность изменения их по глубине. В
частности, используя петрофизические методы, было доказано повышение пористости и
снижение остаточного нефте-насыщения в пределах изучаемой площади.
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BİNƏQƏDİ YATAĞININ GEOLOJİ QURULUŞU, NEFT-QAZLILIĞI VƏ
İŞLƏNMƏSİNİN SƏMƏRƏLİ BAŞA ÇATDIRILMASI YOLLARI
Məqalə işlənmənin son mərhələsində olan və həmçinin kifayət qədər qalıq balans ehtiyatlarına malik
olan neft yataqlarında cari neftvermə əmsalının artırılması barədədir. Belə yataqlardan biri də Binəqədi
yatağıdır. Son illərdə müasir qazıma avadanlıqları vasitəsilə QA horizontuna qazılan quyuların işlənmə
göstəricilərinin yüksəl olması bu yatağın işlənməsinə marağı daha da artırmışdır. Bir neçə quyudan kern,
bütün quyulardan isə şlam analizi götürülərək tədqiq edilmişdir. Lay təzyiqinin saxlanılması məqsədilə
suvurma quyu şəbəkəsi yaradılmışdır ki, bu da neftin quyudibinə sıxışdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
Yatağın gələcəkdə səmərəli işlənməsi üçün mühüm təkliflər verilmişdir.
Açar sözlər: Neft və qaz yatağı, quyu, qazıma, çöküntü, sınanma, struktur, lay dəstəsi, perforasiya, su
vurma, kern, şlam, hasilat, qalıq ehtiyat.

Giriş
İşlənmənin son mərhələsində olan neft yataqlarında ən vacib məsələlərdən biri cari neftvermə
əmsalının artırılması üçün layihələrin hazırlanmasıdır. Bu məqsədlə bir neçə yanaşmalardan istifadə
edilir. Məsələn: geoloji-texniki tədbirlərin effektivliyinin artırıl-ması, quyu şəbəkəsinin bərpası,
mövcud quyu fondundan səmərəli istifadə, istismar üsullarının təkmilləşdirilməsi, yeni quyuların
qazılması və laylara seçilmiş süni təsir üsullarının geniş tətbiq olunması və s.
Respublikamızda uzun illər istismarda olmasına baxmayaraq, kifayət qədər qalıq
karbohidrogen ehtiyatlarına malik olan belə yataqlardan biri də Binəqədi yatağıdır. Yataq Abşeron
neftli-qazlı rayonunun ən böyük neftli sahələrindın biridir. Uzun illər işlənmədə olmasına
baxmayaraq, digər yataqlar kimi Binəqədi yatağında da işlənmənin səmərəli başa çatdırılması akual
məsələlərdən biridir. Yataq işlənmənin son mərhələsində olsa da, böyük həcmdə qalıq balans
ehtiyatına malikdir.
Tədqiqatın məqsədi və məsələnin qoyuluşu
1872-ci ildən başlayaraq istismar olunan Binəqədi yatağı Bakı şəhərinin şimal-qərbində
yerləşir. Yatağın tağı dərindən yuyulmuş qırışıqlar sırasına aiddir. Qırışıq asimmetrik formaya
malik olub, onun şimal qanadnda layların yatım bucağı 40-450 olduğu halda, cənub qanadında 70800-dir [1]. Qırışığın asimmetrik olması en istiqamətdə tərtib edilmiş profildən də aydın müşahidə
olunur (şək. 1, 2). Cənub qanad enmə istiqamətində parçalanmış qırılmalarla mürəkkəbləşən
fleksuravari formadadır. Binəqədi strukturu çoxlu sayda eninə və uzuna qırılmalarla
mürəkkəbləşmişdir. Layların qırılıb aşağıya düşməsi və yaxud yuxarıya qalxması zaman məsaməli
süxurlar qeyri-keçirici gil layları ilə təmas edir. Bu gil layları rezervuarlardakı flüidlərin hərəkətinə
mane olur. Başqa sözlə, qırılma səthi məsaməli laydakı neftin hərəkətinin qarşısını alan ekrana
çevrilir və bu ekran neftin toplanması üçün əlverişli şərait yaradır [2]. Binəqədi strukturunda qeyd
olunan bu tektonik pozğunluqlar Məhsuldar qatın alt şöbəsində neft və qazın saxlanması və yatağın
formalaşması üçün əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu qırılmalar strukturun şimal hissəsində aşağı
atılma, cənub hissəsində əsasən yuxarı atılma xarakterlidir. Binəqədi yatağı 7-7 qırılması vasitəsilə
şərti olaraq şimal və cənub sahələrinə ayrılır.
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Şəkil 1. Binəqədi yatağı, QA horizontunun tavanına görə struktur xəritə.

Şəkil 2. Binəqədi yatağı, I-I xətti üzrə geoloji profil.
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Aşağı atılmaların sürüşmə müstəvisi üzrə vertikal amplitudalar 10-20 m, cənub hissədə isə
10-200 m arasında dəyişilir. Yatağın geoloji quruluşunda onun nüvəsini təşkil edən müasir
çöküntülərdən başlamış, Koun lay dəstəsınin çöküntülərinə kimi olan kompleks iştirak edir.
Abşeron neftli-qazlı rayonunun digər yataqlarında olduğu kimi Binəqədi yatağında da neft yığımları
əsasən Məhsuldar qat çöküntülərində toplanmışdır. Məhsuldar qat çöküntüləri qumlardan və
gillərdən, qumdaşılı gillərdən, gilli qumlardan və çınqıllardan ibarətdir. Binəqədi yatağında
Məhsuldar qat çöküntülərinin orta qalınlığı 1600 metrdir. Yataqda əsas istimar obyektləri Balaxanı
lay dəstəsi (BLD), Qırmaki üstü qumlu lay dəstəsi (QÜQ), Qırmaki lay dəstəsi (QD), Qırmaki altı
lay dəstəsi (QA) və Diatom lay dəstəsidir (DD). QD özü də QD1-2, QD3, QD4, QD5abcd, QD6 lay
dəstələrinə bölünür. Geoloji-mədən məlumatlarının təhlilinə əsasən müəyyən olmuşdur ki, qalıq
balans ehtiyatlarının əhəmiyyətli hissəsi QD5abcd və QA (34,3 və 10,2%-i) horizontlarının payına
düşür (cədvəl 1).
Bu məqsədlə, məqalə Binəqədi yatağının geoloji quruluşu, neft-qazlılığı və QA və QD5abcd
horizontları timsalında işlənmənin səmərəli başa çatdırılması yollarının təhlili ilə yanaşı, bu hori
zontların qalıq balans ehtiyatlarının səmərəli mənimsənilməsi üçün hazırki işlənmə layihəsində
dəyişiklik edilməsinə həsr olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, QA horizontu QD ilə müqayisədə layın
kollektorluq xüsusiyyətləri (keçiricilik 0,41 mkm2 , məsaməlik əmsalı 0,23) yüksək, neftlərin fiziki
xüsusiyyətləri (özlülüyü 22,8 mPa*s və sıxlığı 0,919 q/sm3) aşağı göstəricilərə malikdirlər.

Cədvəl 1
Horizontlar üzrə əsas göstəricilər
Qalıq
balans
ehtiyatı,
%

Keçiricilik
, mkm2

BLD

0,9

QÜQ

Məsaməlik
əmsalı

Neftin
sıxlığı,
q/sm3

Neftin
özlülüyü,
мРа*s

-

0,31

0,910

0,8

0,06

0,25

QD1

14,0

0,05

QD2+3

13,6

QD4

Horizontla
r

Neftvermə əmsalı
son

cari

-

0,10

0,06

0,910

50

0,70

0,57

0,26

0,915

39

0,45

0,38

0,05

0,24

0,913

32

0,32

0,24

14,6

0,06

0,23

0,913

27

0,34

0,30

QD5abcd

34,3

0,06

0,35

0,916

35

0,45

0,38

QD6

8,1

0,07

0,23

0,921

26

0,49

0,43

QA

10,2

0,42

0,23

0,919

23

0,78

0,63

DD

3,4

0,03

0,23

0,898

29

0,11

0,08
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Belə ki, özlülüyün qiyməti QD horizontunun obyektlərində 33-49 mPa*s-dir.
Qalıq balans ehtiyatlarının səmərəli realizəsi, işlənmə tempinin yüksəldilməsi üçün yataqda
müəyyən geoloji, texnoloji tədbirlər kompleksi həyata keçirilmişdir. Neftin quyu dibinə
sıxışdırılması ücün 1989-cu ildən başlayaraq, yatağa 4 quyu vasitəsilə (QD5abcd horizontuna) buxar
vurulması başlanmış və proses 2004-cü ilə qədər davam etdirilmişdir.
Məsələnin həlli üsulları və aprobasiyası
Məlum olduğu kimi QD5abcd horizontu qeyri-bircinsli süxurlardan ibarət olduğu üçün layın
yüksək keçiriciliyə malik olan hissəsələrində buxarın istismar quyularına doğru hərəkəti qeyribərabər şəkildə olmuşdur. Bu səbəbdən, təsir zonasında yerləşən quyulardan alınan neft hasilatı ilə
yanaşı, su hasilatı da əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Buxarın layın yüksək keçiriciliyə malik
hissəsilə hərəkət etməsi səbəbindən onun nisbətən az keçiricilikli hissəsi buxar təsiri altına düşmür
və nəticədə neftvermə əmsalının artırılmasına təsir olunmur. Belə halların baş verməməsi üçün
xüsusi hazırlanmış kimyəvi məhluldan istifadə olunur. Bu halda, laya vurulan buxarın həcmi,
vurucu və təsir altında olan quyuların sayı, buxarın təsir edəcəyi sahə və aparılan proses nəticəsində
alınacaq əlavə neftin miqdarı layihədə nəzərdə tutulduğundan daha az olmuşdur. QD5abcd
horizontuna 4 quyu vasitəsilə, ümumilikdə 551 min ton buxar vurulmuş və nəticədə təsir altında
olan 31 quyudan əlavə olaraq 39,4 min ton neft alınmışdır. Orta hesabla bir quyuya vurulan
gündəlik buxarın miqdarı 83 ton olmuşdur.
QA horizontunun kollektorluq xüsusiyyətlərinin yüksək və eləcə də effektiv qalınlığın çox
olması bu horizontda süni təsir üsullarından olan suvurma prosesinin aparılmasına əsas yaratmışdır
[3]. Neftin quyudibinə daha effektiv sıxışdırılması üçün süni təsir üsulları kimi suvurmadan istifadə
olunur. QA horizontuna suvurma təsir üsülü, əsasən konturxarici və konturdaxili sahələrdən həyata
keçirilir. Hazırda, QA horizontuna suvurma 39 quyu vasitəsilə həyata keçirilir.
Son illərdə yataqda quyu şəbəkəsinin sıxlaşdırılması işləri xeyli sürətləndirilmişdir. Yataqdakı
quyulardan orta hesabla gündəlik 3,7 ton neft və 35 ton su alınmışdır. Cari orta gündəlik hasilatlar
0,9 ton neft və 12,3 ton su olmuşdur (cədvəl 2).

Cədvəl 2
Qazımanın başlanğıc mərhələsində qazılan quyuların ilk və son hasilat göstəriciləri

İllər

Horizont

2004

Quyuların
sayı
1

QA
2005

52

Quyu
nömrəsi

İlk orta hasilat,
ton

Son orta hasilat, ton

neft

su

neft

su

2734

4

60

0,7

20,4

2735

3

40

0,7

5,3

2809

4

6

0,3

11

2
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Hazırda qazıma işləri daha sürətlə aparılır ki, bu da iqtisadi baxımdan da sərfəli hesab edilir.
Aparılmış tədqiqatlarla yatağın 2780 saylı quyusundan kern nümunələri götürülərək tədqiq
edilmişdir. Qazıma zamanı bütün quyulardan şlam nümunəsi də götürülmüşdür. Mikroskop və
floroskop vasitəsilə alınmış süxur nümunələrinin rəngi, dənələrinin ölçüsü, sementləşmə dərəcəsi,
neft doyumluluğu və digər xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.
Bu yatağa 2008-ci ildə 10 quyu qazılmış və quyuların ilk orta gündəlik hasilatı 5,9 ton neft və
9,3 ton su olmuşdur. 2011-ci ildə quyuların sayı 19-a çatdırılmışdır. Bu quyulardan orta hesabla
gündəlik olaraq 7 ton neft və 19,1 ton su alınmışdır. 2012-ci ildə yatağa daha 2 quyu qazılmış və
quyuların ilk orta gündəlik hasilatı 2,7 neft və 4,5 ton su olmuşdur.
Cədvəl 3
Qazımanın son mərhələsində qazılan quyuların ilk və son hasilat göstəriciləri
Quyuİllər ların
sayı

2008

2011

Quyunun
nömrəsi

İlk orta hasilat, ton

2015-ci ilin əvvəlinə orta gündəlik
hasilat, ton

neft

su

neft

su

2770

6,8

1,2

6,1

25,5

2780

5,2

18,8

5,0

17,3

2771

4

8

5,0

18,4

2775

3,2

36,8

3,3

0,2

2784

8,7

0

5,2

10,3

2776

5,4

1,2

6,2

18,7

2781

5,1

0,2

3,4

8,6

2772

8,6

8,4

0,7

7,1

2802

11,9

26,3

3,7

20,9

2825

9,9

59,1

5,4

54,8

2818

8,3

27,5

5,0

6,9

2819

5,1

20,7

3,9

7,0

2821

4,1

4,8

0,9

7,1

2820

5,1

3,4

2826

8,8

9,6

3,1

4,0

9223

9,8

8

0,8

1,5

2816

0,2

12,4

0,1

30,2

10

9

suvurma quyu fonduna keçirilmişdir
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2012

2013

2014

2813

3,3

4,8

3,8

49,0

2788

2,1

4,2

0,6

3,3

2832

5

26,05

4,6

37,1

2811

3,5

40,4

0,0

8,1

2799

2,6

10,6

2,4

34,2

2795

3,6

2,2

2,2

0,8

2824

4,2

11,3

6,8

47,0

2817

1,3

27,9

1,5

25,2

2822

2,8

2,5

2,2

4,3

2837

9,9

3,4

3,7

0,9

2828

7,5

10,2

6,3

6,3

2836

11,1

1,2

4,0

19,2

2812

7,6

23

8,8

33,0

2835

13,2

11

12,6

7

2839

0,3

5,3

2815

6,3

8,1

4,0

10,4

2794

4

6,4

4,0

6,0

2

6

9

suvurma quyu fonduna keçirilmişdir

2013-cü ildə QA horizontuna 6 quyu qazılmışdır. Bu quyulardan ilkin olaraq gündəlik orta
hesabla 3,4 ton neft və 19,7 ton su alınmışdır. 2014-cü ildə QA horizontuna əlavə 9 quyu
qazılmışdır. Bu quyulardan ilkin olaraq gündəlik orta hesabla 7 ton neft və 7,9 ton su alınmışdır.
Son mərhələdə qazılan bütün quyular vasitəsilə QA horizontu istismar olunur. 2015-ci ilin əvvəlin
görə qazılmış 36 quyunun bir quyuya düşən orta gündəlik neft hasilatı 3,3 ton, su hasilatı isə 16 ton
olmuşdur (cədvəl 3).
Alınan nəticələrin müzakirəsi və praktiki əhəmiyyəti
Qalıq ehtiyatın optimal yollarla realizə edilməsi üçün aşağıdakı təkliflər məqsədəuyğun
sayıla bilər:
v Təhlillər göstərir ki, Binəqədi yatağı (xüsusilə QA horizontu) uzun illər istismar olunmaqla,
onun işlənməsinin son mərhələsində olmasına baxmayaraq hələ də kifayət qədər qalıq neft
ehtiyatına malikdir. QA horizontunda cari və son neftvermə əmsallarının uyğun olaraq 0,63 və
0,78-dir. Lakin son 4 ildə qazılan 27 quyunun işlənmə göstəricisinin QA horizontu üçün
proqnozlaşdırılan hasilata nisbətən yüksək olması, həmin horizonda qalıq balans ehtiyatından
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daha çox neftin varlığını göstərir. Bu baxımdan, QA horizontunda neft ehtiyatının yenidən
hesablanması;
v Qalıq ehtiyatların sahə boyu paylanmasını təyin etmək üçün tərtib edilən geoloji modelin
(məsaməlik, keçiricilik, qalıq neftlədoyma, effektiv qalınlıq, cəm hasilat və digər xəritələrin)
yenilənməsi;
v Böyük qalıq ehtiyatlara malik olan lokal sahələri işlənməyə cəlb etmək üçün quyu şəbəkəsinin
sıxlaşdırılması, eləcədə fəaliyyətsiz və ləğv fondunda olan quyularda əsaslı təmir işləri
aparılaraq onların işlək fonda keçirilməsi;
v Ləğv və fəaliyyətsiz fondda olan quyularda 2-ci lülə qazıma işlərinin aparılması imkanlarına
yenidən baxılması;
v QA horizontundan istismar olunan quyuların sayı 87 olduğu halda, işlək suvurucu quyu sayı 12dir. Bu səbəbdən, fəaliyyətsiz suvurucu quyu fondunda olan quyularda əsaslı təmir işlərini
aparmaqla suvurma sahəsinin genişləndirilməsi;
v Digər quyu fondları hesabına işlənilməyə cəlb edilməsi mümkün olmayan lokal sahələrdə
qazıma işlərinin aparılması;
v Yeni qazılacaq quyuların yerlərinin təyin etdikdə tərtib olunacaq goeloji modelə istinadın
edilməsi.
Nəticə
Son zamanlar (2008-2014-cü illərdə) Binəqədi yatağında qazılan quyuların hasilat göstəricilərinin
təhili göstərir ki, uzun müddət işlənmədə olmasına baxmayaraq, yataq kifayət qədər qalıq neft
ehtiyatına malikdir.
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Резюме
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ И ПУТИ
РАЦИОНАЛЬНОЙ ДОРАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БИНАГАДИ
А.Т. Ширинов
Статья посвящена увеличению текущего коэффициента нефтеотдачи месторождения,
разрабатываемого на поздней стадии разработки и обладающего большими остаточными
запасами нефти на примере месторождения Бинагади. В последнее время свита ПК,
характеризующаяся высокими показателями разработки, связанными с применением
современного оборудования при бурении, вызывает особой интерес. Отобранные из
нескольких скважин керн и шлам, анализировались. Для поддержания пластового давления
была создана сетка скважин для осуществления водного воздействия, которое также является
примуществом вытеснения нефти. С целью рациональной доразработки месторождения
дается несколько рекомендаций.
Ключевые слова: Нефтяных и газовых месторожденях, скважина, бурение, отложение, испытание, структура, свита, перфорация, заводнение, керн, шлам, добыча, остаточный запас
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AZƏRBAYCANDA SELLƏRİN İNFRASTRUKTUR OBYEKTLƏRİNƏ TƏSİRİNİN
İQTISADİ-COĞRAFİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Məqalədə, Azərbaycanda sellərin infrastruktur obyektlərinə təsirinin iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi aparılır. Sellərin, xüsusilə nəqliyyat şəbəkəsinə, avtomobil yollarına, neft və qaz kəmərlərinə, körpülərə
və digər sahələrə dağıdıcı təsiri geniş araşdırılır. Aparılmış geniş təhlilllərin nəticələri kimi qeyd olunur ki,
sel təhlükəsinə məruz qalan yolların əsas hissəsi yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarıdır. Bununla yanaşı,
məqalədə sahilqoruyucu bəndlərin sellərin dağıdıcı təsirinin azaldılmasındakı rolu izah olunmaqla bərabər,
sel hadisələrinə qarşı mübarizə tədbirləri və s. bu kimi məsələlərə baxılır.
Açar sözlər: iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilmə, sellər, infrastruktur obyektləri, avtomobil yolları, körpülər, sahilqoruyucu bənd

Sel hadisələri ölkənin təsərrüfat sahələrinin inkişafını ləngidir. Belə hadisələr, həm də
nəqliyyat şəbəkəsi və sosial infrastruktur sisteminin inkişafına və ərazi təşkilinə mənfi təsir göstərir.
Demək olar ki, hər il sellər nəticəsində respublikanın nəqliyyat şəbəkəsi, xüsusilə avtomobil yolları,
neft və qaz kəmərləri, körpülər, infrastruktur sahələri yararsız hala düşür.
Ümumiyyətlə, iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsində ən başlıca amil nəqliyyat hesab
olunur. Nəqliyyat təsərrüfatın dinamik və proporsional inkişafında mühüm və aparıcı sahələrdən
biridir. Son illər, respublikada avtomobil nəqliyyatı sahəsində qarşıya çıxan problemlər hərtərəfli
öyrənilmiş, bu problemləri yaradan səbəblər, onların həlli yolları geniş təhlil edilələrək, müvafiq
tövsiyələr verilmişdir. Lakin avtomobil nəqliyyatında yaranan müasir problemlər bu gündə öz
aktuallığını itirməmişdir. Bu sahənin öyrənilməsi və müvafiq tövsiyələrin verilməsi ölkə iqtisadiyyatının yüksəldilməsində mühüm rol oynayır.
Respublikamızın nəqliyyat sistemində aparıcı yer tutan avtomobil nəqliyyatı iqtisadiyyatın
demək olar ki, bütün sahələrini özündə birləşdirir. Digər nəqliyyat növlərindən fərqli olaraq
avtomobil nəqliyyatı yüksək manevretmə və yüklərin tez çatdırılma qabiliyyətinə malikdir. Bunun
üçün ilk növbədə, yolların texniki-iqtisadi göstəricilərinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırmaq
lazımdır.
Ölkənin nəqliyyat şəbəkəsinin fəaliyyətində sel hadisəsiləri böyük problemlər yaradır. Belə
hadisələr baş verdikdə nəqliyyatın inkişafına, onun normal fəaliyyətinə, insanların yaşayış məntəqələrinə və iş yerlərinə çatdırılmasına və s. maddi iqtisadi zərərlərin meydana gəlməsinə şərait yaradır.
Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə salınmış avtomobil yolları daima sel təhlükəsi ilə üzləşir, selin
dağıdıcı təsirinə məruz qalır, yolların yararsız hala düşməsinə səbəb olur.
Bu tip ərazilərdə çayların hövzəsində leysan tipli yağışların düşməsi nəticəsində böyük
hərəkət sürətinə və dağıdıcı qüvvəyə malik olan, dəhşətli faciələrlə nəticələnən, təbiət
hadisələrindən biri olan sellər yaranır. Respublika ərazisinin 65-70%-i daima sel təhlükəsi altında
olan ərazilərdən hesab olunur. Məlumdur ki, Azərbaycan sıx çay şəbəkəsinə malik olan bir ölkədir
və bu çaylar öz məcrasından çıxaraq selə çevrildiyi zaman ölkə iqtisadiyyatına və əhalinin həyat
fəaliyyətinə mənfi təsir edir.
Selə ən çox məruz qalan nəqliyyat sahələrindən biri avtomobil nəqliyyatıdır. Ölkə üzrə
ümumi istifadədə olunan avtomobil yollarının 24,7%-i respublika əhəmiyyətli, 75,3%-i isə yerli
əhəmiyyətli yolları təşkil edir.
Sel təhlükəsinə məruz qalan avtomobil yollarının əksəriyyəti yerli əhəmiyyətli avtomobil
yollarıdır (Şəkil 1.). Aran və Şəki-Zaqatala zonası üzrə mövcud iqtisadi rayonlar digərlərilə
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müqayisədə nisbətən daha çox sel təhlükəsi ilə üzləşir. Son 5 il ərzində regionlarda 1000 km-dən
çox magistral avtomobil yolu çəkilmiş, 600 km respublika və 2700 km yerli əhəmiyyətli yollarda
təmir işləri aparılmışdir. Bundan başqa, 69 yeni körpü tikilməklə, 34 körpü əsaslı təmir edilmişdir
[4]. Lakin ölkənin 1000 km-dən çox respublika əhəmiyyətli şosse yolu və onlarla körpü daima sel
təhlükəsi altındadır (Cədvəl 1.).

Şəkil 1. 24 iyun 2012-ci il tarixində selin yararsız vəziyyətə saldığı körpü.
Qəzalı körpü nəqliyyatın normal fəaliyyətində müvəqqəti fasiləyə səbəb olmuşdur (Pirsaatçayın sağ sahili).
Cədvəl 1-dən aydın görmək olar ki, respublika ərazisində baş vermiş sel hadisələri, əsasən
leysan və aramsız yağan yağışlar ilə müşayiət olunur. Onların vurduqları ziyan, əsasən avtomobil
yollarına və körpülərə olmuşdur.
Nəqliyyat şəbəkəsi daimi sel təhlükəsi altında olmaqla, onların sellərdən mühafizə edilməsi,
bununla əlaqədar dəyəcək zərərin minimuma endirilməsi vacib məsələlərdəndir. Yuxarıda göstərilənlərdən bir daha aydın olur ki, sahə avtomobili nəqliyyatı daxili və xarici yüklərin, eləcədə
sərnişin daşınmasında mühüm yer tutmaqla, sel hadisəsindən daha çox ziyan çəkir. Avtomobil
nəqliyyatı sellərə qarşı xüsusi həssasdır. Sellər avtomobil nəqliyyatının ritmik iş ahəngini pozur.
Ona görə də avtomobil yollarının sellərdən mühafizə edilməsi böyük təsərrüfat əhəmiyyəti daşıyır.
Bu prosesə Naxçıvan Muxtar Respublikası timsalında nəzər yetirdikdə görürük ki, Şahbuz-Biçənək,
Biçənək-Naxçıvan, Naxçıvan-Şahbuz, Naxçıvan-Culfa və Ordubad-Culfa magistral avtomobil
yolları, Ordubad-Çanab, Baş Dizə-Yuxarı Aza, Ordubad-Dırnıs, Ordubad-Yuxarı Əylis, OrdubadQənzə, Ordubad-Kətəm və Ordubad-Kilit yaşayış məntəqələri ərazisindəki yerli əhəmiyyətli
avtomobil yolları mütəmadi olaraq selə məruz qalır. Muxtar Respublikanın ərazisində 200-dən çox
körpü və 500-dən artıq böyük diametrli beton borular quraşdırılsa da, avtomobil yolları hələ də sel
təhlükəsi ilə üzləşir. Mövcud körpülərin yenidən təmir edilməsinə, körpülərin ətraflarının və çay
hövzələrinin təmizlənməsinə xüsusi diqqət verilməlidir. Hazırda Asiya İnkişaf Bankı hesabına
Muxtar Respublika ərazisində avtomobil yolları və körpülərini seldən qorumaq üçün artıq 1,6 km
mühafizə bəndi çəkilmişdir. Həmçinin bu məqsədlə 17,2 km məsafədə sel qoruyucu mühafizə bəndi
tikilməkdədir. Beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan Naxçıvan-İqdır və Naxçıvan-Təbriz-Tehran
avtomobil yolunun inkişafında sellər riski nəzərə alınmalıdır [4].
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Cədvəl
Azərbaycanda təkrarlanan sellərin rayonlar üzrə vurduğu zərərlər
İllər

Baş verdiyi
yer

Yaranma
səbəbi

Kəndin adı

2007

Qəbələ

Leysan yağışı

Qəbələ-Laza kəndi

2007

GəncəDaşkəsən

Leysan yağışı

Gəncə-Daşkəsən

2008

Ağstafa

Leysan yağışı

Ağstafaçay

2008

Lənkəran

Aramsız
yağışlar

Gərgiran və Günəhir
dağ kəndləri

2008

Qusar

Leysan yağışı

Qusar-Zindanmuruq,
Qusar-Kuzun,
Qusar-İmamqulu
kəndi

2008

Daşkəsən

Leysan yağışı

Daşkəsən

2008

Şamaxı

Leysan yağışı

Şamaxı

2009

Quba

Aramsız
yağışlar

Çiçi kəndi

2009

Daşkəsən

Leysan yağışı

Daşkəsən

*Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Bakı, 2009
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Törətdiyi fəsadlar
Qəbələ-Laza kəndini birləşdirən 4200
m uzunluğundakı yolun çox hissəsi
yuyularaq istifadəyə yararsız hala
düşmüşdür.
Gəncə-Daşkəsən avtomobil yolunun
11-ci km-də 70 metr uzunluğunda
dəmir-beton su ötürücüsü dağılmış və
nəqliyyatın normal hərəkətində
problemlər yaranmışdır.
Ağstafaçayda baş verən sel nəticəsində
köhnə dəmir yolu ilə rayonun 7 kəndinin avtomobil yolunu birləşdirən
Poylu körpüsü uçmuşdur.
Gərgiran və Günəhir dağ kəndlərinə
gedən yollarda bir neçə körpü
uçmuşdur. Düriyyə kəndindən keçən
Pencəçayın üzərindəki körpü uçmuş
və çay öz məcrasından 10 metr
çıxmışdır.
Qusar-Zindanmuruq, Qusar-Kuzun və
Qusar-İmamqulukənd yolları sel
sualları altında qalaraq, tamamilə
yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Həzə
və Uqur çayları üzərindəki körpüyə
ciddi ziyan dəymişdir.
1 nəfər həlak olmuş, 60-a qədər evin
zirzəmisi sel suları altında qalmış,
rayondaxili və magistral yollarda
nəqliyyatın hərəkətində fasilələr
yaranmışdır.
Rayonun mərkəzi küçələri, avtovağzal
və rayonun mərkəzində yerləşən
xəstəxanaya külli miqdarda ziyan
dəymişdir.
Çiçi kəndinin inzibati ərazi
vahidliyinin binasını, 2 maşını, 10 baş
mal-qaranı və 5 körpünü sel
aparmışdır. Kəndin elektrik və rabitə
xətləri sıradan çıxmışdır.
Daşkəsən-Xoşbulaq, DaşkəsənƏmirvar və Quşçu-Zəylik avtomobil
yollarına ciddi ziyan vurmuş, bəzi
yerləri yuyularaq yararsız hala
düşmüşdür. Zəylik-Əmirvar yolundakı
körpüdə qəza vəziyyəti yanmışdır.
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Yalnız Ordubad-Şərur ərazisində relyef şəraitini nəzərə almaqla 200 m-dən çox sahədə dəmirbeton mühafizə bəndinin yaradılması vacibdir. Hazırda burada müəyyən işlər görülsə də müasir
tələblərə cavab vermir. Naxçıvan çayı üzərində yeni körpünün tikilməsi və burada 37 metr
məsafədə əlavə sel mühafizə bəndinin yaradılması vacibdir.
Diaqramdan (Şəkil 2.) aydın görünür ki, sahilqoruyucu daş beton tipli bəndlər daha böyük
ərazilər üçün nəzərdə tutulur. Belə ki, respublikasının sel riski daşıyan ərazilərində sahilqoruyucu
bəndlərin ümumi uzunluğu 1680,49 km-dir. Onun da 1591,3 km torpaq, 56,78 km daş beton və
32,41 km beton plitələr təşkil edir [2]. Lakin bunlar sellərin qarşısını almaq üçün kifayət etmir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Proqramında qəbul olunan müvafiq qanunlarda nəzərdə tutul
muşdur ki, 22 sel təhlükəsi doğuran çay hövzəsində selə qarşı sahilbərkitmə işləri cəmi 555 km
məsafədə deyil, ölkədəki 70-dən çox selə meyilli çaylar nəzərə alınmaqla, daha uzun məsafədə
mühəndis-quraşdırma işlərinin həyata keçirilməsi vacibdir.

95%
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0
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beton plitə

Mənbə; Fövqəladə Hallar Nazirliyinin illik hesabatları əsasında hazırlanmışdır, Bakı: 2011.

Şəkil 2. Azərbaycan Respublikasının selə meyilli ərazilərində sahilqoruyucu
bəndlərin tipi [2].
“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyul 2008-ci il tarixli 792 nömrəli Fərmanının
1.11-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasında
avtomobil nəqliyyatı sisteminin inkişafına dair Tədbirlər Planı”nın layihəsinə dair təkliflər hazırlanmış və aidiyyəti üzrə təşkilatlara təqdim edilmişdir” [1].
Apardığımız elmi araşdırmalar nəticəsində, avtomobil yollarının sel təhlükəsi ilə üzləşdiyi
ərazilərdə problemin səmərəli həlli üçün ilk növbədə aşağıdakıların nəzərə alınması vacibdir:
· Nəqliyyat infrastrukturu yaradılarkən onun iqtisadi və sosial səmərəliliyi ilə yanaşı, sel
hadisəsi də mütləq nəzərə alınmalı, yollar salınarkən dövlət tərəfindən qəbul olunmuş lazımi
təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmalı;
· Respublikanın dağlıq və dağətəyi zonalarında yollar salınarkən və ya yenidən bərpa
edilərkən ərazidə proqnozlaşdırılan sellərin dağıdıcı gücü nəzərə alınmalı, nəqliyyat şəbəkəsinin sellərin təsirindən asılı olmayaraq normal fəaliyyət göstərməsi üçün kompleks
mühafizə tədbirləri aparılmalıdır.
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Резюме

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЕЛЕВЫХ ЯВЛЕНИЙ
НА ИНФРАСТРУКТУРУ АЗЕРБАЙДЖАНА
С.O.Алекперова
В статье проводится оценка воздействия селей на объекты инфраструктуры регионов
Азербайджана. В частности, дается подробное объяснение влияния разрушительных селей на
транспортную сеть, автомобильные дороги, мосты, нефте- и газопроводы. По результатам
проведенных исследований было отмечено, что в основном селевой опасности подвергаются
дороги местного значения. Наряду с этим, в статье описывается роль берегозащитных соору
жений в уменьшении разрушительного влияния селей, даются рекомендации по борьбе с
селевыми явлениями и др. подобными процессами.
Ключевые слова: экономико-географическая оценка, сели, инфраструктура, автомобильные дороги, мосты, берегозащитное сооружение.
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QİDANTOİN VƏ PSEVDOQİDANTOİNİN SİNTEZİ VƏ ÇEVRİLMƏLƏRİ
Aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, sintez olunmuş qidantoin törəmələri oksidləşmənin
qarşısını alan inhibitorlar olmaqla, kumolun oksidləşməsinin qarşısını alır.
Açar sözlər: Qidantoin, psevdoqidantoin, 2-tiontiazolidin, tiazolidin-2,4-dion, oksiran

Giriş
Qidantoin və psevdoqidantoinin törəmələri analitik kimyada müxtəlif kationların aşkar
edilməsində geniş miqyasda istifadə edilir. Həmçinin onların bəzi törəmələri arasında yüksək fəallığa malik fizioloji maddələr aşkar edilmişdir [1, 2]. Məhz buna görə də onlar şüa əleyhinə agent
kimi tətbiq olunur. Bu birləşmələr plastik kütlələrin alınmasında stabilizator rolunu oynayır [3].
Qidantoinlərin bəzi nümayəndələri kənd təsərrüfatında fotosensibilizatorların hazırlanmasında
geniş istifadə olunur [4, 5]. Son vaxtlarda apardığımız tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, qidantoin
törəmələri oksidləşmənin qarşısını alan inhibitor rolunu oynayır.
Bütün yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq, qidantoinlərin nümayəndəsi olan 2-tio tiazolidondan
sinton kimi istifadə edərək, onların bəzi törəmələri sintez edilmiş və oksidləşdirici xassəsi model
reaksiyalarda tədqiq edilmişdir.
2-Tiontiazolidin aşağıdakı üsulla sintez edilmişdir:
O
ClCH 2 COONa + NH 4 SCN

-NaCl

H
N
S

S

Alınmış 2-tiontiazolidin Mannix reaksiyasına daxil edildikdə, müxtəlif aminometil törəmələri
alınmışdır:
O

O

H
N
S

+ CH O + HN(R)
2
2

S
152 - 156

0

(R)2N

-H2O

78 - 80

0

194 - 195

H
N
S

S

0

(R)2N = (C2H5)N, (C4H9)2N, C6H5NH, 2- HOC6H4

Sintez edilmiş birləşmələrin quruluşu IQ, 1H, 13C HMR spektroskopiyası ilə təsdiq edilmişdir.
İlkin məhsul kimi tiazolidin-2,4-dion tiokarbamidin monoxlorsirkə turşusu ilə xlorid turşusu
iştirakında qarşılıqlı reaksiyası aparılmışdır:
O
HS
ClCH2COOH +

NH
NH2

NH

HCl

S

O

+ NH4Cl

tər. 123-125˚
Psevdoqidantoin isə tiokarbamidin monoxlorsirkə turşusu ilə qarşılıqlı təsirinin qaynar
izobutil spirtindəki məhsuludur.
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O
HS
ClC H 2 C O O H +

NH

NH
NH2

-(H C l+ H 2 O )

S

NH

Sintez edilmiş tiazolidin-2,4-dionun və psevdoqidantoinin qələvinin iştirakı ilə 1,2-epoksi-3xlorpropan ilə təsir etdikdə müvafiq oksiranlar sintez edilmişdir.
C H2Cl
NH

+

+ N aO H

O

- N aC l

N

CH2

O

Sintez edilmiş birləşmələrin quruluşu IQ, 1H, 13C, NMR spektroskopiyası ilə təsdiq
edilmişdir.
Qidantoin və psevdoqidantoinlər yüksək kompleks əmələgətirmə qabiliyyətinə malik
olduqlarına görə qeyri-üzvi kimyada geniş tətbiq olunur. Digər tərəfdən onlar yüksək fizioloji xassə
daşıdıqlarına görə bu sahədə geniş istifadə olunur.
Nifedipin tipli 4-aril-1,4-dihidropiridinlər üzvi kalsium kanalı modulyatorlarının ən çox
öyrənilən sinfidir və 1975-ci ildə klinik tibbə daxil ediləndən indiyə qədər onlar hipertoniya, ürək
aritmiyası və ya angina kimi ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsində əvəzedilməz rol oynayırlar.
Nifedipinin daxil edilməsindən iyirmi ildən artıq müddət sonra dihidropiridinin analoqları
sintez edilmiş və bazarda bir sıra ikinci nəsil kommersial məhsullar meydana çıxmışdır.
Ədəbiyyatdan məlum olduğu kimi dihidropirimidinlərin ən sadə və əlverişli yolla sintezi
Bidcinelli reaksiyası hesab olunur. Bu üsulla ilk reaksiya Piter Biginelli tərəfindən 1893-cü ildə
etilasetoasetat, benzaldehid və sidik cövhərinin müxtəlif katalizatorların iştirakı ilə üçkomponentli
katalitik kondensləşməsi reaksiyasına əsaslanır.
Dihidropirimidinlərin geniş formokoloji aktivliyə malik birləşmələr olduğunu nəzərə alaraq
bu birləşmələrin optimal sintez üsulunun işlənib hazırlanması hər zaman tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir.
Son illərdə əsas maraq klassik dihidropiridin kalsium kanalı modulyatorları ilə oxşar
farmakoloji görünüşə malik olan aza-analoqlarına, məs, 4-cü tip dihidropirimidinlərə yönəlmişdir.
Son bir neçə il ərzində gücünə və antihipertensiv təsirinə görə klassik dihidropiridinlərdən
üstün olan müxtəlif qabaqcıl prototiplər [6, 8] hazırlanmışdır. Onlar amlodipin və nikardipin kimi
ikinci nəsil analoqlarla asanlıqla müqayisə edilə bilərlər. Mahiyyət etibarilə bu asimmetrik dihidropirimidin törəmələri sadəcə güclü kalsium kanalı modulyatorları deyillər, onlar həmçinin
mövcud quruluş funksiya əlaqələrini genişləndirmək və molekulyar qarşılıqlı təsir haqqında
reseptor səviyyəsində daha çox məlumat əldə etmək üçün geniş şəkildə öyrənilmişdir [9, 10-14].
Nəticələr
1. Aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, sintez olunmuş qidantoin törəmələri
oksidləşmənin qarşısını alan inhibitorlardır.
2. Aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, bəzi alınmış birləşmələr kumolun
oksidləşməsinin qarşısını alır.
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Г.М.Mагеррамова, A.З.Чалилова, M.Н.Алиева, M.А.Aллахвердиев
По исследованию было опазнанно, что по полученному гидантоиному противостоял
ингибитор.По исследованию было опазнанно, по некоторым присоединенным кумолами
получают окисление.
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SPİROBİTSİKLİK QURULUŞLU POLİBROMTƏRKİBLİ FENİLİMİDLƏRİN
SİNTEZİ VƏ ÇEVRİLMƏLƏRİ
Heksabromtsiklopentadienlə 2,3-butilenqlikolun kalium hidroksid iştirakında qarşılqlı reaksiyasından
5,5-dioksibutilen -1,2,3,4-tetrabromspirotsiklopentadienin məqsədyönlü alınma üsulu işlənib hazırlanmış və
sonuncunun N-arilmaleinimidlərlə dien sintezi reaksiyası aparılmış, alınan adduktların tərkibi və quruluşu
öyrənilmişdir.
Açar sözlər: tsiklopentadien, heksabromtsiklopentadien, spirotsiklopentadien, butilenqlikol, kalium
hidroksid, dien sintezi, arilmaleinimid.

Bromtərkibli funksionaləvəzli birləşmələr sənayedə tətbiq olunan müxtəlif kimyəvi
maddələrin, dərman preparatlarının, pestisidlərin, bioloji-aktiv maddələrin, polimerlərə yanmamaq
xassəsi verən antipirenlərin alınmasında istifadə olunurlar. Tərkibində çoxlu brom atomları saxlayan birləşmələrin alınmasının ən asan və əlverişli üsulu bromtərkibli dienlərlə funksionaləvəzli
dienofillərin dien kondensasiyası reaksiyasıdır [1, 5]. Odur ki, bromtərkibli dienlərin çeşidini
artırmaq üçün heksabromtsiklopentadienin molekuluna müxtəlif xassəli funksional qrupları yerləşdirməklə reaksiyaya qabil dienlərin sintezi və bunların məqsədyönlü alınma üsullarını işləyib
hazırlamaq həm elmi, həm də praktiki cəhətdən xüsusi maraq doğurur. Bu məqsədlə heksabromtsiklopentadienlə qlikolların qələvi mühitində qarşılıqlı reaksiyasından 5,5-dioksibutilen1,2,3,4-tetrabromspirotsiklopentadienin (5,5-DBST) alınma üsulu işlənib hazırlanmış, alınan dienin
tərkib və quruluşu öyrənilmişdir. 5,5-DBST-in (I) funksional əvəzli N-fenilimidlərin (IV-) dien
kondensasiyası reaksiyası əsasında polibromtərkibli spironorbornen quruluşlu arilimidlər (V-XIII)
sintez edilmişdir.
Təcrübi hissə
Sintez edilmiş birləşmələrin İQ spektri “SPEKORT 75-İR” cihazında vazelin yağında hazırlanmış suspenziyada yazılmışdır. 1H NMR spektri 300m.h. tezliyində AVANCE sistemində
çəkilmişdir. Həlledici kimi dimetil-sulfoksid istifadə edilmişdir. Maddələrin təmizliyi Nazik
təbəqəli xromotoqrafiya Silufol UV-254 lövhəsində aparılmışdır.
5,5-dioksibutilentetrabromspirorsiklopentadienin sintezi.
Mexaniki qarışdırıcı, geriyə soyuducu, termometr və damcı qıfı ilə təmin olunmuş üçboğazlı
0,5 litrlik reaksiya kolbasına 0,1mol heksabromtsiklopentadien töküb, üzərinə 50ml diqlim əlavə
edirik. Alınan qarışığın üzərinə damcı qıfı vasitəsilə 0,1 mol KOH-in 2,3-butilenqlikolda (0,1mol)
məhlulu xaricdən soyutmaqla mənfi 35-400C-də əlavə edilir və bu temperaturda 3,5-4 saat
qarışdırılır. Sonra reaksiya kolbasında olan qarışıq narın əzilmiş yaş buzun üzərinə tökülür. Alınan
kristal metil spirtində kristallaşdırılır. Reaksiya nəticəsində 30 qr (63,8%) maddə alındı. Tər=1011030C, Rf=0,62 .
C9H10NO2Br4
Hesablanmış %:С-22,93, H-2,12, Br-68,08
Tapılmışdır%: C-22,68, H-1,90, Br-67,74
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrom-bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon
turşusunun
fenil imidi.
100 ml-lik üçboğazlı reaksiya kolbasına 0.01 mol 5,5-DBST (4,7 qr) töküb üzərinə 50 ml
xlorbenzol, 0,01 mol fenilmalein imidi (1.73 qr) əlavə edib 1150C-də 4 saat qarışdırırıq. Vakuum
altında xlorbenzol qovulduqdan sonra qalıq metil spirtində kristallaşdırılır. 5,6qr (87%) maddə
alınır. Tər=1780C, Rf=0,60
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C19H15O4Br4
Hesablanmış %: C-35,57 ; H-2,34; Br-49,92
Tapılmışdır %: C-35,32 ; H-2,15; Br-49,66
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrom-bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon
turşusunun
N-(p)-tolil imidi.
Analoji olaraq 0.01 mol 5,5-DBST (4,7 qr) və 0,01 mol (1,87 qr) p-tolil maleinimiddən
alınmışdır. Çıxım 82%, Tər=2170C, Rf=0,64. C20H17NO4 Br4.
Hesablanmış%: C-36,64; H-2,60; Br-48,85.
Tapılmışdır %:C-36,40; H-2,30; Br-48,55.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrom-bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon
turşusunun
N-(p)-metoksifenil imidi.
Analoji olaraq 0.01 mol 5,5-DBST (4,7 qr) və 0,01 mol (2,03qr) p-metoksi fenil
maleinnimiddən alınmışdır. Çıxım 84%, Tər=1980C, Rf=0,61. C20H17NO5 Br4
Hesablanmış%:C-35,77; H-2,53; Br-47,69.
Tapılmışdır %: C-35,40; H-2,03; Br-47,25.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrom-bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon
turşusunun
N-(p)-nitrofenil imidi.
Analoji olaraq 0.01 mol 5,5-DBST (4,7 qr) və 0,01 mol (2,18qr) p-nitrofenil mleinimddən
alınmışdır.Çıxım 75%, Tər=2640C, Rf=0,60. C19H14N2 O6 Br4.
Hesablanmış%: C-33.23; H-2,04; Br-46,65.
Tapılmışdır %:C-33,23; H-2,04; Br-46,65.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrom-bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon
turşusunun
N-(p)-xlorfenil imidi.
Analoji olaraq 0.01 mol 5,5-DBST (4,7 qr) və 0,01 mol (2.08) p-xlor fenil maleinimiddən
alınmışdır. Çıxım 76%, Tər=2610C, Rf=0,61.C19H14NO4 Br4Cl.
Hesablanmış%:C-33,75; H-2,07; Br-47,37.
Tapılmışdır %: C-33,25; H-2,00; Br-47,07.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrom-bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon
turşusunun
N-(p)-bromfenil imidi.
Analoji olaraq 0.01 mol 5,5-DBST (4,7 qr) və 0,01 mol (2,52qr) p-brom fenil maleinimiddən
alınmışdır. Çıxım 75%, Tər=2640C, Rf=0,61.C19H14NO4 Br5.
Hesablanmış%:C-31,67; H-1,94; Br-55,56.
Tapılmışdır %: C-31,27; H-1,54; Br-55,06.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun
anhidridi. Üçboğazlı reaksiya kolbasına 250ml-lik 0,1mol DEST (46,8 qr) töküb üzərinə 50ml
xlorbenzol 14,7qram malein anhidridi (0,15mol) əlavə edib quru azot mühitində 2 saat qarışdırırıq.
Vakuum altında xlorbenzol qovulduqdan sonra qalan qalıq qaynar karbon-4-xlorla yuyulur, sonra
etilasetat-heksan qarışığından perekristallaşdırılır. 44,1qram təmiz maddə alınır. Çıxım 82%.
Tər=2060C, Rf=0,58. C13H12O6Br4
Hesablanmış %:C-26,71; H-1,71; Br-54,79
Tapılmışdır %: C-26,31; H-1,34; Br-54.50.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrom-bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon
turşusunun
malein ilmidlərinin hidrolizi.
0,01 mol müvafiq(6,41qr) imid və 0,015 mol KOH (85 ml 10%-li) qarışığı 30 saat qızdırılır.
Məhlul soyudulur, 1%-li HCl ilə turşulaşdırılır. Çökən kristallar süzülür, su ilə yuyulur. Sonra
su:aseton (7:1) qarışığından kristallaşdırılır. Çıxım 90%. Tər=2200C, Rf=0,57. C13H12O6Br4
Hesablanmış %:C-26,71; H-1,71; Br-54,79
Tapılmışdır %: C-26,31; H-1,34; Br-54,50.
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Analoji olaraq 0,01 mol 7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2,3dikarbon turşusunun müvafiq monoamidi və 0,015 mol KOH-dan 7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon turşusu alınır.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun
anhidridinin qələvi ilə hidrolizi.
0,02 mol 7,7-dioksietilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun
anhidridinə 10%-li KOH məhlulu əlavə edilir. Çökən kristalları distillə edilmiş su ilə yuyulur və 7:1
nisbətində su:aseton qarışığından perekristallaşdırır. Çıxım Tər=2200C, Rf=0,57. C13H12O6Br4
Hesablanmış %:C-26,71; H-1,71; Br-54,79
Tapılmışdır %: C-26,31; H-1,34; Br-54,50.
Turşunu (0,01q/mol) və 30 ml CH3COCl 16 saat qaynadılır. Sonra xloranhidridin qalığı
qovulur, kristallar efirlə yuyulur.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun
anhidridinin turşu ilə hidrolizi.
Reaksiya kolbasına 0,01 mol 7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en2,3-dikarbon turşusunun anhidridinin üzərinə qarışdıra-qarışdıra 30 ml qatı sulfat turşusu damcı
şəklində tökülür, reaksiya qarışığı qarışdırıla-qarışdırıla buzun üzərinə tökülür. Stəkanın dibinə
çökən kritallar ayrılır, neytral mühitə qədər su ilə yuyulur qurudulur. Sonra sirkə turşusunun xloranhidridində qaynadılır. Kristallar ayrılıb qurudulur.
Analoji olaraq müvafiq 0,01 mol 7,7-dioksibutilen-1,4,5,6 tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5en-2,3dikarbon turşusunun N-fenil imidindən və 0,2 mol sulfat turşusundan (95%-li) 1,4,5,6tetrabrom-7-on-bitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2,3dikarbon turşusu alınmışdır. Çıxım 89%.Tər=1600C,
Rf=0,70. C9H2O3Br4
Hesablanmış %:C-21,86; H-0,41; Br-64,78.
Tapılmışdır %: C-21,56; H-0,20; Br-64,50.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-3-karbon turşusunun Nfenil monoamidi 200ml 0,05 mol (28.3 qr) 7,7-dioksietilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept5-en-2,3-dikarbon turşusunun anhidrid məhluluna (asetonda) 15-20 dəq. ərzində 30 ml 0,055mol
anilin fasiləsiz qarışdırılaraq əlavə edilir. 3 saatdan sonra çökmüş monoamid kristalları asetonla
yuyulub qurudulur. Çıxım 98%. C19H17O5Br4N
Hesablanmış %:C-34,59; H-2,58; Br-48,56
Tapılmışdır %: C-34,20; H-2,30; Br-48,06.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-3-karbon turşusunun N-ptolil monoamidi.
Analoji olaraq 200ml 0,05 mol (28.3 qr) 7,7-dioksietilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun anhidridindən və 30 ml 0,055mol toluoldan alınmışdır. Çıxım
97%. C20H19O5Br4N
Hesablanmış %:C-35,66; H-2,82; Br-47,54
Tapılmışdır %: C-35,25; H-2,30; Br-47,06.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun Np-metoksi fenil monoamidi.
Analoji olaraq 200ml 0,05 mol (28.3 qr) 7,7-dioksietilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun anhidriddindən və 30 ml 0,055mol p-metoksibenzoldan
alınmışdır. Çıxım96%. C20H19O6Br4N
Hesablanmış %:C-34,83; H-2,75; Br-46,44
Tapılmışdır %: C-34,45; H-2,20; Br-46.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun Np-nitro fenil monoamidi.
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Analoji olaraq 200ml 0,05 mol (28.3 qr) 7,7-dioksietilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun anhidriddindən və 30 ml 0,055mol p-nitro benzoldan alınmışdır.
Çıxım96%. C19H16O7Br4N2
Hesablanmış %:C-32,38; H-2,27; Br-45,45
Tapılmışdır %: C-32,08; H-2,15; Br-45,05.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun Np-xlor fenil monoamidi.
Analoji olaraq 200ml 0,05 mol (28.3 qr) 7,7-dioksietilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun anhidriddindən və 30 ml 0,055mol p-xlorbenzoldan alınmışdır.
Çıxım 95%. C19H16O5Br4NCl
Hesablanmış %:C-32,87; H-2,31; Br-46,14
Tapılmışdır %: C-32,44; H-2,19; Br-46.
7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun Np-brom fenil monoamidi.
Analoji olaraq 200ml 0,05 mol (28.3 qr) 7,7-dioksietilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun anhidriddindən və 30 ml 0,055mol p-brombenzoldan
alınmışdır.Çıxım 95%. C19H16O5Br5N
Hesablanmış %:C-30,89; H-2,16; Br-54,20
Tapılmışdır %: C-30,45; H-2,0; Br-54.
1,2,3,4-tetrabrom ftal turşusunun və 1,2,3,4-tetrabrom-1,4-tsikloheksadien-5,6-dikarbon
turşusunun anhidridi. 0,01 mol 1,4,5,6-tetrabrom-7-on bitsiklo[2.2.1]-hept-5-en-2,3dikarbon turşu
sunun anhidridi və 50 ml nitrobenzol qarışığı geriyə soyuducu ilə 5 saat müddətində 1700C də
qaynadılır. Nitrobenzol qovulduqdan sonra qalan kristallar silikagellə doldurulmuş kalonkada
ayrılır. Həlledici kimi 3:2:1 nisbətində benzol:heksan:efir qarışığından istifadə edilir. Həlledici
buxarlandıqdan sonra birinci hissə qalıq etilasetat –heksan qarışığında perekristallaşdırılır və
maddə (XII) (Tər=2560C, Rf=0,67)ayrılır. Kalonkadan götürülən məhlulun (II hissə) həlledicisi
buxarlandıqdan sonra qalan qalıq benzol-heksan qarışığından perekristallaşdırılır və maddə (XIII)
(Tər=1970C, Rf=0,66) ayrılır.
Yuxarıda göstərilən metodika ilə 0,01 mol 1,4,5,6-tetrabrom-7-on-btsiklo-[2.2.1]-hept-5-en2,3-dikarbon turşusundan 1,2,3,4-tetrabromftal turşusunun N-fenil imidi (Tər=2760C, Rf=0,69) və
1,2,3,4-tetrabrom1,4-tsikloheksadien-5,6-dikarbon turşusunun müvafiq N-fenilimidi alınır
(Tər=2000C, Rf=0,70).
1,2,3,4-tetrabrombitsiklo [2.2.1-okt-2-en 5,6,7,8-tetrakarbon turşusunun anhidridi. 0.01
mol 1,2,3,4-tetrabrom-7-on[2.2.1]-hept-5-en-2.3-dikarbon turşusunun anhidridi və 0,06 mol malein
anhidridi qarışığı ampulada 1800C-də 10 saat qızdırılır. Alınan məhsul etilasetat-heksan
qarışığından perekristallaşdırılır. Çıxım 65%. Tər=3080C (par?.), Rf=0,65
Analoji olaraq müvafiq 0,01mol 1,4.5,6-tetrabrom-7-on-bitsiklo-[2.2.1]-hept-5-en-2,3dikarbon turşusunun N-arilimidi və 0.03 mol müvafiq N-arilmaleinimid qarışığı ampulada 1800C-də
10 saat qızdırılır. Alınan məhsul (XVIII) benzoldan perekristallaşdırılır. Çıxım 80%. Tər=3500C
(parç.), Rf=0,65
7,7-dioksietilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-3-karbon turşusunun monoamidlərin dehidratasiyası.
Maüvafiq monoamidlər 200-2100C-də 2 saat ərzində quru azot mühitində qızıdrıldı və
müvafiq imidlər alındı. Alınan imidlər metanoldan yenidən perekristallaşdırıldı. Cıxım 74-80%.
Nəticələr və onların müzakirəsi.
Aparılan çoxsaylı təcrübələr əsasında müəyən edilmişdir ki, 5,5-DBST-ın sintezi zamanı
KOH-dan istifadə etdikdə spiroquruluşlu dienin çıxımı 65% təşkil edir. Reaksiya mənfi 35-400C-də,
diqlim mühitində aparılır.
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Sintez olunmuş 5,5-DBST-ın quruluş və tərkibi İQ- və 1H NMR spektroskopiya üsulları və
element analizi ilə təsdiq edilmişdir. DBST-ın İQ-spektrində C-O-C rabitəsinə məxsus olan udulma
zolağı 1110-1120 sm-1 sahəsində müşahidə edilir. 1565-1585 sm-1 müşahidə olunan udulma
zolaqları n(BrC=CBr) qrupuna məxsusdur. DBST-ın 1H NMR spektrində CH2 qruplarının
protonları sinqlet şəkilində 3.90μ.h. sahəsində müşahidə edilir [6-9].
Təqdim olunan məqalə əvvəllər aparılan elmi tədqiqat işlərinin davamı olaraq [1-3], 5,5dioksibutilen-1,2,3,4-tetrabromspirotsiklopentadienin sintezinə və onun N-arilmaleinimidlərlə dien
kondensasiyası əsasında polibromtərkibli spiro norbornen quruluşlu birləşmələrin alınmasına və
tətbiq sahələrinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə dien kimi ilk dəfə bizim tərəfimizdənsintez olunan 5,5-dioksialkilen-1,2,3,4-tetrabrom tsiklopentadienlərlə (I-III) funksional
əvəzli N-fenilimidlərin (IIa-i) dien kondensasiyası reaksiyası əsasında polibromtərkibli spironorbornen quruluşlu arilimidlər (III-VIII) sintez edilmişdir.
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Sintez olunan 7,7-dioksibutilen -1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2,3dikarbon
turşusunun arilimdlərinin (III-VIII) alınmasının optimal şəraiti-reagentlərin molyar nisbətlərinin,
temperaturun və vaxtın çıxıma təsiri öyrənilmişdir. Təcrübələr, 110-1150C temperatur intervalında
3-5 saat müddətində toluol mühitində reagentlərin 1:3-3:1 mol nisbətində aparılmış və müəyyən edil
mişdir ki, 5,5-dioksibutilen-1,2,3,4-tetrabromspirotsiklopentadien (I) əsasında alınan adduktların
(III-VIII) alınmasının optimal şəraiti aşağıdakı kimidir: dienin (I):dienofilə (IIa-i) olan nisbəti 1,5:1;
temperatur 1150C, vaxt 4 saat. Bu şəraitdə adduktların (III-VIII) çıxımı 75-80% təşkil edir.
Sintez olunan adduktların təmizliyi nazik təbəqəli xromatoqrafiya üsulu ilə “Silufol UV-254”
-də aparılmışdır. Elyuent kimi etilasetat, sirkə turşusu, izopropil spirti (3:1:2) sistemindən istifadə
edilmişdir.
5,5-dioksibutlen-1,2,3,4-tetrabromspirotsiklopentadienlə (I) N-arilmaleinimidlərin (IIa-i) dien
sintezi reaksiyasını öyrənən zaman müəyyən edilmişdir ki, dienofillərin aromatik halqasında həm
elektronodonor xassəli əvəzləyicilər həm də elektronoakseptor xassəli əvəzləyicilər olanda reaksiya
asan və sürətlə gedir.
DBST-lə malein anhidridinin və N-fenilmaleinimidlərlə reaksiyaları əsasında alınan bitsiklik
quruluşlu anhidrid və fenilimidlər endo-konfiqurasiyaya malik olurlar. Bunları qarşılıqlı çevrilmə
reaksiyaları ilə (sxemi) üsulları ilə təsdiq etmişik. Məsələn, anhidridin və imidlərin turşuya, efirə,
yenidən turşuya, anhidridə və ya imidlərin amidoturşuya, yenidən imidə çevrilmələri alınan
maddələrin endo-sis quruluşda olmasını isbat edir.
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Sintez olunan (IX) anhidridin sulfat turşusu ilə hidrolizi öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir
ki, anhidridin 7,7-vəziyyətində olan dioksibutilen qrupu qatı sulfat turşusunun təsirindən asanlıqla
keto-anhidridə (X) hidroliz olunur [4, 7].
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Təcrübə əsasında müəyyən edilmişdir ki, keto-anhidridi (X) nitrobenzol mühitində qızdırdıqda tetrabromftal (XI) (80-85%) anhidridi və az miqdarda tetrabromtsikloheksadien anhidridi
(XII) (10-15%) alınır.
Br
Br

CO
C

O

t

O

Br

Br

CO

Br

CO

Br

CO

Br

CO

O

O

CO
Br

Br

Br

Br

X

Br

XI

XII

Göstərilmişdir ki, keto-anhidriddən karbon 2-oksidin qopmasını malein anhidridinin
iştirakında apardıqda 85-90% çıxımla dianhidrid (XIII) alınır.
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1,2,3,4-tetrabrombitsiklo [2.2.2]-okt-2-en-5,6,7,8-tetrakarbon turşusunun dianhidri (XIII)
tetrabromtsikloheksadien anhidridi (XII) ilə malein anhidridinin yüksək temperaturda (1700C) dien
kondensasiyası reaksiyası ilə də alınmışdır.
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Alınan birləşmələrin quruluşu İQ spektrlə, tərkibi və təmizliyi element analizi və nazik təbəqə
xromatoqrafiyası ilə təyin olunmuşdur.
Sintez olunmuş anhidridlərdə (IX-XIII) karbonilin udulma zolağı 1850-1855sm-1 sahəsində
müşahidə edilir.
Sintez olunmuş spirpbitsiklik anhidridlərdə olan metin protonları (CH) sinqlet şəklində
4,20µ.h. sahəsində müşahidə edilir.
Tərkibində çoxlu brom atomları saxlayan polifunksional birləşmələrin alınması məqsədilə
5,5-dioksibutilentetrabrom spirotsiklopentadienin və arilmaleinimidlərlə dien sintezi reaksiyaları
əsasında alınan tetrabrom spirobitsiklik quruluşlu imidlərin sulfat turşusu ilə hidrolizi tədqiq
olunmuşdur.
Dioksibutilentetrabromspirotsiklopentadienin N-AMİ-lə dien kondensasiyasından alınan
imidlərin turş mühitdəhidrolizi göstərdi ki, adduktlarda butilen qrupları qatı sulfat turşusu ilə
asanlıqla keto -imidə hidroliz olunur.
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Müəyyən etmişik ki, keto-imid nitrobenzolda qızdırıldıqda dekarbonilləşərək tetrabromftal
turşusunun imidinə (85-90%), az miqdarda (15-20%) tetrabromtsikloheksadienin fenilimidi alınır.
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Əgər (XIV) və (XVI) birləşmələrindən karbon oksidinin qoparılması N-fenilmaleinimidin
artığında 180-2000C-də baş verərsə, N,N-diimid (XVII) əmələ gəlir.
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Sintez olunan birləşmələrin quruluşu İQ və PMR sektrləri ilə, təmizliyi NLX, tərkibi isə
element analizi ilə təsdiq olunmuşdur.
Alınan birləşmələrin İQ spektrlərində anhidridlərdə və mürəkkəb efirlərdə karbonil
zolaqlarının udulması 1680, 1765-1855sm-1 hissədə olur. Bütün birləşmələrdə imid qruplarına
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xarakter 1707 və 1785sm-1diapozonunda müvafiq olaraq güclü və orta intensivlikdə fraqmentlərr
aşkar edilmişdir.
1,2,3,4-terabrombitsiklo[2.2.1]-okt-2-en-5,6,7,8-tetrakarbon
turşusunun
N,N-imidininin
(XXVIII) PMR spektri iki siqnal verir. δ=4,15м.д. kimyəvi hərəkəti ilə sinqlet 4Hα-protonları
müşahidə edilir.
Nəticə
1. Heksabromtsiklopentadienə 2,3-dimetilbutilenqlikolla kalium hidroksidin qarışığının
təsirindən 5,5-dioksibutilen-1,2,3,4-tetrabromspirotsiklopentadien sintez edilmişdir.
2. 5,5-dioksibutilen tetrabromspirotsiklopentadienlə N-arilmaleinimidlərin dien kondensasiyası
əsasında 7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo [2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun
imidləri sintez edilmişdir.
3. 7,7-dioksibutilen-1,4,5,6-tetrabrombitsiklo-[2.2.1]-hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun fenil
imidi sulfat turşusu ilə hidroliz edilib yeni dianhidridlər və N,N-diimidlər alınıb öyrənilmişdir.
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Резюме
СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЕ СПИРОБИЦИКЛИЧЕСКИХ
ПОЛИБРОМСОДЕРЖАЩИХ ФЕНИЛИМИДОВ
С.С.Керимова, А.М.Мустафаев, Э.А.Рамазанов, Дж.Ф.Зейналов

Взаимодействием гексабромациклопентадиена с 2,3- бутиленгликолем в присуствии
гидроксида калия был разработан метод синтеза 5,5-диоксибутилен-1,2,3,4-тетрабромспироциклопентадиена и реакцией диеного синтеза последнего с N-арилмалеинимидами были
получены полубромированные спиробициклические аддукты. Изучены состав и структура
синтезированных соединений.
Ключевые слова: циклопентадиен, гексабромциклопентадиен, спироциклопента-диен,
бутиленгликоль, гидроксида калия, диеновый синтез, арилмалеинимиды.
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ПАРОФАЗНАЯ ЭТЕРИФИКАЦИИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЭТИЛОВЫМ И
ИЗОБУТИЛОВЫМИ СПИРТАМИ НА ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ И
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ЭТИХ РЕАКЦИЙ
Изучены каталитические свойства природных (клиноптилолит, морденит), синтетических
(ZSM-5,β и NaY) и синтезированных (морденит и ZSM-5) цеолитов с различными силикатными
модулями в реакции парофазной этерификации уксусной кислоты этил- и изобутиловыми спиртами.
Установлено, что цеолит β проявляет наиболее высокую каталитическую активность и
селективность в изучаемой реакции. Изучены кинетические закономерности данного процесса и на
основе экспериментальных данных определены численные значения констант кинетической модели.
Ключевые слова: этерификация, этилацетат, изобутилацетат, цеолит, кинетика.

Введение
Этил- и изобутилацетаты являются ценными растворителями, которые также
используются в пищевой промышленности. Основной промышленный способ получения
этих продуктов, является жидкофазная этерификации уксусной кислоты соответствующими
спиртами с использованием в качестве катализатора с концентрированной серной кислоты.
Использование серной кислоты создает экологические и проблемы коррозии: снижает
качество продукции, поскольку содержание серы в органических соединениях представляет
опасность, связанную с использованием концентрированных кислот [1].
В работах [2, 3] было исследовано влияние концентрации и силы Бренстедовских
кислотных центров на поверхности цеолитного катализатора на его активность и селективность в реакции парофазной этерификации уксусной кислоты алифатическими и
ароматическими спиртами, было установлено, что цеолит на поверхности, которого концентрация Бренстедовских кислотных центров относительно высока ( С Н + ≈ 2.4 ммоль/г), рК =
4,8 показывает высокую каталитическую активность в этой реакции. С этой точки зрения
представляет интерес исследования по подбору высокоэффективных цеолитных катализаторов с
присутствием на их поверхности Бренстедовских кислотных центров для реакции парофазной
этерификации уксусной кислоты этиловым и изобутиловыми спиртами и предложена
кинетическая модель процесса.
Экспериментальная часть
В реакции этерификации уксусной кислоты этиловым и изобутиловым спиртами были
использованы катализаторы: природный клиноптилолит Азербайджанского месторождения,
содержащие различное количество цеолитных фаз (25,0, 44,0, 89,0%); деалюминированные и
водородные формы клиноптилолита, содержащего 89,0% цеолитной фазы с силикатным
модулем (α=8,6); деалюминированные (α=16-20) и водородные формы природного
морденита (α=9,6) с 75.0-80.0% цеолитной фазой; водородная форма, NaHY (α= 4,3); синтетический β цеолит (α= 25,0); синтетический HZSM-5 (α = 50,0; 80,0) и HZSM (α = 25,0)
модифицированный при условиях T=5350C, τ=2ч, P Н 2 О =50 мм рт.с., V = 60мл/мин, а также
синтезированные нами цеолиты HZSM-5 (α = 56) и морденит (α=16, 20). Все Н-формы цеолитов
были получены обработкой раствором NН4Сl (0.01-1N), а деалюминированные формы
раствором HCl (0.01-0,5N) [4].
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Концентрация Бренстедовских кислотных центров силы, рК = 4,8 на поверхности цеолитов
определяются с индикатором (метиловый красный, рК= 4,8) по методике, описанной в работе [5].
Все деалюминированные и Н-формы цеолитных катализаторов были приготовлены с
максимальной концентрацией на их поверхности Бренстедовских кислотных центров, рК =
4,8. Опыты проводили в стационарной системе с неподвижным слоем катализатора при
атмосферном давлении. Анализ сырья и продуктов реакции осуществлялся газохроматографическим методом. Разделение продуктов реакции осуществляли в колонке длиной 3 м,
заполненной полисорбом-1 в условиях линейно-программированного подъёма температуры
термостата хроматографа от 140 до 2500С. В качестве катализаторов используются доля
гранулированного цеолита диаметром около 0,2 ? 0,8 см. Подача осуществлялась при
нескольких скоростях с использованием гранул катализатора разных размеров, в результате чего
было установлено, что внешние и внутренние эффекты массопереноса были незначительны в
изученных условиях.
Результаты и обсуждение
В табл. 1 приведены условия проведения процесса и результаты исследования
активности и селективности цеолитных катализаторов в реакции парофазной этерификации
уксусной кислоты этиловым спиртом. Как видно из таблицы снижение цеолитной фазы
природного клиноптилолита (от 89,0 до 25,0%) приводит к снижению выхода по этилацетату
от 80,6 до 66,1%) при температуре 2500С (опыт № 2-4). Это можно объяснить с относительно
высокой концентрацией (1.5ммоль/г) Бренстедовских кислотных центров силы, рК = 4,8 на
поверхности природного клиноптилолита содержащего 89,0% цеолитной фазы и оптимальной пористостью структуры этого цеолита для рассматриваемой реакции. Деалюминирования клиноптилолита (89,0%), обработанного 0,01N раствором HCl, приводит к увеличению
селективности (от 77,1 до 99,2%) и выхода этилацетата от 43,4 до 57,3% (опыт № 1, 5),
которая связано с увеличением концентрации активных центров. В водородной форме
природного клиноптилолита (89,0%), полученного путем обмена ионов с хлоридом аммония,
увеличивается превращение этилового спирта, однако выход этилацетата не значительно
увеличивается по сравнению с деалюминированной формой обработанной 0,01N HCl.
Увеличение степени деалюминирования природного клиноптилолита путем обработки
0,1 N раствором соляной кислоты приводит к увеличению конверсии этилового спирта от
57,8 до 92,3% (опыт № 5 и 7) и выхода этилацетата от 57.3 до 83,7 при тех же условиях
реакции. При сравнение экспериментов было установлено, что обработка клиноптилолита
0,1 N раствором HCl позволяет снизить температуру процесса от 250 до 2000C, не снижая
при этом выход этилацетата (опыт № 7, 8).
Повышение температуры процесса в случае катализатора Н-Клп. от 200 до 2500C
приводит к незначительному увеличению выхода этилацетата от 83,7 до 84,9, диэтилового
эфира от 3,5 до 4,0% и этилена от 5,1 до 7,8% (опыт № 7, 8). Дальнейшее деалюминирование
клиноптилолита 0,5 N раствором соляной кислоты приводит к снижению селективности по
этилацетату, это по-видимому связано с частичным разрушением кристалличности
природного клиноптилолита.
Увеличение объемной скорости на катализаторе клиноптилолит, обработанным 0,1 N
раствором соляной кислоты, при температуре 2500C приводит к снижению выхода
этилацетата от 84,9 до 69,8%, и увеличению селективности от 87,8 до 99,7%. Это может быть
объяснено уменьшением времени контакта.
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Таблица 1
Результаты исследования реакции парофазной этерификации уксусной кислоты этиловым
спиртом на цеолитных катализаторах (A1-этилацетат, A2 - диэтиловый эфир, A3-этилен),
при мольном соотношении С2Н5ОН:СН3СООН=1:2; Х-конверсия,
S-селективность по этилацетату
№

Катализатор

1
Исх. Клиноптилолит (89%)
2
Клиноптилолит (89%)
3
Клиноптилолит (44%)
4
Клиноптилолит (25%)
5
Клиноптилолит (89%, 0.01N HCl)
6
H-Клп.(0.01N NH4Cl)
7
H-Клп.(0.1 N HCl)
8
H- Клп.(0.1 N HCl)
9
H- Клп.(0.5 N HCl)
10
H- морденит (α=16)
11
H- морденит (α =20)
12
*H- морденит (α =16)
13
*H- морденит (α =20)
14
NaHY
15
-“16
β-цеолит (α =25)
17
-“18
HZSM-5 (α =25)
19
-“20
HZSM-5 (α =50)
21
-“22
*HZSM-5 (α =56)
23
*образцы синтезированные нами

T,0C

V, ч-1

200
250
250
250
200
200
200
250
200
180
180
180
180
200
260
160
200
180
200
160
200
200

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.96
13.84
12.11
3.34
11.24
7.8
7.8

A1
43.4
80.6
75.8
66.1
57.3
60.4
83.7
84.9
76.6
81.6
81.5
83.4
82.9
38.7
89.6
94.6
96.4
94.7
89.2
98.0
95.6
96.7

Выход,%
A2
A3
1.5
11.4
1.1
1.4
1.0
0.5
1.0
2.0
3.5
5.1
4.0
7.8
6.4
9.6
5.8
0.4
6.7
0.6
3.4
0.3
4.3
0.5
2.0
-

X,%

S,%

56.3
81.7
77.2
67.1
57.8
63.4
92.3
96.7
92.6
87.8
88.8
87.1
87.7
38.7
89.6
94.6
96.4
94.7
91.2
98.0
95.6
96.7

77.1
98.6
98.1
98.5
99.2
95.4
90.7
87.8
82.7
92.9
91.7
95.7
94.5
100
100
100
100
100
97.8
100
100
100

Исследования, проведенные на природном и синтезированном мордените
обработанными 0,1 N HCl, синтетическом β-цеолите (α= 25), HZSM-5 (α=50), HZSM-5 (α=25)
и синтезированный HZSM-5 (α=56) показывают относительно высокую каталитическую
активность и селективность в реакции по сравнению с природным клиноптилолитом (опыт
№ 10-23) при относительно низких температурах, но каталитическая активность и
селективность β-цеолита и HZSM-5 выше, чем у других.
Реакция этерификации уксусной кислоты изобутиловым спиртом была исследована на
β-цеолите (α = 25) и HZSM-5 с различными силикатными модулями (α= 30, 50, 80) [6]. Было
установлено, что при увеличении силикатного модуля от 30 до 80 приводит к увеличению
каталитической активности и селективности. При температуре 1400С, объемной скорости
5,06ч-1 и мольном соотношении λ=1:1 на НZSM-5 с α=50 выход ИБА составляет 80,1% при
селективности 95,1%, а на образце с α=80 при тех же условиях эти показатели равны 85,7 и
98,3% соответственно. Наиболее высокая каталитическая активность и селективность по
изобутилацетату наблюдается на цеолитах β (α=25) и HZSM-5 (α = 80), некоторые
результаты которых приведены в таблице 2.
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Как видно из таблицы 2, катализаторы HZSM-5 (α=80) и β (α=25) показывают, практически идентичную каталитическую активность в этой реакции и высокий выход
изобутилацетата наблюдается при температуре 1400C. С увеличением объемной скорости от
2,5 до 10 селективность увеличивается до 100%.
Таблица 2
Результаты исследования реакции парофазной этерификации уксусной кислоты изобутиловым
спиртом (I-изобутил ацетат, II-изобутиловый эфир + i-C4H8) на цеолитных катализаторах
HZSM-5 (α = 80) и β (α = 25)
Т,0C

кислота:спирт

V,ч-1

Выход продуктов, %
I

140

1:1
2:1
1:1
2:1

170
200

2:1
2:1
2:1
2:1

2,5
2,5
5,0
10,0
5,0
10,0
2,5
5,0
10,0
5,0

HZSM-5
94,2
95,7
85,7
80,4
91,8
86,7
90,4
88,3
80,7
79,6

II
H-BETA
92,4
96,6
87,8
81,6
92,8
87,8
91,2
89,8
81,6
80,4

HZSM-5
3.3
1.4
1.8
0.6
0,9
9.0
3.0
1.8
9.5

H-BETA
4.0
1.7
1.6
0,7
6.8
2.8
1.5
8.7

Селективность, %
HZSM-5
HBETA
96,5
97,1
98,5
98,8
97,9
98,9
99,2
100,0
99,1
98,5
100
100,0
91,1
93,1
94,7
96,9
97,8
98,2
89,3
90,2

В дальнейших исследованиях изучено влияние термической обработки на активность
катализатора β в рассматриваемых реакциях и полученные результаты представлены на
рис.1.
Как видно из рис.1 при термической обработки цеолита при 6500Ъ наблюдается максимальная каталитическая активность по выходу эфиров, это объясняется выделением
органического катиона из состава цеолита, в результате чего формируются сильные кислотные
центры [7]. Снижение выхода эфиров (~5%) при высоких температурах, термической обработке
(750 и 8500С) связано с уменьшением сильных Бренстедовских кислотных центров. Это,
свидетельствует об участие в реакциях как Бренстедовских так и Льюисовских кислотных
центров [8].

Рис. 1. Влияние термической обработки β-цеолита (α = 25), на выход (A)
этилацетата (1) и изобутилацетата (2). Т=1400C, V=5ч-1, λ = 1:1.
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Кинетические закономерности протекания реакции этерификации уксусной кислоты
этиловым и изобутиловым спиртами, были изучены на более активных катализаторах.
Кинетика процесса на цеолитах была изучена при атмосферном давлении, диапазоне
температур 140?2000C; объемных скоростях 2,5?22 ч-1, молярное соотношение
спирт:уксусная кислота менялось от 0,5 до 2,0.
Таблица 3

A3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

140
140
140
140
140
140
160
160
180
200
200

0.08
0.11
0.05
0.13
0.25
0.49
0.127
0.22
0.38
0.28
0.24

12
13
14
15
16
17

140
160
160
180
200
200

0.12
0.07
0.03
0.19
0.047
0.058

18
19
20
21
22
23
24
25

140
140
140
140
160
160
180
200

0.17
0.27
0.09
0.14
0.09
0.26
0.15
0.09

Gkat/ n10
[г∙ч/моль]

A2

Объемная
скорость
[ч-1]

n1 0
[моль/ч]

A1

n2 0
[моль/ч]

No

T, 0C

Результаты кинетических исследований реакции этерификации уксусной кислоты этиловым
спиртом (A1-этилацетат, A2 - диэтиловый эфир, A3-этилен, мольная скорость исходных
компонентов: n10-этиловый спирт, n20-уксусная кислота)

Выход,%

Конверсия, Селективность
%
по эфиру,%

β - цеолит (α =25), ρH=0.54474 г/см3, Vкат.=3 см3, Gcat=1.63 g
0.08
3.09
20.375
96.1
1.0
0.11
4.25
14.82
91.4
0.10
2.83
32.6
95.2
1.0
0.26
7.49
12.5
90.7
0.125
7.27
6.52
48.0
0.8
0.245
14.15
3.33
37.9
0.254
7.32
12.8
96.0
0.11
6.39
7.4
45.0
0.38
14.67
4.3
91.4
0.28
10.81
5.8
87.6
0.6 1.0
0.48
13.84
6.79
96.4
HZSM-5 (α =25), ρH=0.66 г/см3, Vкат.=3 см3, Gкат.=1.98 г
0.12
4.63
16.5
70.5
0.07
2.70
28.29
75.4
0.06
1.73
66
97.8
1.8
0.19
7.33
10.42
72.6
0.094
2.71
42.13
90.8
2.5
0.116
3.34
34.14
89.2
2.0
HZSM-5 (α =50), ρH=0.579 г/см3, Vкат.=4 sm3, Gкатt=2.32 г
0.17
4.92
13.65
90.1
2.9
0.27
7.82
8.59
87.8
2.0
0.18
3.89
25.77
99.1
0.28
6.05
16.77
91.6
0.18
3.89
25.77
100
0.52
11.24
8.92
98.0
0.30
6.49
15.46
95.0
1.0
0.18
3.89
25.77
98.6
-

97.1
91.4
96.2
90.7
48.8
37.9
96.0
45.0
91.4
89.2
96.4

98.97
100
98.96
100
100
100
100
100
100
98.0
100

70.5
75.4
98.8
72.6
93.3
91.2

100
100
98.19
100
97.32
97.80

93.0
89.8
99.1
91.6
100
98.0
96.0
98.6

97.0
98.0
1000
100
100
100
98.9
100

Выбор относительно высокоактивного катализатора для реакции этерификации
уксусной кислоты этиловым и изобутиловым спиртами был проведен на основе данных
таблицы 3 и 4. И было установлено, что катализатор β цеолит имеет более высокую каталитическую активность в реакции этерификации уксусной кислоты этиловым и изобутиловым
спиртами.
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Ниже приводится разработка теоретически обоснованной кинетической модели
реакции этерификации уксусной кислоты этиловым и изобутиловым спиртами на β цеолите.
На основе анализа литературных материалов по изучению механизма реакции жидкофазной
этерификации уксусной кислоты со спиртами и результаты исследования кинетических
закономерностей реакции были предложены две гипотезы о вероятном стадийном механизме
протекания реакции парофазной этерификации уксусной кислоты этиловым спиртом.
Таблица 4

n1
[моль/ч]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

140
140
140
140
140
140
170
170
170
170

0.05219
0.03775
0.10345
0.07547
0.15095
0.30190
0.05219
0.03775
0.07547
0.15095

11
12
13
14
15
16

140
140
140
140
170
170

0.05219
0.07552
0.10345
0.15090
0.10345
0.15090

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

140
140
140
140
140
140
170
170
170
170
170
200

0.05219
0.03775
0.10345
0.07547
0.15095
0.30190
0.05219
0.03775
0.07547
0.15095
0.30190
0.03775

0

n2
[моль/ч]

Gkat/ n10
[г∙ч/моль]

0

Объемная
скорость
[ч-1]

No

T, 0C

Результаты кинетических исследований реакции этерификации уксусной кислоты
изобутиловым спиртом (A1-изобутилацетат, A2 - изобутиловый эфир, A3-изобутилен,
мольная скорость исходных компонентов: n10-изобутиловый спирт, n20-уксусная кислота)
Выход,%
A1

A2

A3

Конверсия,%

β - цеолит (α =25), ρH=0.54474 г/см3, , Gкат=1.63 г, Vкат.=3 см3
0.05219
2.55
31.23
92.4
1.9
0.9
95.2
0.07552
2.56
43.18
96.6
0.8
0.4
97.8
0.10345
5.06
15.76
87.8
0.4
0.5
88.7
0.15090
5.11
21.60
92.8
0.2
0.3
93.3
0.30190
10.26
10.80
87.8
87.8
0.60381
20.52
5.40
80.6
80.6
0.05219
2.55
31.23
85.2
7.4
4.6
97.2
0.07552
2.56
43.18
91.2
4.2
2.8
98.2
0.15090
5.11
21.60
89.8
1.7
1.1
92.6
0.30190
10.26
10.80
81.6
1.2
0.3
83.1
HZSM-5 (α =50), ρH=0.579 г/см3, Vкат=3 см3, Gкат=1.74 г
0.05219
2.55
33.4
86.4
1.8
2.5
90.7
0.03775
2.56
23.04
91.8
0.8
1.5
94.1
0.10345
5.06
16.819
83.4
0.7
1.2
85.3
0.07547
5.11
11.5
88.9
0.8
89.7
0.10345
5.06
16.819
78.7
3.4
5.6
87.7
0.07547
5.11
11.5
85.6
1.7
3.8
91.1
HZSM-5 (α=80), ρH=0.616 г/см3, Gкат=1.85г, Vкат.=3 см3
0.05219
2.55
35.45
91.2
2.1
1.2
94.5
0.07552
2.56
49.00
95.7
0.9
0.5
97.1
0.10345
5.06
17.88
85.7
0.9
0.6
87.2
0.15090
5.11
24.51
91.8
0.5
0.4
92.7
0.30190
10.26
12.25
86.7
86.7
0.60381
20.52
6.13
80.2
80.2
0.05219
2.55
35.45
83.4
8.4
5.8
97.6
0.07552
2.56
49.00
90.4
5.6
3.4
99.4
0.15090
5.11
24.51
88.3
2.3
2.6
93.2
0.30190
10.26
12.25
80.7
1.4
0.4
82.5
0.60381
20.52
6.13
77.8
77.8
0.07552
2.56
49.00
81.6 10.3
7.8
99.7

Селективность
по эфиру,%

97.1
98.8
98.9
99.4
100
100
87.6
92.8
96.9
98.2
95.2
97.5
97.7
99.1
89.7
93.9
96.5
98.5
98.3
99.1
100
100
85.4
90.9
94.7
97.8
100
81.8
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Гипотеза 1. Эфир образуется при взаимодействии сильно адсорбированных молекул
уксусной кислоты со слабо адсорбированными молекулами этилового спирта по следующей
схеме:
K1
R-ОH+Z ¬¾
¾® ZR-ОH
K2
CH3CООH+Z ¬¾
¾® ZCH3CООH
ZR-ОH+ ZCH3CООH ¾k
¾®
¾ 2Z+CH3CОО-R
Согласно этой гипотезе, уравнение скорости реакции имеет вид:
*

r=

*
k K1K2p p
12

kK2 p p
12

(1+ K1p1 + K2p2) (
2=

1+ K1p + K2p
1
2

)2

(1)

Если обозначить k* К1 = k, и учесть, что К2 >> К1 то уравнение (1) примет вид:
kK2p p
12
r=
2
1+ K2p
2

(

)

(2)

Гипотеза 2. Эфир образуется на кислотных центрах катализатора при взаимодействии
адсорбированных молекул уксусной кислоты с этиловым спиртом по следующей схеме:
K2
CH3COOH+Z ¬¾
¾® ZCH3COOH

k Z+CH3COO-R
R-OH+ ZCH3COOH ¾¾®
Согласно этой гипотезе, уравнение скорости реакции
r=

kK 2p p
12
(3)
1+ K2p2

где k - константа скорости реакции; К-константа равновесия
Обе эти модели были подвергнуты статистическому анализу на основе табличных
2

N æ A exp - A cat ö
данных 3, 4. Целевая функция при этом имеет вид: F(X) = å
÷ (4)
ç
A exp ÷ø
1 çè
где X означает набор параметров рассматриваемой модели.
Согласно результатам, было установлено, что уравнение (2) хорошо описывает
экспериментальные данные.

Таблица 5
Кинетические параметры уравнения (2) на β цеолите для реакции этерификации уксусной
кислоты этиловым (1) и изобутиловым (2) спиртами
k0[моль/ч∙г∙атм]
E [kкал/моль]

K 20 [атм-1]
Q [kкал/моль]
Относительная погрешность (% на выход эфира)
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I
0.49∙109
15.00
0.6∙103

II
0.53·107
11.00
-

4.00
6.48

9.00
5.6
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Таким образом, на основе проведенных исследований было установлено, что β цеолит с
силикатным модулем α=25 показывает относительно высокую каталитическую активность и
селективность в реакции парофазной этерификации уксусной кислоты этиловым и
изобутиловым спиртами. Исследования скорости реакции позволяют сказать и о следующем
этапе вероятного механизма для вышеуказанной реакции; эфир формируется на кислотных
центрах этого катализатора, при взаимодействии сильно адсорбированных молекул уксусной
кислоты со слабо адсорбированными молекулами спирта.
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BUXAR FAZADA SEOLİT KATALİZATORLARI ÜZƏRİNDƏ SİRKƏ TURŞUSUNUN
ETİL VƏ İZOBUTİL SPİRTLƏRİ İLƏ EFİRLƏŞMƏSİ VƏ BU REAKSİYALARIN
KİNETİKASININ ÖYRƏNİLMƏSİ
А.М.Алиев, А.А.Сарыджанов, З.А.Шабанова, У.А.Мамедова
Buxar fazada sirkə turşusunun etil və izobutil spirtləri ilə efirləşməsi reaksiyalarında təbii
(klinoptilolitlər, mordenit), sintetik (ZSM-5, β və NaY) və sintez olunmuş (mordenit və ZSM-5)
seolitlərin katalitik xassələri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq olunmuş şəraitlərdə β seoliti bu reaksiyalarda ən yüksək katalitik aktivlik və selektivlik nümayiş etdirir. Seolitlər
üzərində bu proseslərin kinetik qanunauyğunluqları tədqiq edilmiş, reaksiyaların ehtimal mərhələli
mexanizmi təklif edilmiş və hər iki reaksiya üçün ümumi kinetik model işlənib hazırlanmışdır.
Kinetik modelin parametrlərinin ədədi qiymətləri müəyyən edilmişdir.
Açar sözləri: efirləşmə, etilasetat, izobutilasetat, seolit, kinetika.
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UOT: 541.64; 542.952
F.M.Abdullayeva, M.C.İbrahimova, A.H.Əzizov, Z.N.Paşayeva, S.F.Əhmədbəyova
AMEA akademik Y.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
faxriye85@mail.ru
AKRİLAT TİPLİ İON MAYELƏRİNİN POLİMER ANALOQLARININ SİNTEZİ
Məqalədə ion maye tərkib monomerlərin, həmçinin onlar əsasında məlum polimerləşmə üsullarını
tətbiq etməklə alınmış polimerlərin və birgə polimerlərin sintezi və tədqiqinə həsr olunmuş məlumatlar əks
edilmişdir.
Açar sözlər: ion mayeləri, ion maye monomerləri , polimerləşmə, birgə-polimerləşmə

İon maye monomerlər əsasında müxtəlif tərkib polimerlərin sintezi və tədqiqi kimya elminin
ən perspektiv istiqamətlərindən biridir və son vaxtlar bu sahədə aparılan tədqiqatların sayı durmadan artır. Bu ilk növbədə ion maye monomerlər əsasında sintez olunmuş yüksək molekullu
birləşmələrin geniş tətbiq sahələrinə malik olmaları ilə bağlıdır. Bu tip polimer və birgəpolimerlər
yüksək ion keçiriciliklərinə malik olduqları üçün onlardan bərk elektrolitlərin, polimer gellərin, anizotrop polimer materialların, proton ötürücü membranların, CO2 uducu adsorbentlərin, katalitik
sistemlər üçün matrissaların alınmasında istifadə olunur [1-3].
İon mayeləri-100 0 C-dən aşağı ərimə temperaturuna malik olan, xüsusilə də otaq temperaturunda maye halda olan, iri həcmli qeyri-üzvü, üzvü turşu və əsasların kation və anionlarından
ibarət birləşmələrdir [4-7]. Bu birləşmələrin adi duzlardan fərqi onların molekullardan deyil,
ionlardan təşkil olunmasındadır. İon mayelərinin özünəməxsus fiziki-kimyəvi xassələr kompleksinə malik olmaları, elmin və texnikanın bir çox sahələrində böyük maraq kəsb etmələrinə
səbəb olmuşdur.
Onlara xas bir sıra spesifik xüsusiyyətlər: 300 0C-yə qədər geniş maye diapazonu;
(<100 0C)-dən aşağı ərimə temperaturu; aşağı doymuş buxar təzyiqi; qeyri-uçuculuq; qeyrialışqanlıq; qeyri-toksikilik; yüksək polyarlıq; üzvü, qeyri üzvü, metalüzvü birləşmələri və müxtəlif
qazları həll etmək qabiliyyəti ilə yanaşı, sadə alınma üsulları, bu tip birləşmələrin böyük həcmli və
çoxşaxəli tətbiq sahələrinə malik olmasına, həmçinin onlar əsasında ekoloji və iqtisadi cəhətdən
əlverişli texnologiyaların yaradılmasına gətirib çıxardır.
Hazırda ion mayeləri xüsusilə katalizator və həlledici kimi geniş tətbiq tapmışlar:
-kataliz proseslərində, alkilləşə, asilləşmə və s. reaksiyalarda, üzvi sintezdə [7-11];
-refraktometrik analizdə, refraksiya əmsalının təyini üçün immersion mühit kimi [12-14];
-elektrokimyada (litium və günəş batareyalı kondensatorlarda), yeni tipli müxtəlif
elektrokimyəvi qurğular üçün elektrolit komponenti; aktiv membran komponentləri; elektrokimyəvi
və elektrokatalitik reaksiyalarda polimer həllediciləri kimi; elektro??kd?rmə proseslərində [15-18];
- elektrokimyəvi analiz üsullarında [19-23];
- ekstraksiya proseslərində seçici həlledici kimi [24-26];
- polimerlərin radikal polimerləşmə və polikondensləşmə yolu ilə sintezində və s. [27-30].
Tərkibində ion maye fraqmentləri olan monomerlərin və ya başqa sözlə desək ion maye
monomerlərin polimerləşməsi və birgə polimerləşməsi ilə yüksək molekullu birləşmələrin sintezi
polimer kimyasının son illər intensiv inkişaf edən nəzəri və təcrübi əhəmiyyətə malik olan və
perspektiv istiqamətlərindən biridir [8-9, 31-33].
Təqdim olunan məqalədə (met)akril turşuları əsasında bir sıra ion maye tərkib monomerlərin
sintezi, polimerləşmə və birgə polimerləşmə reaksiyalarının tədqiqindən alınmış nəticələr şərh
olunmuşdur. Akril, metakril turşuları əsasında ion maye monomerlərin sintezi amin komponenti
kimi dietilamin, trietilamin və dietilaminoetanoldan istifadə edilməklə həyata keçirilmişdir.
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Tədqiqatlarda istifadə olunan, sintez edilmiş kompleks ion maye duzların struktur quruluşları
İQ, NMR-spektral analiz üsullarından istifadə etməklə təsdiq olunmuş, elektrik keçiricilik
göstəriciləri təyin edilmişdir.
İon maye tərkib monomerlərin polimerləşmə və birgə polimerləşmə prosesi məhlulda və ya
kütlədə, radikal inisiatoru kimi ammonium persulfat, benzoilperoksid iştirakında və ya termiki
üsulla həyata keçirilmişdir. Prosesə müxtəlif amillərin: inisiatorun miqdarı, monomerin məhlulda
qatılığı, polimerləşmə müddətinin, temperaturun təsiri tədqiq olunaraq ion maye tərkib polimer və
birgə polimerlərin praktiki çıxımla alınma şəraitləri müəyyən edilmiş, ion maye mono-merlərin
polimer gellər əmələ gətirməsi ilə polimerləşdiyi göstərilmişdir.
Sintez edilmiş polimer və birgə polimer nümunələrin İQ spektral analizi, tərkibdə müvafiq
olaraq ion maye monomer və götürülmüş birgə monomeri xarakterizə edən udulma zolaqlarının
olduğuna dəlalət edir. O cümlədən sintez edilmiş 2-metakriloksietil-dietilammonium xlorid tərkib
ion maye monomerin su mühitində 50% qatılıqda, 0,5% ammoniumpersulfatın iştirakında
polimerləşməsindən alınan polimerin İQ spektri (Şəkil 1) metakril turşusuna xas fraqmentlərə aid
udulma zolaqları [ 733sm-1 1457 sm-1, 2971 sm-1, 1318 sm-1, 2884 sm-1 (C-H); 864 sm-1, 938 sm1
,1015 sm-1 (= CH); 1717 sm-1 (C=O); 1072 sm-1, 1163 sm-1 (- C-O )] və ammonium fraqmentinə
xas udulma zolaqları [ 809 sm-1,1293sm-1(-C-N-), 1631 sm-1, 3331 sm-1 1400 sm-1 (-N-H) ] ilə
xarakterizə olunur.

Şəkil 1. Poli-2-metakriloksietildietilammoniumxloridin İQ spektri
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Spektrdə, ikiqat rabitəni xarakterizə edən udulma zolaqları (872,68sm-1, 966,02sm-1) praktiki
olaraq müşahidə olunmur.
2-metakriloksietildietilammoniumxlorid tərkibli ion maye monomerin metakril turşusu ilə
birgə polimeri su mühitində, 25-75% qatılıqlarda və 0,5% ammonium persulfat inisiatoru
iştirakında sintez olunmuşdur.
Alınmış polimerin İQ spektral analizi (şəkil 2) tərkibdə metakril turşusuna və 2-metakriloksietildietilammoniumxlorid tərkibli ion maye monomerə xas fraqmentləri xarakterizə edən
udulma zolaqlarının olduğunu göstərmişdir.

Şəkil 2. 2-metakriloksietildietilammoniumxloridin metakril turşusu ilə birgə polimerinin İQ spektri.
Belə ki, qeyd edildiyi kimi 1717,1318,1072,1163,1631,3331,1400 sm-1 udulma zolaqları ion
maye monomer 2-metakriloksietildietilammoniumxloridi xarakterizə edir. Spektrdə müşahidə
olunan, maksimumu 3376 sm-1 olan udulma zolağı OH və NH qruplarına xas udulma zolaqlarının
üst-üstə düşdüyünə dəlalət edir. 2300-2700 sm-1 sahəsində müşahidə edilən maksimumu 2675 sm-1
olan udulma zolağı da metakril turşusunun karboksil qrupu və ion maye monomerdə ammonium
qrupuna xas udulma zolaqlarının üst-üstə düşdüyünü göstərir. 1697 sm-1 sahəsində müşahidə olunan
udulma zolağı və uzun dalğa uzunluğu olan sahəyə sürüşmə tədqiq olunan polimerin tərkibində iki
müxtəlif karbonil qrupunun olması ilə izah edilə bilər.
Buna əsaslanaraq birgə polimerin struktur quruluşu belə təsəvvür edilir:
O
CH2 C C

+

OCH2CH2 N
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HOOC
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Sintez edilmiş birləşmələr açıq sarı rəngli, gelşəkilli kütlədir.
İon maye monomeri 2-metakriloksietildietilammonimxloridin stirolla 1:2 mol nisbətində 2%
ammonium persulfat iştirakında kütlədə birgə polimerləşməsi aparılmış və ağ kristal şəkilli maddə
alınmışdır.
Reaksiyanın sxemini belə təsəvvür etmək olar:
CH=CH2
O
CH2 C C

+

OCH2CH2 N
H

CH3
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-
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CH2
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Nümunənin İQ spektri şəkil 3-də verilmişdir.

Şəkil 3. 2-metakriloksietildietilammoniumxloridin stirolla birgə polimeri
Göründüyü kimi alınmış birgə polimer zvenolarında benzol fraqmentlərinə xas udulma
zolaqları ( 694, 753,1496sm-1 C-H rabitəsinin deformasiya rəqsləri, 1601, 3025 sm-1 C-H rabitəsinin
valent rəqsləri) ilə yanaşı ion maye monomerə xas (1937 sm-1 və 3329,3362 sm-1 N-H rabitəsinin
uyğun olaraq deformasiya və valent rəqsləri; 1017, 1074, 1106, sm-1 C-O-rabitəsinin, 1723sm-1 isə
C=O fraqmentinin valent rəqsləri, 2480, 2607sm-1ammonium qrupu) udulma zolaqları ilə xarakterizə olunur.
Alınmış polimer, birgə polimer nümunələrinin müxtəlif həlledicilərdə şişmə qabiliyyəti yoxlanılmış və ketonlarla müqayisədə, aromatik həlledicələrdə şişmə qabiliyyətlərinin daha yüksək
olduğu müəyyən edilmişdir.
Məlumdur ki, ion maye tipli polimerlər bərk elektrolitlər kimi geniş tətbiq tapmışlar və
onlara qoyulan tələblərdən biri onların termiki stabil olmasıdır.
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Sintez edilmiş polimerin termiki stabilliyi derivatoqrafik analiz üsulu ilə tədqiq edilmiş,
polimer məhsulun parçalanma prosesinin iki mərhələdə getdiyi müəyyən edilmişdir; praktiki olaraq
nəzərə çarpan kütlə itkisi 205 0C müşahidə edilməyə başlayır və 205-2840C intervalında nümunənin
kütlə itkisi 67,7%, 2-ci mərhələdə 370,7-443.80C intervalında isə 18,94% kütlə təşkil edir. Qeyd
etmək lazımdır ki, 648,2 0C-də alınmış polimer nümunəsinin qalıq kütləsi 13,61% təşkil edir.
Göründüyü kimi sintez olunmuş ion maye polimer kifayət qədər termiki stabildir.
Beləliklə (met)akril turşusu əsasında sintez olunmuş ion maye monomerlərin polimerləşməsi
sahəsində aparılmış ilkin tədqiqatlar, onlar əsasında termiki davamlı gelvari polimerlərin
alınmasının mümkünlüyünü göstərmişdir.
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Резюме
СИНТЕЗ АКРИЛАТНО ТИПНЫХ ИОНОНОВЫХ
ЖИДКОСТЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ АНАЛОГОВ
Ф.Абдуллаева, M.C.Ибрагимова, A.H.Азизова, С.Ф.Ахмедова
В статье представлены данные посвященные синтезу ионно-жидкостных мономеров, а также исследованию их полимеризации и сополимеризации по известным методам
полимеризации.
Ключевые слова: ионная жидкость, ионно-жидкостные мономеры, полимеризация,
сополимеризация
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OPTİKİ AKTİV 2,4-DİNİTRO-1,3-DİFENİLBUTANON-1-in SİNTEZİ
Asimmetrik Mixayl reaksiyası əsasında yeni xiral-üzvi katalizatorların iştirakı ilə optiki aktiv 2,4dinitro-1,3-difenilbutan-1-on sintez edilmişdir. Sintez edilən birləşmənin enantiotəmizlik dərəcəsi HPLC
analiz üsulu ilə tədqiq edilmişdir. Reaksiyanın enantioseçiciliyinə təsir edən amillər araşdırılmışdır.
Açar sözlər: Enantiomer, diastereomer, xiral katalizator, Mixayl reaksiyası

Karbon-karbon əlaqəsi yaradan mühüm reaksiyalardan biri Mixayl reaksiyasıdır ki, bunun da
bir sıra asimmetrik variantları mövcuddur. Bu reaksiya karbanionun α, β-doymamış karbonilli
birləşmələrə nukleofil həmləsi ilə baş verir. Mixayl reaksiyasında nukleofil reagent kimi aktiv
metilen qrupuna malik malon turşusunun efirləri, α-keto efirlər, α-siano efirlər, nitroalkenlər və s.
elektrofil reagent kimi isə əsasən karbonilli birləşmələr, xüsusilə ketonlar geniş tədqiq olunmuşdur
[1, 2].
Son illər nitrokarbonilli birləşmələr alkaloidlər, aminturşular, antibiotiklər və digər dərman
preparatlarının alınmasında geniş tətbiq olunur [3-5]. Enantio-zəngin γ-nitrokarbonilli birləşmələrin
ən səmərəli sintez üsulu xiral üzvi katalizatorların iştirakı ilə enantioseçici Mixayl reaksiyası əsasında karbonilli birləşmələr ilə nitroalkenlərin qarşılıqlı təsiridir [6]. Amin və tiokarbamil qrupu
saxlayan biofunksional xiral üzvi katalizatorlar bu tip reaksiyalar üçün ən effektli enantioseçici
xarakterə malikdir [7].
Təqdim edilən iş yeni xiral üzvi katalizatorların iştirakı ilə optiki aktiv 2,4-dinitro-1,3difenilbutan-1-onun sintezindən bəhs edir. Göründüyü kimi sintez edilən birləşmə iki xiral atoma
malik olduğundan, dörd optiki izomerin (SS, SR, RS, RR) qarışığından ibarət olur.

Reaksiya zamanı aşağıdakı xiral üzvi katalizatorlardan istifadə edilmişdir [8].

Bu tip maddələrin əsasında sintez olunan 1,3-diaminlər, xiral Lyuis katalizatorlarının və xiral
metal komplekslərinin sintezində önəmli sintonlar kimi tətbiq oluna bilər.
Alınan maddənin optiki təmizlik dərəcəsi HPLC ilə analiz edilmişdir. İstifadə edilən katalizatorlardan asılı olaraq reaksiyanın praktiki çıxımı və optiki təmizlik dərəcəsi aşağıdakı cədvəldə
göstərilmişdir.
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Cədvəl
Reaksiyanın praktiki çıxımı və optiki təmizlik dərəcəsi

1

Katalizator və
miqdarı (mol%)
I (2)

Həlledici və
həcmi (ml)
toluol (0.5)

2

II (2)

3
4

Təcrübə

82

ee(%)
major
62

ee(%)
minor
45

4

89

91

70

toluol(1)

4

92

47

9

toluol(0.5)

4

87

77

63

Zaman(saat)

Çıxım(%)

4

toluol(0.5)

II (5)
III (2)

*Xiral kolon-------------------------------------AD-H
*Həlledici sistem---Heksan: İzopropanol = 90:10
*Həlledicinin axma sürəti---------------------------1
*Dalğa uzunlugu-------------------------------254nm
Göründüyü kimi II katalizator (tiokarbamil) ən yüksək enantioseçici təsir göstərmişdir. Lakin
bu katalizatorun miqdarının 2.5 dəfə, həlledicinin miqdarının isə 2 dəfə artırılması (təcrübə 2)
reaksiyanın praktiki çıxımını artırsa da, enantio və diastero zənginliyin azalmasına səbəb oldu.
Təcrübələrə uyğun xromotoqrammalar aşağıdakı kimidir. (Enantiomerik və ya diastereomerik
cütləri AA* və BB* pikləri təşkil edir. Mütləq konfiquriyasiyanın təyini sonrakı təcrübələrimizin
predmenti olacaq.

Təcrübə: rasemik

.
Təcrübə 1
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Təcrübə 2

Təcrübə 3

Təcrübə 4
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Təcrübi hissə
Rasemik sintez: 29,83 mg (0,2mmol) nitrostirol, 33,03 mg (0,2mmol) benzoilnitrometan və
2,24 mg (0,02mmol) DABCO 0,5 ml toluolda həll edildi. Reaksiya qarışığı otaq temperaturunda 4
saat maqnitli qarışdırıcıda qarışdırıldı. NTX-nəzarətə əsasən reaksiyada 1 saat sonra yeni maddənin
əmələ gəldiyi müşahidə edildi. Lakin reaksiya tam getməsi üçün 4 saat davam etdirildi. Maddə
kolon xromotoqrafiyası ilə ayrıldı. Elyuent sistem etilasetat:heksan=1:4.
Xiral sintez: (Təcrübə-1). 29,83 mg (0,2mmol) nitrostirol, 33,03 mg (0,2mmol)
benzoilnitrometan və 1,85 mg (0,004mmol) 2-adamantil 0,5 ml toluolda həll edildi. Reaksiya
qarışığı otaq temperaturunda 4 saat maqnitli qarışdırıcıda qarışdırıldı. NTX-nəzarətə əsasən
reaksiyada 20 dəqiqə sonra yeni maddənin əmələ gəldiyi müşahidə edildi. Lakin reaksiya tam
getməsi üçün 4 saat davam etdirildi. Maddə kolon xromotoqrafiyası ilə ayrıldı. Elyuent sistem
etilasetat:heksan=1:4.
Təcrübə-2. 29,83 mg (0,2 mmol) nitrostirol, 33,03 mg (0,2mmol) benzoilnitrometan və 2,02
mg (0,004mmol) tiokarbamil 0,5 ml toluolda həll edildi. Reaksiya qarışığı otaq temperaturunda 4
saat maqnitli qarışdırıcıda qarışdırıldı. Maddə kolon xromotoqrafiyası ilə ayrıldı. Elyuent sistem
etilasetat:heksan=1:4.
Təcrübə-3. 29,83 mg (0,2mmol) nitrostirol, 33,03 mg (0,2mmol) benzoilnitrometan və 5,05
mg (0,01mmol) tiokarbamil, 1 ml toluolda həll edildi. Reaksiya qarışığı otaq temperaturunda 4 saat
maqnitli qarışdırıcıda qarışdırıldı. Maddə kolon xromotoqrafiyası ilə ayrıldı. Elyuent sistem
etilasetat:heksan=1:4.
Təcrübə-4. 29,83 mg (0,2 mmol) nitrostirol, 33,03 mg (0,2mmol) benzoil nitrometan və1,95
mg (0,004mmol) karbamil 0,5 ml toluolda həll edildi. Reaksiya qarışığı otaqtemperaturunda 4 saat
maqnitli qarışdırıcıda qarışdırıldı. Maddə kolon xromotoqrafiyası ilə ayrıldı. Elyuent sistem
etilasetat:heksan=1:4.
1

H NMR və 13C NMR-spektrləri
1
H NMR (400MHz, DMSO-d6 ): 4,58-4,64 (1H, k , CH); 4.65-4.95 (2H, tt, CH2); 6,45-6,70 (1H, d,
CH-NO2); 7,08-8,02 (10 H, 2 Ar). 13C NMR(100MHz, DMSO-d6 ): 185. 6 (1C; C=O), 134.05 (C;
C-Ar), 132,9 (1C; C-Ar), 131,8 (1C; CH-Ar), 128.2 (2C; CH-Ar), 127,9 (2C; CH-Ar), 127.1 (2C;
CH-Ar), 126,34(2C; CH-Ar), 124.63(1C; CH-Ar), 87.42(1C; CH-NO2), 75.08(1C; CH2), 40.51(1C;
CH).
Bu iş Azərbaycan Respublikası Prezident yanında Elmin İnkişaf Fondunun dəstəyi ilə
aparılmışdır - Layihə №EİF-Mob-2-2013-4(10)-13/11/4
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Резюме
CИНТЕЗ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ 2,4-ДИНИТРО-1,3-ДИФЕНИЛБУТАН-1-ОН
И.М.Ахмедов, М.М.Гурбанова, A.M.Mагерамов, Дж.Танйели,
Э.З.Гусейнов, Ф.Н.Aхундова
На основе асимметрических реакции Михайло, в присутствии новых хирал-органических катализаторов было синтезировано оптически-активный 2,4-динитро-1,3-дифенилбутан-1-он. Степеньэнантиоцистоты синтезированного продукта было исследовано с помощью метода ВЭЖХ. Исследованы факторы влиящие на энантиоселективность реакции.
Ключевые слова: Энантиомер, диастереомер, хиральные катализаторы, реакция
Михаэля
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DAVAMLI İNKİŞAF ŞƏRAİTİNDƏ NƏQLİYYAT SİSTEMİNİN
BAŞLICA VƏZİFƏLƏRİ
Məqalədə davamlı inkişaf anlayışı izah edilmiş və davamlı inkişaf konsepsiyasından irəli gələn tələblər göstərilmişdir. Müəlliflər davamlı inkişaf şəraitində nəqliyyat sistemi qarşısında duran vəzifələri sadalamışlar. Bunun əsasında isə, məqalədə davamlı inkişaf şəraitində yeni nəqliyyat sisteminin formalaşdırılmasının zəruriliyi qeyd olunmuşdur. Müəlliflər yeni nəqliyyat sisteminin formalaşması istiqamətlərini də
tədqiq etmişlər. Bu məqsədlə məqalədə nəqliyyat sistemində yeni texnika və texnologiyalardan geniş istifadə,
innovasiya siyasətinin gücləndirilməsi, ekoloji tələblərə əməl olunması və s. kimi istiqamətlər araşdırılmışdır. Məqalənin sonunda müvafiq təklif və tövsiyələr verilmişdir.
Açar sözlər: davamlı inkişaf, nəqliyyat sistemi, ekoloji tələblər, yeni texnika və texnologiya,
innovasiya.

Giriş
Sosial-iqtisadi inkişafla sıx bağlı olan nəqliyyat müasir sivilizasiyanın da ayrılmaz bir hissəsi
hesab edilir. Belə ki, artıq hər hansı milli təsərrüfatın davamlı və dinamik tərəqqisini nəqliyyat
əlaqələrindən kənarda təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Eyni zamanda, nəzərə alsaq ki, artıq xarici
bazarlara çıxış, qlobal məkanda cərəyan edən sosial-iqtisadi proseslərdə fəal iştirak, dünya bazarında rəqabət qabiliyyətli milli məhsullarla çıxış etmək və s. kimi bir sıra xarici amillər milli
dövlətlərin mövcudluğunun və dinamik tərəqqisinin zəruri şərtinə çevrilmişdir, onda milli nəqliyyat
sistemlərinin əhəmiyyəti bir daha aydın olar. Bütün bunlarla yanaşı, təcrübə göstərir ki, əslində inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi tərəqqisi əlverişli nəqliyyat metodlarının seçilməsindən çox asılıdır.
Ümumilikdə isə, nəqliyyat cəmiyyətin daşımalara olan tələbatını ödəyən bir vasitə kimi daim bu
tələbata uyğun xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində də təkmilləşdirilməlidir. Məhz bu zərurətdən
irəli gəlir ki, iqtisad elmində də nəqliyyatın inkişafı, daşımaların səmərəli təşkili kimi məsələlərə
olduqca ciddi əhəmiyyət verilir.
Bəzi iqtisadçı alimlər iqtisadi inkişafı bir orqanizm, nəqliyyatı isə iqtisadi inkişafın qan damar
sistemi, bəziləri sümük-əzələ sistemi, bəziləri isə onurğa sütunu hesab edərək bu sahəyə öz tədqiqatlarında geniş yer verirlər. Eyni zamanda, bu tədqiqatlarda da göstərilir ki, iqtisadi inkişaf ilə nəqliyat sistemi arasında çox sıx qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Belə ki, iqtisadi artım və inkişaf əlverişli
nəqliyyat sisteminin yaranmasına şərait yaradır və həm də bunu tələb edir. Öz növbəsində, ictimai
nəqliyyat şəbəkəsinin inkişafı isə iqtisadi artım və inkişaf prosesinə müsbət təsir edir. Hətta bəzi iqtisadçılar hesab edirlər ki, iqtisadi inkişaf nəqliyyat sistemi və kommunal xidmətlərin səviyyəsi ilə
ölçülür. Ümumilikdə nəqliyyat sahəsinin inkişafı iqtisadi artıma və müsbət iqtisadi dəyişikliyə
zəmin yaradan amil kimi qiymətləndirilir. Bu isə iqtisadi inkişafla nəqliyyat şəbəkələrinin fəaliyyəti
arasında mövcud olan ciddi əlaqəni xarakterizə edir [1,s.34-46; 7,s.53-78].
Təbii ki, ictimai nəqliyyat sisteminin fundamental iqtisadi fəaliyyət sahəsi kimi qəbul edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Bu həm də ondan irəli gəlir ki, nəqliyyat sahəsinin başqa sahələrə,
milli sənayeyə və ümumi milli gəlirin artmasına müsbət təsirini nəzərə alaraq bu sahəyə üstünlük
verilməsinin zəruriliyi tam aydın olur.
Xüsusi strateji mövqeyə və əlverişli coğrafi məkana malik olan Azərbaycan Respublikası ən
qədim dövrlərdən etibarən dünya miqyaslı əhəmiyyətə malik olmuş və əsrlər boyu Şərq ilə Qərb
arasında əlaqə yaradan körpü rolunu oynamışdır. Digər tərəfdən isə hələ qədim dövrlərdən nəqliyyat ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən biri kimi qəbul edilmişdir. Qlobal iqtisadi məkana
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inteqrasiyada xüsusi rol oynayan nəqliyyat beynəlxalq ticarət zəncirinin əsas həlqəsi hesab edilir.
Alimlərin fikrincə, beynəlxalq ticarət iqtisadi inkişafın hərəkətverici qüvvəsidir. Hansı ki, istənilən
ticarət əməliyyatının ən əsas mərhələsi müxtəlif növlü nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilən
daşımalardır. Belə ki, nəqliyyat-ekspedisiya əməliyyatları olmadan heç bir beynəlxalq ticarət
sövdələşməsini həyata keçirmək mümkün deyildir. Çünki müasir dövrdə beynəlxalq bazarlara
inteqrasiya etmədən iqtisadi inkişafa nail olmaq qeyri-mümkündür. Beynəlxalq bazarlarda fəaliyyəti
isə rəqabət qabiliyyətli yeni texnologiya və səmərəli nəqliyyat sistemi olmadan təsəvvür etmək
mümkün deyildir. Bu baxımdan nəqliyyat mövzusu fundamental və strateji əhəmiyyətə malik olan
mövzudur ki, digər iqtisadi sahələr və əmtəələrlə birbaşa əlaqədardır. Əgər istənilən əmtəə və xidmətin istehsal xərcini təhlil edib, nəqliyyat xərclərinin və digər xərclərin həcmini ayrı-ayrılıqda
müəyyən etsək, onda nəqliyyat xərclərinin daha çox olduğunu müşahidə edəcəyik. Buradan belə bir
nəticə çıxarmaq olur ki, hər bir ölkədə mövcud olan nəqliyyat şəbəkəsinin həmin ölkənin iqtisadi
inkişafında rolu danılmaz və əhəmiyyətlidir [3].
Nəzəri baxışlar: davamlı inkişaf və nəqliyyat sistemi
Araşdırmalar göstərir ki, davamlı inkişafın nəzəri-praktiki əhəmiyyəti iqtisadi səmərəliliyin
təmin edilməsi, sosial müdafiə və ekoloji təhlükəsizlik kimi məsələlərə kompleks şəkildə yanaşılması, eləcə də bütün bunları vahid prinsiplər sistemində birləşdirməsidir. İstər davamlı iqtisadi
inkişafın təmin edilməsi və iqtisadiyyatın qloballaşması, istərsə də milli iqtisadiyyatda müşahidə
edilən inkişaf proseslərinin tarazlaşdırılması hal-hazırda iqtisad elmindən və iqtisadçılardan təcili
həllini tələb edən aktual problemlərdən biri hesab olunur. Bu baxımdan da milli iqtisadiyyatın
qloballaşması, davamlı iqtisadi artım və tarazlı inkişaf, eləcə də ona təsir edən amillərin kompleks
şəkildə təhlili daha məqsədəuyğun hesab edilir.
Təbii ki, söhbət qloballaşmadan və dövlətlərin biri-birinə inteqrasiyasından gedirsə, bu prosesləri nəqliyyat əlaqələri, tranzit xidmətləri olmadan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Başqa
sözlə desək, aparıcı inteqrativ əlaqələrdən olan nəqliyyat əlaqələri həm də davamlı iqtisad inkişafın
mühüm amili kimi qəbul edilə bilər. Ümumiyyətlə, hər bir ölkənin nəqliyyat sisteminin vəziyyəti,
coğrafi mövqeyi və tranzit imkanları onun dünyaya inteqrasiyasında və iqtisadi inkişafında mühüm
rol oynayır. Bu baxımdan ölkəmizin əlverişli coğrafi mövqeyi onu Avropa və Asiya dövlətləri arasında obyektiv olaraq iqtisadi və geosiyasi körpü rolunu oynamağa vadar edir və respublikamızın
beynəlxalq tranzitdə yaxından iştirakına şərait yaradır. Onu da qeyd edək ki, dünya təcrübəsində
tranzit yalnız iqtisadi deyil, həm də dövlətin beynəlxalq aləmdə yerini müəyyənləşdirən siyasi amil
kimi də qiymətləndirilir. Eyni zamanda, keyfiyyətli tranzit xidmətləri dövlət büdcəsinin formalaşmasında da mühüm rol oynayır. Araşdırmalar göstərir ki, dünyanın Avstriya, Almaniya, Səudiyyə
Ərəbistanı, Baltikyanı dövlətlər və s. kimi bir sıra ölkələri öz əlverişli coğrafi mövqelərindən istifadə edərək tranziti milli büdcələrinin əhəmiyyətli gəlir mənbəyinə çevirə bilmişlər. Ümumiyyətlə,
tranzit potensialına malik olmaq və bu potensialdan yararlanmaq istəyi müasir dünyada, demək olar
ki, dinamik inkişaf edən hər bir dövlətin strateji məqsədlərinə aiddir. Ona görə ki, tranzit əməliyyatları valyuta gəlirlərinin artması ilə yanaşı, aşağıda göstərilən digər müsbət nəticələrin də əldə
edilməsinə şərait yaradır [3; 4; 5]:
- ölkənin siyasi nüfuzu və etibarının artması;
- ölkədə nəqliyyat sisteminin mövcud potensialından istifadə imkanlarının genişlənməsi;
- yeni iş yerlərinin açılması, investisiya qoyuluşları və ümummilli gəlirin çoxalması;
- ölkənin nəqliyyat sisteminin səmərəliliyinin artması;
- ölkənin nəqliyyat sahəsində yanaşma tərzinin təkmilləşdirilməsi və icra sisteminin inkişaf
etdirilməsi.
Nəqliyyat sistemi və nəqliyyat xidmətlərinin sosial-iqtisadi mahiyyəti
Müasir dövrdəsəmərəli nəqliyyat sistemi sağlam və dinamik iqtisadiyyatın formalaşmasına
səbəb olan, istehsal-istehlak dövriyyəsinin əsas elementlərindən biri hesab edilən əhəmiyyətli bir
sahədir. Bəşər cəmiyyətinin inkişafı və sosial-iqtisadi münasibətlərin mürəkkəbləşməsi, istehsalın
yoxsa xidmətin (nəqliyyatın) daha əhəmiyyətli olmasını müəyyənləşdirməyi çətinləşdirir.Ümumi93
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likdə isə, belə hesab etmək olar ki, inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq hər bir ölkədə nəqliyyat və
istehsal biri digərini şərtləndirən və biri-birini tamamlayan sahələrdir.
Aydındır ki, ölkə daxilində nəqliyyat sistemi düzgün paylama, istehsal və istehlak həcminin
sürətli artmasını təmin edir.Beynəlxalq səviyyədə isə nəqliyyat sisteminin səmərəliliyi özünü istehsal və ixrac həcminin artmasında göstərir.Ona görə də, bu sahədə ciddi investisiya qoyuluşlarının
həyata keçirilməsi, yeni texnika və texnologiyadan, müasir mütəxəssislərdən və İKT avadanlıqlarından
səmərəli istifadə edilməsi zəruridir. Yalnız belə olduqda istehsal olunmuş əmtəə və xidmət, digər
iqtisadi-ictimai və mədəni məhsullar istehlak bazarlarına ən az itki və minimal məsrəflərlə daşına
bilər. Bu zərurət həm də müasir dünya reallıqlarından irəli gəlir. Belə ki, müasir dünya sənaye,
idarəçilik və kommersiya dünyasıdır. Məhz belə bir dünyada hər hansı bir ölkənin inkişaf etmiş
iqtisadi sistemə nail olmasının əhəmiyyətli yollarından biri nəqliyyat sisteminin kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən inkişafına şərait yaratmaq və onun səmərəliliyini təmin etməkdir. Çünki, nəqliyyat
məhsul və xidmətlərin istehsal mərkəzlərindən istehlak mərkəzlərinə daşınmasını təmin edir ki,
burada da ən qısa zaman və ən az xərc tələbi ödənilməlidir. Bu halda, nəqliyyat proseslərinin düzgün təşkili və inkişafı istehlak və istehsal sahələrinin kompleks tərəqqisini təmin edir [9,s.234-246].
Davamlı inkişaf şəraitinin xarakterik cəhətləri
Məlum olduğu kimi davamlı inkişaf dövrünün xarakterik cəhətlərindən biri dinamik iqtisadi
artımdır ki, bu da milli sənayenin inkişafı ilə mümkündür.Başqa sözlə desək, davamlı inkişafa nail
olmağın zəruri şərtlərindən biri sənaye istehsalının fasiləsiz artımına nail olmaqdır. Təbii ki, istehsal
həcminin artması daşıma tələbatını da artırır ki, bu da ən qısa zamanda minimum xərclərlə maksimum yükgötürmə qabiliyyətinə malik nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunmasını tələb edir. Bu isə,
o deməkdir ki, müasir nəqliyyat sisteminin qarşısında duran vacib məsələlərdən biri yuxarıda qeyd
olunan daşımaları təmin etməyə qadir yeni nəqliyyat vasitələrinin istismara verilməsidir [8,s.127134; 10,s.114-126].
Ümumiyyətlə, davamlı inkişaf tələbləri dedikdə “Davamlı inkişaf (Sustainable development)
konsesiyası”nda irəli sürülmüş müddəalar nəzərdə tutulur.Ümumiyyətlə, davamlı inkişaf yolunu
seçmiş müasir dünyamızda bu konsepsiya ən çox bəyənilən və daha geniş miqyaslı tətbiq edilən
konsepsiyadır. XX əsrin 80-cı illərinin axırlarında (1984-1987-ci illər) BMT tərəfindən qəbul edilən
“Davamlı inkişaf konsepsiyası”nın əsas mahiyyəti “Gələcək nəsillərin normal yaşayışı üçün heç bir
təhlükə yaratmadan indiki nəsilin sosial, iqtisadi və ekoloji tələblərinin normal ödənilməs”indən
ibarətdir. Göründüyü kimi, konsepsiyanın müddəaları, yəni davamlı inkişaf tələbləri üç istiqaməti
sosial, iqtisadi və ekoloji istiqamətləri əhatə edir. Azərbaycan Respulikasının nəqliyyat sisteminin
davamlı inkişaf problemləri dedikdə də, məhz nəqliyyat sistemini əmələ gətirən bütün sahələrin
sosial, iqtisadi və ekoloji fəaliyyətinin gələcək nəsillər üçün heç bir təhlükə yaratmadan təşkil
olunması nəzərdə tutulur.
Davamlı inkişaf şəraitində yeni nəqliyyat sisteminin formalaşması zəruriliyi
Yeni nəqliyyat sisteminin formalaşmasında qarşıda duran əsas məsələlərdən biri də istismar
edilən nəqliyyat vasitələrinin müasir ekoloji tələblərə uyğunlaşdırılmasıdır. Belə ki, nəqliyyat sisteminin davamlı inkişafın başlıca tələblərindən olan ətraf mühitin və biomüxtəlifliyin qorunması kimi
məsələlərə ehtimal edilən mənfi təsirlərinin qarşısı alınmalıdır. Təbii ki, burada nəqliyyat vasitələrinin təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, yanacağın keyfiyyətinin yüksəldilməsi də diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Ümumiyyətlə, burada yeni nəqliyyat vasitələri, keyfiyyətli, bütün bunlara uyğun təmir
və teniki xidmətlər, ağırtonajlı avtomobillərin sərbəst hərəkətinə imkan verən yol infrastrukturu və
s. kimi məsələlərə kompleks yanaşılması daha məqsədəuyğundur. Ona görə ki, bütün bunlar biribirini tamamlayır və təkan verir.
Digər tərəfdən yeni nəqliyyat sistemi ölkə daxilində tələbatı ödəməklə yanaşı, sürətli tranzit
daşımaları da təmin etməlidir. Bu isə, nəqliyyat sistemini milli çərçivədən kənara çıxarır və bu
sistemin dünya standartlarına uyğun qurulmasını tələb edir. Başqa sözlə desək, davamlı inkişaf
tələblərinə uyğun nəqliyyat sisteminin formalaşdırılması genişmiqyaslı innovasiya və modernləşmə
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siyasətinin həyata keçirilməsini tələb edir. Hansı ki, bu siyasətin də başlıca vəzifəsini, qeyd olunduğu kimi, ən qısa zaman, minimum xərclər, təhlükəsizlik və s. təşkil edir.
Araşdırmalar göstərir ki, yeni nəqliyyat sisteminin formalaşdırılmasına kompleks yanaşma
daha məqsədəuyğundur. Belə ki, səmərəli nəqliyyat sisteminin formalaşdırılması, yalnız yol-nəqliyyat kompekslərinin - yəni daşıma sifarişlərində iştirak edən bütün tərəflərin (birbaşa və ya dolayısı ilə) tarazlı inkişafı ilə mümkündür. Bütün hallarda isə, yeni nəqliyyat sisteminin formalaşması
cəmiyyətin daşımalara olan tələbatında baş verən dəyişikliklərə uyğun olmalıdır. Nəzərə alsaq ki,
nəqliyyat yük və sərnişin daşımalarını həyata keçirir, onda yeni sistem də cəmiyyətin daşımaların
hər iki növünə aid tələblərini özündə əks etdirməlidir. Təbii ki, inteqrasiya proseslərinin sürətləndiyi
müasir qloballaşma və informasiya əsrində milli və qlobal iqtisadi məkanda baş verən dəyişikliklər
istər ayrı-ayrı dövlətlərin, istərsə də dünyanın nəqliyyat sistemində də müəyyən yeniliklərə səbəb
olmuşdur. Müşahidə edilən yeniliklər isə, ilk növbədə, sistem qarşısında da yeni-yeni vəzifələr
qoyur. Belə ki, cəmiyyətin sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni və s. həyatında müşahidə edilən dəyişiklilərin, sanki işıq sürəti ilə baş veməsi, nəqliyyat sisteminin də daha operativ fəaliyyət göstərməsini,
insanların və yüklərin mənzil başına daha tez, rahat və daha az xərclərlə çatdırılmasını tələb edir [3; 6].
Davamlı inkişaf şəraitində nəqliyyat sisteminin qarşısında duran əsas vəzifələr
Artıq müasir dövrdə, ölkənin inkişafının davamlılığı onların dinamik ictimai nəqliyyat sisteminin mövcudluğundan və bu sistemin xidmət səviyyəsindən çox asılıdır. Təbii ki, ictimai nəqliyyat
sisteminin dinamik və funksional olması üçün bu sistem fəaliyyət göstərdiyi əraziyə uyğun
olmalıdır. Xüsusilə meqapolislərdə nəqliyyat xidmətlərinin meqapolisin sərnişin axınına və ərazinin
relyefinə uyğun təşkili çox vacibdir. Daha konkret ifadə etsək, ictimai nəqliyyat sisteminin xidmət
etdiyi şəhər ərazisi ilə bu sistem arasında ciddi və qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Belə ki, bu ikisi biribirini tamamlayır və ikisindən biri mövcud olmadıqda digərinin səmərəliliyi və funksionallığı öz
əhəmiyyətini itirmiş olur. Şəhərlərin davamlı inkişafı və normal həyatı üçün yol və ictimai nəqliyyat
şəbəkəsinin mövcudluğu zəruri olduğu kimi, nəqliyyat şəbəkəsinin normal fəaliyyəti üçün də şəhər
strukturunun uyğun olması vacibdir. Başqa sözlə desək, ictimai nəqliyyat sistemi fəaliyyət
göstərdiyi ərazi strukturunun bir hissəsi olmalıdır ki, həmin sistemin səmərəliliyi təmin olunsun.
Eyni zamanda, nəqliyyat xidmətlərinin də müasir cəmiyyətin tələblərinə uyğunlaşdırılması
qaçılmazdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, son illər dünyada və ayrı-ayrı milli dövlətlərdə müəyyən dəyişikliklər baş vermiş və ictimai nəqliyyat sisteminə olan ənənəvi yanaşma öz əhəmiyyətini itirmişdir. Artıq müasir insanların hərəkətə və dinamikaya olan ehtiyacı sadəcə qısa səfərlər və bir yaşayış
məntəqəsi daxilində məhdudlaşmır.
Qloballaşma və inteqrasiyanın təsiri ilə cəmiyyətin həyat tərzində baş verən dəyişikliklər,
tarixi səyahətlər, ticarət və digər müxtəlif məqsədli səfərlər nəticəsində gündəlik hərəkət və səfərlərin sayı və forması dəyişmişdir. Həmçinin urbanizasiya prosesinin güclənməsi, mərkəzi şəhərlərin
daha da genişlənməsi və müəyyən miqyası əhatə etməsi şəhərlərin və şəhər həyatının strukturunda
da dəyişikliyə səbəb olmuşdur. Hansı ki, bu dəyişikliklər, həm də insanların fəaliyyətinə və
hərəkətliliyinə təsir edir, regionlar və şəhərlərarası səfərlərin sayı artır. Ona görə də səfərlərin
sayının və orta gediş məsafəsinin bu artımına uyğun olaraq nəqliyyat şəbəkələrinin də inkişaf
etdirilməsi, nəqliyyat xidmətlərinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi qaçılmaz bir prosesə çevrilmişdir.
Bütün bunlar isə nəqliyyat sisteminin də davamlı inkişafının təmin olunmasını tələb edir [3; 5; 6; 7,
s.132-154.
Təbii ki, cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər, yalnız gediş məsafəsinin və sayının artımı ilə
deyil, həm də dünyanın əksər yerlərində keyfiyyət, davamlı inkişaf və həyat tərzinin dinamik
dəyişkənliyi kimi məsələləri də əhatə edir. Məhz bu baxımdan da bir sıra mütəxəssislər, o cümlədən
nüfuzlu nəqliyyat şirkətlərinin rəhbərləri (məsələn, “Mosqortrans”) hesab edir ki, “davamlı
dinamika” termini sadəcə ixtisaslaşmış bir termin olmayıb, həm də uğurlu gələcəyin əldə edilməsi
deməkdir. Mütəxəssislərin rəyinə görə, əgər gələcəkdə də ictimai nəqliyyat cəmiyyətdə öz üzərinə
düşən vəzifələri uğurla icra etmək istəyirsə, onda sifarişçilərin, yəni daşıma sifarişlərinin ehtiyac və
tələblər strukturundakı dəyişiklikləri öyrənməli və proqnozlaşdırmalıdır.
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Nəticə və təkliflər
Qloballaşma və inteqrasiya prosesləri ilə xarakterizə olunan XXI əsr həm də sürətli iformasiya dövriyyəsi, İKT-nin genişmiqyaslı inkişafı ilə səciyyələnir ki, bu da milli və qlobal səviyyədə rəqabət mübarizəsini daha da kəskinləşdirərək ayrı-ayrı milli təsərrüfatların, ölkələrin sosial-iqtisadi həyatına
ciddi şəkildə təsir etməkdədir. Aydındır ki, belə bir şəraitdə başlıca vəzifəsi cəmiyyətin daşımalara
olan tələbatının vaxtında, itkisiz və minimum məsrəflərlə ödənilməsi olan nəqliyyat sisteminin də
qarşısında bir sıra yeni vəzifələr yaranır. Bu baxımdan müasir bazar münasibətləri və davamlı
inkişaf şəraitində yeni nəqliyyat sisteminin formalaşması, həm də “Azərbaycan 2020 - Gələcəyə baxış”
İnkişaf Konsepsiyasından, BMT-nin davamlı inkişafa dair qəbul etdiyi beynəlxalq sənədlərdən də irəli
gələn bir zərurətdir. Yeni nəqliyyat sisteminin formalaşması isə, ilk növbədə, ciddi şəkildə koordinasiya edilmiş vahid nəqliyyat siyasətinin həyata keçirilməsini tələb edir. Bunun üçün:
- Nəqliyyat sisteminin fəaliyyətinin təşkilinə dair normativ-hüquqi bazanın, nəqliyyat texnologiyaları və texniki standartların təkmilləşdirilərək ümumi bir şəklə salınması;
- Nəqliyyat xidmətləri təchizatçıları arasında hər cür diskriminasiyanın aradan qaldırılması,
ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılması;
- Yük və sərnişin tranzitinin maksimum sərbəstliyinin təmin edilməsi;
- Nəqliyyat sisteminin texniki-texnoloji cəhətdən təminatının yaxşılaşdırılması;
- Nəqliyyat xidmətləri bazarında marketinq araşdırmalarının genişləndirilməsi;
- Nəqliyyat sahəsində tarif və vergi siyasətinin ümumi prinsiplərinin formalaşdırılması;
- Sığorta şərtlərinin ümumi hala gətirilməsi, asanlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi;
- Nəqliyyat təhlükəsizliyi sahəsində vahid siyasətin həyata keçirilməsi;
- Nəqliyyat və istehsal proseslərinin inteqrasiyasını təmin etmək məqsədilə logistik idarəetmə
mərkəzlərinin və terminalların yaradılması;
- İntermodal və multimodal daşımaların tətbiqinin genişləndirilməsi və s. kimi məsələlər
zəruri hesab olunur.
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Резюме
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
А.М.Асадов, А.З.Mамедов
В статье объясняется понятие устойчивого развития и требования, которые следуют из
концепции устойчивого развития. Авторы в условиях устойчивого развития перечисляют
проблемы стоящие перед транспортной системой. Исходя из этого, в статье отмечается
необходимость формирования новой транспортной системы в условиях устойчивого развития. Авторы проанализировали формирование направлений новой транспортной системы.
С этой целью в статье были исследованы новая техника и технология в транспортной системе, укрепление инновационной политики, соблюдение экологических требований и другие
направления. В конце статьи были даны соотвествующие предложения и рекомендации.
Ключевые слова: устойчивое развитие, транспортная система, экологические требования, новая техника и технология, инновации.
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СУДЬБА КРЫМСКИХ ТЮРКОВ ВНОВЬ НА ПЕРЕПУТЬЕ
«Тюркский народ создал большую историю,
но его историю написали чужие».
М. К.Ататюрк
В данной статье автор показывает продолжительный процесс эмиграции крымских тюрков. Начиная с
XIX века в результате потери своих исконных земель судьба крымских тюрков вновь усугубляется. Таким
образом, открыто ведется политика дискриминации в отношении крымских тюрков, а также вынуждают
местных жителей подчиняться законам России.
Ключевые слова: Крым, Бахчисарай, татары, тюркские народы, ханства.

Будучи учащимся средней школы у меня была мечта как у каждого советского
школьника попасть в пионер лагерь Артек. В связи с желанием у меня появился интерес к
этому чудному краю. Крым привлек меня не только своим географическим положением, но и
своей своеобразной историей и культурой. Лишь спустя много лет наконец-то мне удалось в
октябре 2012 года попасть в этот райский уголок. В городе Симферополе проводился
тюркологический симпозиум «Прошлое, настоящее и будущеекрымских татар».
И первая встреча с Крымом.Однако этот визит сыграл настолько важное значение в
моей жизни, что говоря о крымских тюрках у меня не только отразилась в впечатлениях, к
тому же меня привлек интерес о появлении новой научной идеи. Крым перекресток мировых
цивилизаций. Тюркская цивилизация определила этнополитическую историю полуострова.
Тюркские племена способствовали появлению Крымского ханства и турецкого санджака,
которые просуществовали до конца XVIII в.
Крым – это необычайно красивый полуостров со своей очень уникальной природой.
На не совсем большом пространстве присутствуют разнообразные ландшафты, совсем
несхожие друг с другом.
В Советский период Крым привлекал тысячу туристов со всей страны. Сегодня его
больше посещают путешественники из Европы и Азии. И конечно, бывая в Крыму не быть в
Бахчисарае, Солхате, Гезлеве, Каффе, Ялте, Алуште, Карасубазаре (ныне Белогорcк) идругих
городах просто невозможно.
Бахчисарай - столица крымского ханства. История «Бахчисарая» полна неразрешенных
загадок в творчестве выдающего поэта А.С.Пушкина. «Бахчисарайский фонтан», «У лукоморья дуб зеленый…» и др. Легенда о Марии Потоцкой, похищенной в Польше и жившей в
гареме под именем Диляры-Бикеч, ее смерть от руки ослепленной ревностью Заремы,
фонтан, установленный в память о ней, вдохновили Пушкина на поэму «Бахчисарайский
фонтан» и стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца». Едва ли будет преувеличением сказать, что творческое воображение поэта вдохнуло новую жизнь во дворец, представший не просто историческим памятником, но и обителью романтических образов и живых
человеческих страстей. Вслед за Пушкиным образ Бахчисарайского дворца и его фонтана
пленял воображение многих посетивших эти места поэтов и художников.
Как известно в первом издании «Руслана и Людмилы» не было строк «У Лукоморья
дуб зеленый...», появились они позже, после посещения поэта Крыма [2]. Почему-то принято
считать, что «У Лукоморья» написано Пушкиным под влиянием сказок его старой няни
А.Родионовны. Между тем этот вопрос гораздо сложнее и обширнее, чем представляется на
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первый взгляд. Если обратить внимание на контуры побережья Крымского полуострова,
действительно заметно, что они напоминают лук (изгиб). ВБахчисарае не далеко от Ханского
Дворца все еще сохранился до наших дней Зенджирли медресе (Цепная мечеть). Не
исключено, что поэт увидeв этот величественный мечеть и по рассказам старцев,
вдoxнoвилcя нa нaпиcaниe cвoиx знaмeнитыx cтpoк:
У лyкoмopья дyб зeлёный;
3лaтaя цeпь нa дyбe тoм:
И днём и нoчью кoт yчёный
Bcё xoдит пo цeпи кpyгoм;
И тайна гениальности, особого дара Пушкина – в этом. Как поэт, художник, человек с
богатым воображением и развитой интуицией, он видел будущее. Отображая их в иносказательных образах через символику, доступную и понятную большинству простого
народа, он тем самым в обход сознания через подсознание формировал матрицу возможных
состояний будущего. Не следует ли заново поставить эти вопросы, решение которых важно
для истолкования истории Крыма?
Чуфут-кале (крепость близ Бахчисарая) всегда отличался здоровым климатом и
прекрасной водой, который обильно течет из источников у подошвы скалы... Эпидемических
болезней здесь не бывает; смертных случаев от холеры не было ни разу и в то время, когда
они повторялись на полуострове. Не случайно властелин Крыма хан Тохтамыш выбрал это
место. Могила дочери Тохтамыша Ненкеджан (Джанике ханум) находиться в Чуфут-кале.
Хан впоследствии выстроил тюрбе (мавзолей) Джанике ханум, выбитыми арабскими
надписями.
Независимое крымское ханство, было основано Хаджи Гиреем, который в 1441 году
овладел контролем над полуостровом и пограничными регионами к северу и востоку.
Несмотря на вассальство Османского султана, этот способный правитель вознес крымское
государство на его высшую точку признания за рубежом и престижа. Однако, он не сумел
сохранить свой союз с Москвой, поскольку после падения Великой Орды Василий III (15051533) уже не имел никаких мотивов для сотрудничества с ним и, наоборот, имел основание
для опасения, как бы гиреевская династия не приобрела положение, подобное таковому у
прошлых ханов в Сарае.
Крым также достиг своей вершины при правлении Минле Гирея. Тесные связи с
Османским султанатом открыли перед Крымом путь для анатолийского влияния, которое
становилось все более очевидными во всех областях жизни. Возникли прекрасные здания,
включая дворец ханов в Бахчисарае, куда Минле Гирей переместил свою резиденцию из
Старого Крыма, и знаменитое Зенджирли медресе.
В этот период Крымское ханство была разделена на 28 судебных районов под надзором
верховного суда или дивана. Женщины в Крыму пользовались гораздо более высоким статусом свободы нежели их сестры в других мусульманских странах и из них были такие,
которые участвовали в общественной жизни или посвящали себя к поэтическому искусству.
С образованием нового государства вся структура управления распавшейся Золотой
Орды сохранялась в Крымском ханстве до его падения. Кроме ханской власти в Крымском
ханстве была реальна власть дивана. Лучшее свидетельство значения дивана в жизни ханства
это его право определять размер содержания, выделяемого на ханский двор и дворец. И не
кто иной, а диван решал вопрос о необходимости очередного похода и о количестве потребного войска. Кстати, само войско выставлялось в большей своей части теми же беками
членами дивана, да и на знаменах отдельных отрядов красовалась не ханская, а бекская
родовая тамга.
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Государственной религией в Крымском ханстве был ислам. Там, где законы Ясы не
противоречили шариату, ханы, конечно, оставались правоверными мусульманами. Более
того, ценя эту религию, обосновывая ее законченность и необходимость, они уделяли немало
внимания ее пропаганде.
Междоусобица за престолонаследие, начавшаяся при Узбек-хане в Золотой Орде,
перешла как бы в наследство и Крымскому ханству. Междоусобица вспыхивала из-за того,
что часть беков при выборе хана требовала избрания его по монгольским законам, т. е. по
законам Ясы. Таким кандидатом должен становиться не сын, а по старшинству – брат
прежнего хана. Другая часть беков, придерживаясь шариата, выдвигала на этот пост когонибудь из ханских сыновей. Такое спорное решение, переходящее в кровопролитие, было не
редкостью в период существования Крымского ханства.
Несмотря на близость Европы и западное влияние, шедшее через европейских купцов и
живущих в Крыму греков, итальянцев, евреев и т. д., тюрки продолжали жить по своим
древним традициям – по законам Ясы. Как бы ни менялся политический статус Крыма, как
бы Российская империя ни пыталась привнести свой порядок по землепользованию и
крепостному праву, тюрки Крыма оставались свободными и в землепользовании придерживались своих норм общинного пользования. Хотя к этому времени по всей Европе, России
и Украине был введен институт крепостного права, это не затронуло не только тюркомонголов Крыма, но и других коренных жителей, проживавших на бывшей территории
государства Золотой Орды. Этому феномену была своя причина. Именно тюрко-монгольская
община с кровно-родственной спаянностью ее членов, их взаимной поддержкой и древними
тюркскими традициями взаимовыручки представляла собой крайне неудобный объект для
эксплуатации при помощи крепостного права. Кроме того, против крепостничества были
исламская религия и, соответственно, политика духовенства, проводившего положения
шариата в жизнь.
Оптимистично начинавшиеся при Иване III «дружеские» отношения между Москвой и
Крымом в начале XVI в. уже не отличались радужностью. Более того, при Василии III они
резко изменились. Причина этого крылась в том, что Белая Орда и хан Ахмат уже не представляли серьезной опасности для Менгли-Гирея. Литва и Польша во избежание частых
набегов старались щедро одаривать Крым и в этом значительно опережали прижимистую
Москву. В результате Москва оказалась на положении своеобразного должника. А сам
крымский хан все более чувствовал себя наследником золотоордынских правителей.
А вот в отношении к Москве с начала XVI в. крымские ханы всячески стремились
подчеркнуть зависимое положение русских государей. Так, при следовании послов на
аудиенцию к хану им под ноги мурзы бросали свои посохи, требуя плату за право их
переступить. Вполне возможно, что подобный обычай – «посошная пошлина» – пришел из
ставки Золотой и Белой Орд, поскольку русским дипломатам строжайше предписывалось ни
при каких обстоятельствах эту пошлину не платить. Если без уплаты они не могли войти в
ханский дворец, то им следовало уезжать, так и не повидав хана [1].
Все более усиливавший свою власть Менгли-Гирей использовал любой момент в
дипломатических перипетиях, чтобы показать свою значимость. Так, польский король
Сигизмунд получил от крымского хана ярлык на право владения некоторыми территориями
в Литовской земле, некогда пожалованными еще его дедами князьям Витовту и Казимиру.
Напряженность между Крымом и Москвой между тем не перерастала в явную вражду.
И Василий III получил «шертную грамоту» с подтверждением прежнего союза. Несмотря на
это, крымские тюрки периодически совершали набеги на русские земли, словно проверяя
боеготовность своих соседей. Позиция крымских ханов демонстрировала характерную черту
политики Крыма как тогда, так и на протяжении последующих веков: несмотря даже на
заключенные сторонами «братские» договоренности, крымский хан якобы не мог повлиять
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на своих мурз и, следовательно, в набегах не виноват, а раз так, то и претензии к нему
Москвы безосновательны, а за обиды надо и подарков побольше.
Социальные изменения произошли также и после 1783 года. Завоевание Крыма
Россией и ликвидация государственности крымских татар - Крымского ханства. Уничтожение тысяч населённых пунктов с их жителями, исход значительной части коренного
населения в сопредельные государства, изъятие земель у крестьян, разрушение
традиционных связей и экономики полуострова. Мечетей и религиозных руководителей
(имамы), соответственно, становилось все меньше и меньше, несмотря на недовольство
мусульман, большое число мечетей превращались в православные церкви. Затем пришла
Крымская война (1853-1856), в результате которой тюркское население обвинено в предательстве. Новая волна ограбления коренных жителей, вытеснение за пределы родины сотен
тысяч людей, интенсивное заселение Крыма новыми жителями. Неудивительно, что
последовала новая волна эмиграции и она была крупномасштабной. В течение нескольких
лет свыше 200 000 человек, составляющих больше половины татарского населения Крыма
переместились на Османскую территорию.
Духовная, моральная и экономическая жизнь татар в Крыму таким образом была
упадке, когда они нашли руководителя Исмаил Бей Гаспиралы, который оживлением их
школ и культуры, вывел их из темной долины и дал им возможность войти в контакт с другими тюркскими народами империи царей. Через И.Гаспиралы и его периодического издания
«Терджуман», крымские татары сделали важный вклад для роста национального самосознания среди тюрков России.
В судьбе крымскотатарского народа наступило «черное столетие», во время которого
его численность в Крыму из-за вынужденной эмиграции сократилось в пять раз. Падение
царизма и установление советской власти в Крыму не изменили положения. Наоборот, военные действия, грабительские конфискации и продразверстка, голод 1921–1923 гг.,
коллективизация, репрессии, усиленный приток мигрантов из России и Украины усугубили
бесправие крымскотатарского народа и привели к сокращению его численности.
Реализовать идею «Крым без крымских татар» решилось коммунистическое советское
правительство.
Когда в России началась революция, казалось, что условия будут полностью изменены,
поскольку к маю 1917 года была установлена Демократическая Татарская Республика
Крыма, которая была признана временными правительствами России и Украины и позднее
также оккупационными силами Германии. Несколько лет такой власти дало большой толчок
в развитии культуры. Во время второй мировой войны немецкие войска, оккупирующие
тогда Крым, дали разрешение в начале августа 1942 года на открытие 50 мечетей, тем самым
открыв дорогу на национальное возрождение. Советское правительство после отвоевания
полуострова весной 1944 года, сделало это поводом для массивных депортаций крымских
татар, которые полностью лишили Крым мусульманского элемента в составе его населения.
Весной 1944 г. вновь захваченном советскими войсками Крыму были проведены
«активные меры по очистке территории от антисоветских элементов». «Учитывая предательские действия крымских татар против советского народа и, исходя из нежелательности
дальнейшего проживания крымских татар на приграничной окраине Советского Союза…»,
считаем целесообразным расселить крымских татар как спец- поселенцев в регионы Средней
Азии и Сибири [3]. Что бы не случилось с индивидуальными судьбами, вероятно то, что
история крымских татар, как нации, пришла к концу.
В 1945 году преобразование Автономной республики Крым в область в составе
РСФСР. 1954 году дарение Крыма Украине генеральным секретарём ЦК КПСС
Н.С.Хрущёвым. В феврале 1991 года восстановление Крымской Автономной республики
как субъекта СССР. Сентябрь того же года принятие Декларации Крымской АССР о
государственном суверенитете Крыма как составной части Украины. В марте 2014 года
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проведение «референдума» и рассмотрение вопроса о включении Крыма в состав Российской Федерации.
Все, что происходит сегодня в Крыму, для крымских татар и всего тюркского мира
очень болезненно. Крымско-татарский народ, переживший тяжелую и трудную судьбу, настроен на то, чтобы сохранить свою культуру, свой язык, свою историю. В прошлом столетие
депортация крымских татар оказалась очень драматичной. Целые поколения жили со
штампом «враги народа». Несмотря на то, что сегодня еще не прошла боль депортированного народа, судьба крымских тюрков снова оказалась на перепутье.
Крым – тюркская земля и принадлежит крымским татарам. Крымские татары испокон
веков жили в Крымуи будут жить на этих территориях.
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Xülasə
KRIM TÜRKLƏRİNİN MÜQƏDDƏRATI YENƏ TƏHLÜKƏ ALTINDA
V.Kərimli

Bu məqalədə müəllif Krım türklərinin davamlı mühacirət prosesini göstərir. XIX əsrdən başlayaraq öz ata-baba torpaqlarının itirilməsi nəticəsində Krım türklərinin durumu ağırlaşır. Belə ki,
işğalla barışmayan Krım türklərinə qarşı açıq diskriminasiya siyasəti yürüdülür və yerli əhali zorla
Rusiya qanunlarına riayət olunmasına məcbur edilir.
Açar sözlər: Krım, Baxçasaray, tatar, türk xalqları, xanlıq.
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ƏSHABİ-KƏHF: GERÇƏKLİKLƏR VƏ RƏVAYƏTLƏR
İlkin insan məskənlərindən olan Əshabi-Kəhflə bağlı dünyanın müxtəlif xalqlarının folklorunda əfsanə
və rəvayətlər mühüm yer tutur. Əshabi-Kəhfin Naxçıvanda yerləşməsi bu qədim bölgənin ilkin sivilizasiya
mərkəzlərindən biri olmasının parlaq sübutlarındandır.
Məqalədə Əshabi-Kəhfin Naxçıvanda yaranan folklor mətnlərinin ağırlıq mərkəzlərindən biri olmasının əsas səbəbləri şərh olunur.
Açar sözlər: Dağyunus, Təmlixa, Papaqdaş, Qıtmır, sivilizasiya.

Xalqımızın çox qədim yaşayış məskəni olan Naxçıvan vilayəti və Naxçıvan şəhəri öz
memarlıq abidələri, tarixi tikililəri, nəhəng qalaları, türbələri ilə dünya səyyahlarının, tarixçilərinin,
elm və mədəniyyət xadimlərinin diqqətini həmişə özünə cəlb etmişdir. Dünya şöhrətli memar Əbu
Bəkr oğlu Əcəmi Naxçıvaninin əli və dühası ilə XII əsrdə yaratdığı Möminə xatun, Gülüstan, Yusif
Küseyir türbələri Azərbaycan və Yaxın Şərq memarlığında “Naxçıvan Memarlıq Məktəbi” kimi
Şərqdə şöhrət tapmışdır. Naxçıvan ərazisində çox qədim tarixə malik bir sıra abidələr, qala və türbələr, tarixi yerlər, qədim məzarlıqlar var ki, bu gün onlar rəvayət və əfsanələrə çevrilmişdir, lakin
onların bir çoxu bu günədək ətraflı öyrənilməmişdir. Belə abidələr sırasında Qaratəpə deyilən yerdə
“Oğlan qala”, Babək rayonunda “Çal xan qala”, Ordubadda “Gəmi qaya”, Naxçıvanda “Köhnə
Qala” və oradakı Nuh Nəbinin qəbri və başqa yerləri misal göstərmək olar. Bu tarixi yerlər sırasında
çox qədim tarixə malik olan, adı Qurani-Kərimdə zikr olunan, klassiklərimizin əsərlərində öz əksini
tapan, müqəddəs ziyarətgahlarımızdan olan Əshabi-kəhfin xüsusi yeri və əhəmiyyəti vardır.
Əshabi-kəhf dağı və burada yerləşən mağara Naxçıvan şəhərindən 15 km. aralı, dəniz
səviyyəsindən 1665 m. yüksəklikdə İlandağ ilə Nəhəcir dağı arasında yerləşir. Qövsvari şəkildə
olan bu dağın şimal yamacları sıldırımlı, cənub yamacları isə tədricən alçalan formadadır. Bu
günbəzvari, böyük və içərisi geniş mağara ona bir əzəmət, bir qeyri adi görkəm verir. Bu mağara
hələ min illər bundan əvvəlki insanları da özünə cəlb etmişdir. Bu mağarada özünəməxsus əlverişli
mikroiqlim, xüsusi hava cərəyanı, təbii su mənbəyi və ətraf yerlərdən seçilən yaşıl bitki örtüyü,
daşlar üzərində bitən ağaclar vardır.
Əshabi-kəhf dünya əhəmiyyətli təbii, tarixi abidə olub dünya müsəlmanlarının üzünə açıq bir
ziyarətgahdır. Hələ qədim zamanlardan da bura müqəddəs bir ziyarətgah sayılmışdır. Gürcüstandan,
Şərq ölkələrindən, xüsusilə İrandan, Türkiyədən hər il buraya yüzlərlə zəvvar ziyarətə gəlir. Sovet
hakimiyyəti illərində Əshabi-kəhfi ziyarət etməyə gələnlərə qadağalar qoyulsa da, təqiblər, cəzalar
tətbiq edilsə də insanlar buraya gecələr, gizli yollarla gəlib niyyətlərini etmiş, qurbanlar kəsmiş,
dualar oxumuşlar. Müstəqilliyimizin ilk dövründə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin tapşırığı ilə bura
geniş, rahat yol salınmış, məscid və körpü tikilmiş, abadlaşdırılmış, zəvvarlar üçün əlverişli şərait
yaradılmış və bura əsil ziyarətgaha çevrilmişdir.
Əshabi-kəhf haqqında əsasən yaxın məzmunlu müxtəlif rəvayətlər vardır. Bir Naxçıvan
rəvayətində deyilir ki, qədim zamanlarda Araz çayının kənarında Dərə Şam yaxınlığında (Naxçıvan
şəhəri ərazisində) gözəl bir məkan varmış. Bura “Ölən şəhər” deyirmişlər.(”Ölən şəhər”in qalıqları,
şəhərin böyük məzarlığı, buradakı iri təbii başdaşıları bu günədək qalmaqdadır). Bu şəhər zalım
hökmdar Dağyanusun (və ya Dağ Yunisin) şəhəri imiş. Onun xalqa zülmü həddini aşmış, özünü
Allah elan etmiş və yalnız ona ibadət etməyi tələb etmişdi. Tək Tanrı varlığına inanan 6 nəfər gənc
saray adamı isə bütpərəst Dağyanusa öz etirazlarını bildirmiş, onun Allah olmadığını, yeri, göyü
yaradan tək Allaha ibadət edəcəklərini demişdilər.
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Əshabi–kəhfin adı, burada baş verən hadisələr və hadisələrin başçısının adı müqəddəs
kitabımız Qurani-Kərimin Əl-Kəhf (“Mağara”) 18-ci surəsində öz əksini tapmışdır. Orada deyilir:
“(Ya Məhəmməd!) Yoxsa Əshabi-kəhfin və Rəqimin (mağara və Rəqim əhlinin) ayələrimizdən
əcaib bir şey olduğunu güman edirsən? (Xeyr, bu Bizim qüdrətimiz qarşısında adi bir işdir!)”(9-cu
ayə, 1,263). (”Əshabi-kəhf” –“Mağara yoldaşları” deməkdir. “Rəqim” isə “Kitab əhli”, həmçinin
mağara yoldaşlarının adı yazılmış daş kitabə nəzərdə tutulur).
Gənclər saraydan çıxıb gedərkən Allahdan kömək istəmiş, onları kafirlərin bəlasından,
düşmənlərin təhlükəsindən qorumağı diləmişlər. “Kəhf” surəsində bu barədə deyilir: “Ey Rəbbimiz!
Bizə öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizə fərəc ver! (Bizi kafirlərin bəlasından, düşmənlərin
təhlükəsindən qoru, bizə ruzi verib doğru yola yönəlt!)”- demişdilər (10-cu ayə, 1,263). Daha
sonrakı ayədə deyilir: “(Ya Məhəmməd!) Biz onların xəbərini sənə doğru söyləyirik. Onlar Rəbbinə
iman gətirmiş bir neçə gənc idi. Biz də onların hidayətini (imanını, səbatını və bəsirətini) artırmışdıq”(13-cü ayə, 1,264).“Onlar( rum qeysəri bütpərəst Diqyanusun hüzurunda) durub: “Rəbbimiz
göylərin və yerin Rəbbidir. Biz ondan başqa heç bir tanrıya ibadət etməyəcəyik. Əks təqdirdə
(Allahdan başqasına tapınacağıq, söyləsək) küfr danışmaqda həddi aşmış, ifrata varmış olarıq!”dedikləri zaman onların ürəklərinə qüvvət, mətanət vermişdik” (14-cü ayə, 1, 264).
Rəvayətə görə Dağyanusun allahlığına etiraz edən gənclərin içərisində yaşca böyüyü olan və
Dağyanusun vəziri olan Təmlixa, onun qardaşı Müslina və daha dörd nəfər gənc - Məksəlina,
Mərnuş, Debərnuş, Sazənuş qaçıb mağaraya üz tuturlar. Dağyanus isə qoşunu ilə altı nəfər gənci
axtarmağa başlayır. Dağyanusun adamları gənclərə yaxınlaşdıqda Allahın hökmü ilə dağ aralanır,
onlar da orada əmələ gəlmiş mağarada gizlənirlər.Yenə Quranda bu barədə belə deyilir: ”(Gənclərin
başçısı, yaşca böyüyü Təmlixa yoldaşlarına belə demişdi): “Onları və Allahdan başqa tapındıqları
tanrıları tərk edib getdiyiniz zaman mağaraya çəkilin. (Əgər belə etsəniz) Allah sizə (hər iki
dünyada) böyük mərhəmət bəxş edər və işinizi asanlaşdırar (sizə kafirlərdən nicat verər,
düşmənlərdən qoruyub saxlayar)” (16-cı ayə,1,264). Beləliklə gənclər gündüzlər gizlənir, gecələr
isə yol gedirlər. Yolda bir çobana rast gəlirlər. Çobanın adı Keşef Tatayyuş idi. Çoban bu gənclərin
məramını bildikdən sonra onlara yalvarır ki, onu da öz dəstələrinə qəbul etsinlər. Çünki o da tək
Allaha inanır, ona ibadət edir və Dağyanusun zülmündən o da baş götürüb dağlara getmək istəyir.
Çobanı öz dəstələrinə qəbul edən gənclər görürlər ki, çobanın qoyunları və Qitmir (və ya Ketmir)
adlı iti də onların arxasınca gəlir. Çobana deyirlər ki, qoyunları və iti geri qaytarsın, çünki qoyunlar
bizi ələ verər, it də hürər, hökmdarın adamları eşidər. Çoban qoyunlara “dur” deyir, qoyunlar hamısı
daşa dönür, amma nə qədər çalışırsa it geri qayıtmır, onu ağacla, daşla vurur, ayağını sındırır, yenə
it geri qayıtmır. Nəhayət it insan kimi dilə gəlib deyir ki, o da Dağyanusun zülmündən bezardır, o
da tək Allaha inanır. İt yalvarır ki, zülm əlindən qaçana zülm etməsinlər, onu dəstələrindən ayırmasınlar. Gənclər deyir ki, o başqa cinsdən olduğuna görə onu dəstəyə qəbul edə bilməzlər. Bu
zaman it deyir: “Məhəbbət məzhəbində, sədaqət dinində cins əsas şərt deyil. Əgər onu Siz əsas şərt
hesab edirsinizsə, onda Siz də bu yoldan geri qayıtmalısınız, çünki, o kəsin ki, məhəbbətinə görə
yola çıxmısınız o da sizin cinsinizdən deyil”(8,s.59). Gənclər itin insan kimi dil açmasını, onun
məntiqini, inam və etiqadını Tanrı möcüzəsi kimi qəbul edir və Qitmiri öz dəstələrinə götürürlər.
Sədi Şirazi “Gülüstan” əsərində Əshabi-kəhfin iti haqqında belə yazır:
Pislərə yar oldu Lutun arvadı,
Ayrıldı peyğəmbər xanədanından.
İtisə bir zaman Əshabi-kəhfin,
Yaxşılarla getdi oldu bir insan(10,s.40).
Qızıl üzük qaşıyam
Siz Allah. yer eləyin
Mən qərib yoldaşıyam
Asəfkəf ocağında,
Şam yanar bucağında
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Burdan bir gəlin keçdi,
Ağ oğlan qucağında.
Asafkəf ocağında,
Şam yandır bucağında
Orda bir gəlin oturub,
Ağ oğlan qucağında
Asafkəfin daşıyam,
Qızıl üzük qaşıyam
Siz Allah. yer eləyin
Mən qərib yoldaşıyam
Asəfkəf ocağında,
Şam yanar bucağında
Burdan bir gəlin keçdi,
Ağ oğlan qucağında.
Asafkəf ocağında,
Şam yandır bucağında
Orda bir gəlin oturub,
Ağ oğlan qucağında (7,s.152,s.153)
Xalq arasında deyirlər ki, «Əshabi-kəhf»i yeddi il ardıcıl ziyarət etmək Kərbala, hətta Həcc
ziyarətinə bərabərdir. Yəni, kimin həmin ziyarətgahlara getmək imkanı yoxdursa, bura getməklə
savaba çata bilər.
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АСХАБИ-КАХВ: РЕАЛЬНОСТИ И ЛЕГЕНДЫ
А.Р.Гусейнзаде

В фольклоре разных народов мира нашли отражение легенды и предания о первычном
месте обитания человека-пещере Асхаби-Кахв, находящейся в Нахчыванском регионе,
считающимся одним из древнейшихочаговцивилизации.
Ключевые слова: Дагюнис, Тамлиха, Папагдаш, Гытмыр, цивилизация.
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GƏNCƏNİN SƏNƏTKARLIQ NÜMUNƏLƏRİ ƏSASINDA ŞƏHƏR
MƏDƏNİYYƏTİ TARİXİNİN TƏDQİQİNİN İNNOVATİV XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Məqalədə ilk dəfə olaraq Gəncədə şəhər mədəniyyətinin tarixi inkişafında ənənəvi sənətkarlıq
məmulatlarının etnoqrafik və arxeoloji cəhətdən mənbəşünaslıq əhəmiyyəti dəlillərə istinad edilərək tədqiq
olunmuşdur. Əsərdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiyadan olan alimlərlə birgə bu sahədə yerli
tədqiqatçıların iştirakı ilə aparılmış elmi araşdırmaların innovativ texnologiya və üsulların tətbiqi sayəsində
əldə olunmuş mühüm nəticələri qeyd edilmişdir.
Açar sözlər: Gəncə, tarixi-etnoqrafik tədqiqat, ənənəvi sənətkarlıq növləri, innovativ tədqiqat üsulları,
şəhər mədəniyyəti göstəriciləri.

Giriş
2012-ci ilin sonu - 2013-cü il ərzində qədim Gəncə ərazisində yerli alimlərlə birgə ABŞ-ın
Smitson İnstitutunun Milli Təbiət Tarixi Muzeyi və Yaponiyanın Tokio Muzey Universitetinin
tədqiqatçıları tərəfindən şəhər mədəniyyətinin təşəkkülü tarixinin öyrənilməsi məqsədilə elmi
araşdırmalar, arxeoloji və çöl-etnoqrafik tədqiqat işləri aparılmışdır. Bəşər svilizasiyasının ilkin
meydana gəlmiş ərazilərindən biri də Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Gəncə şəhərinin tarixi
ərazisi olmuşdur. Elmi və arxeoloji tədqiqatlar sübut etmişdir ki, Gəncə təkcə Azərbaycanın deyil,
bütövlükdə Şərqin elm və mədəniyyət beşiklərindən olmuşdur. Xalqımızın milli sərvəti sayılan
Gəncənin qədim tarixə malik olduğunu nümayiş etdirən tarixi abidələrin böyük hissəsi bu gün
dünya muzeylərinin ekspozisiyalarında yer tutur. Münhen, Berlin, Hamburq, Paris, Moskva, SanktPeterburq və digər şəhərlərində dövlət və şəxsi muzeylərdə qədim Gəncə tarixinə dair nadir və
qiymətli eksponatlar qorunub saxlanılır [1]. Dəniz səviyyəsindən 400-450 metr yüksəklikdə
yerləşən Gəncə şəhəri Azərbaycanın qərbində, paytaxt Bakı şəhərindən 375 km qərbdə, Kiçik
Qafqazın şimal-şərq ətəyini Kür-Araz ovalığındakı Gəncə-Qazax düzənliyində yerləşir. Yarandığı
dövrdən etibarən azı 4 dəfə yerini dəyişən Gəncə strateji cəhətdən də əlverişli mövqedə
yerləşdiyindən daim yadellilərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Dəfələrlə dəhşətli zəlzələlərin
qurbanı olan Gəncə, habelə monqolların, xarəzmlərin, gürcülərin, ərəblərin, rusların hücumlarına da
məruz qalmışdır. Neçə-neçə dünya dövlətlərinin hərb meydanına çevrilən Gəncə ona dəyən ziyanlardan sarsılmamış, genetik gücündən qüvvə alaraq dirçəlmiş və inkişaf edərək möhtəşəm şəhərlər
səviyyəsinə yüksəlmişdir.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri
Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiyadan olan alimlərlə birgə 2013-cü ilin ikinci yarısı
müddətində həyata keçirilmiş beynəlxalq tədqiqatlarımızın əsas məqsədi Gəncədə şəhər
mədəniyyətinin inkişafı xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində yerli ənənəvi sənətkarlıq məmumatlarının
mənbəşünaslıq əhəmiyyətinin müəyyən edilməsidir. Təsadüfi deyildir ki, Gəncəbasar
Azərbaycanın arxeoloji baxımdan ən zəngin ərazilərindən biridir. Arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində
burada tarixi dövrlərin müxtəlif mərhələlərinə aid maddi-mədəniyyət nümunələri aşkar edilmişdir
ki, onlarında böyük əksəriyyəti dünyanın tanınmış muzeylərində sərgilənməkdədir.
Gəncə ətrafındakı Gillikdağ emalatxanasından və düşərgəsindən əldə edilən çaxmaqdaşı
alətləri, daş çömçə və isgənənin varlığı bu ərazidə yaşamış insanların eramızdan əvvəl VII-VI
minilliklərə aid neolit mədəniyyətinin yaradıcılarından biri olduğunu söyləməyə əsas verir [2].
Arxeoloji tədqiqatlar sübut edir ki, bu dövrdə bölgənin əsas əhalisi oturaq həyat tərzi keçirmiş
və mədəni səviyyəni səciyyələndirən əkinçiliklə məşğul olmuşlar. E.ə. V minillikdə Gəncə
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bölgəsində bizə məlumolan ev heyvanlarının hamısının əhliləşdirildiyi arxeoloji qazıntılar zamanı
aşkarlanmış osteoloji qalıqlarla təsdiqlənir. “Rus şəhərləri” məqaləsinin anonim müəllifi Cənubi
Qafqazın, o cümlədən də Azərbaycanın bir çox şəhərlərinin zamanını göstərməklə cədvəlini də
vermişdir ki, burada Gəncənin e.ə II – b.e IV əsrlərində salındığı bildirilmişdir.Eyni sözləri Gəncənin Bərdə və Beyləqandan qədim olmasını göstərən Qaqemeysterin məlumatları və “Bərdə- dən
yaxın məsafədə başqa bir şəhər də çiçəklənirdi, hansı ki, dağıntılar zamanı onu əvəzləyirdi, bu məhz
Gəncə şəhəri idi. Onların mənşəyi yəqin ki, eyni idi...” başlıqlı fikri də təsdiq edir [3-5].
Tədqiqatlarımızın əsas vəzifəsi isə bu sahədə aparılmış elmi araşdırmaların innovativ
texnologiya və üsulların tətbiqi sayəsində əldə olunmuş mühüm nəticələrinin elmi ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırılması, nüfuzlu elmi nəşrlərdə çap edilməsidir.
Məsələnin həlli üsulları
Həyata keçirilmiş tədqiqat işlərinin icrası zamanı bir sıra mühüm innovativ elmi üsullardan
istifadə edilmişdir:
1. Biokimyəvi innovativ texnoloji vasitələrin tətbiqi (radiokarbon, dendroxronoloji üsullar və
s.);
2. Mövcud yerli sənətkarlıq məmulatlarının hazırlanma materiallarının tədqiqata cəlb edilməsi
[2-4];
3. Məhz ənənəvi sənət nümunələrinin hazırlanma üsul və vasitələrinin innovativ metodlardan
istifadə sayəsində müəyyən edilməsi;
4. İlk dəfə olaraq yerli sənətkarlıq məmulatlarının qədim və antik mərhələlərə aid olanlarının
istehsal texnika və texnologiyalarının tədqiqi nəticəsində sənətkarlıq ənənələrinin mənşəyi
(genezisi) probleminin üzə çıxarılması;
5. Şəhər mədəniyyətinin təşəkkülü və eyni zamanda inkişafı tarixinin öyrənilməsində ilk dəfə
olaraq ənənəvi sənətkarlıq sahələrinin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin sabit və dayanıqlı mənbələr
olaraq elmi tədqiqata cəlb edilməsi və bunun nəticəsində etnoqrafiya və etnologiya sahəsində
mahiyyətcə yeni elmi istiqamətin əsasının qoyulması;
6. Qədim və antik dövr, eləcə də orta əsrlər mərhələləri üçün ilkin və inkişaf etmiş urbanizasiya
(və yaxud şəhər mədəniyyəti formalaşması) xüsusiyyətlərinin elmi əsaslarla araşdırılmasında
sənətkarlıq məmulatlarının mənbəşünaslıq əhəmiyyətinin əyani nümunələrlə tədqiqi.
Nəticələrin müzakirəsi və tətbiqi əhəmiyyəti
a) İlk dəfə olaraq Gəncədə şəhər mədəniyyəti xüsusiyyətlərinin tarixi inkişafında ənənəvi
sənətkarlıq məmulatlarının etnoqrafik və arxeoloji cəhətdən mənbəşünaslıq əhəmiyyəti dəlillərə
istinad edilərək tədqiq olunmuşdur.
b) Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiyadan olan alimlərlə birgə bu sahədə yerli tədqiqatçıların iştirakı ilə aparılmış elmi araşdırmaların innovativ texnologiya və üsulların tətbiqi sayə
sində əldə olunmuş mühüm nəticələri qeyd edilmişdir.
c) Gələcəkdə bu sahədə əsaslı və müştərək elmi-tədqiqat işlərinin, etnoqrafik və arxeoloji
səciyyəli araşdırmaların, qazıntı və çöl-tədqiqat işlərinin icrasının davam etdirilməsi çox mühüm
nəticələrin əldə edilməsinə şərait yaradacaq.
d) Aparılmış elmi araşdırma və tədqiqat işləri böyük tətbiqi əhəmiyyətə malikdir. Yerli ənənəvi
sənətkarlıq nümunələrinin qədim, antik və eləcə də orta əsrlər mərhələlərinə aid nümunələrinin
hazırlanma üslubları və xammal ehtiyatları əsasında oxşar məmulatların müasirlərinin istehsalı
mümkündür.
Nəticə
İlk dəfə olaraq Gəncənin qədim, antik və orta əsrlər mərhələlərinə aid yerli, ənənəvi
sənətkarlıq nümunələri kompleks tədqiqata cəlb edilmişdir.
İlk dəfə olaraq qədim Gəncə ərazisində yerli alimlərlə birgə ABŞ-ın Smitson İnstitutunun
Milli Təbiət Tarixi Muzeyi və Yaponiyanın Tokio Muzey Universitetinin tədqiqatçıları tərəfindən
şəhər mədəniyyətinin təşəkkülü tarixinin öyrənilməsi məqsədilə elmi araşdırmalar, arxeoloji və çöletnoqrafik tədqiqat işləri aparılmışdır.
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Antropologiya və etnoqrafiya sahəsində elmi-tədqiqat istiqaməti kimi ilk dəfə olaraq mühüm
şəhərsalma vahidləri olan sənətkarlıq məhəllələrinin formalaşması və inkişafının tarixi əsaslarının
öyrənilməsi sahəsində yerli səciyyəvi sənətkarlıq nümunələrinin mənbəşünaslıq əhəmiyyəti əsaslandırılmışdır.
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Резюме
ИННОВАЦИОННЫЕОСОБЕННОСТИИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГЯНДЖИ НА ОСНОВЕ РЕМЕСЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ
В.Б.Смит, Э.Л.Гасанов
В статье впервые было исследовано значение традиционных ремесленных образцов с
этнографической и археологической точки зрений в изучении развития особенностей
городской культуры в Гяндже на основе научных аргументов. В данной научной работе были
отмечены главные результатыв данной сфере, проводимые местными исследователями
совместно с учеными из США и Японии на основевнедренияинновационных технологий и
методов.
Ключевые слова: Гянджа, историко-этнографическое исследование, традиционные
ремесленные виды-отрасли, инновационные методы исследования, особенности городской
культуры.
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CƏNUBİ QAFQAZ SEYMİ VƏ OSMANLI İMPERİYASI İLƏ MÜNASİBƏTLƏR
XX əsrin əvvəllərində dünyanın siyasi xəritəsində əsaslı dəyişikliklər baş verdi. Böyük imperiyalar
süqut edərək yeni dövlətlər yarandı. Rusiya imperiyasında da böhranlar baş verdi və Romanovlar xanədanı
süqut etdi. İmperiyanın tərkibində yaşayan müstəmləkə xalqların azadlıq hərəkatının yeni bir dalğası
başladı. Müstəmləkələr içərisində Cənubi Qafqazda baş verən ictimai-siyasi proseslər imperiyanın başqa
əyalətlərindən fərqli olaraq daha kəskin səciyyə daşıyırdı.
Məqalədə müəllif 1917-ci il Fevral inqilabından sonra Azərbaycanda baş verən siyasi prosesləri,
ərazidə fəaliyyət göstərən Seymin fəaliyyətini işıqlandırmağa çalışmışdır. Bu dövrdə cərəyan edən ictimaisiyasi proseslərdə Azərbaycanın siyasi xadimlərinin fəaliyyəti mövzuda yer almışdır. Cənubi Qafqaz
Seyminin xarici siyasəti, Osmanlı imperiyası ilə münasibətlər, məqalənin əsas məğzini təşkil edir. Müəllif
Cənubi Qafqaz dövlətçiliyinin yaranması, burada yaşayan xalqların inqilabdan sonrakı fikir ayrılıqlarını
tədqiq etməyə çalışmışdır.
Açar sözlər: Cənubi Qafqaz Seymi, Brest-Litovsk müqaviləsi, Trabzon danışıqları, Azərbaycanın
siyasi xadimləri.

Giriş
Rusiyada baş verən 1917-ci il Fevral burjua inqilabından sonra ölkənin siyasi-ictimai
vəziyyətində gərginlik ən yüksək kuliminasiya nöqtəsinə çatmışdı. Romanovlar xanədanının 304
illik hakimiyyətinə son qoyulmuş, monarxiya süqut etmişdi. Ölkənin istər mərkəzində, istərsə də
müstəmləkə əyalətlərində anarxiya, xaos hökm sürürdü. Əsasən eser-menşeviklərdən ibarət olan
Müvəqqəti hökumətin qarşısında hakimiyyət strukturlarının yenidən qurulması, respublika tipli
dövlətin formalaşdırılması, əyalətlərdə və mərkəzdəki özbaşınalığa son qoyulması kimi ağır
vəzifələr dayanmışdı. Partiyalararası ziddiyyətlər, müstəmləkə xalqlarında baş verən milli hərəkatlar bu vəzifənin yerinə yetirilməsinə mane olan əsas səbəblər idi. İmperiyanın ən gərgin ərazisini
həmin dövrdə Cənubi Qafqaz hesab etsək yanılmarıq. İnqilabdan sonra Cənubi Qafqazda milli
hərəkatlar dalğası qalxmış, müxtəlif siyasi partiyalar və milli komitələr aktivləşmişdi.
Cənubi Qafqazda rus imperializmindən əziyyət çəkən xalqlar içərisində azərbaycanlılar ön
sırada gedirdi. Azərbaycan siyasi xadimləri inqilabın qələbəsindən sevinc hissləri keçirir, xalqı milli
komitələr ətrafında birləşməyə səsləyirdilər. Müsavat və Türk Ədəm Mərkəziyyət Federalistlər
partiyası siyasi hərəkatın önündə gedirdilər. 1917-ci il 15-20 aprel tarixlərində keçirilən Qafqaz
Müsəlmanlarının Qurultayında müsəlman türklər yaşayan vilayətlərə geniş ərazi muxtariyyəti verilməsi tələbi qəbul edilmişdi. Bu dövrdə Azərbaycan siyasi xadimləri Ümumrusiya müsəlman
hərəkatında ideoloq rolunu oynayırdılar. Həmin ilin may ayında Moskvada keçirilən Ümumrusiya
müsəlmanlarının qurultayında Azərbaycan fraksiyasının rəhbəri M. Ə. Rəsulzadənin geniş ərazi
muxtariyyəti ideyasına tərəfdar çıxanların böyük əksəriyyət təşkil etməsi buna bir sübutdur.
1917-ci ilin yay aylarından Müvəqqəti hökumətin qeyri-səlis siyasəti, əsgər və fəhlə
deputatları sovetlərinin ikinci bir hakimiyyət təşkil etməsi bolşeviklərin siyasi aktivliyinə səbəb
oldu. Həmin ilin oktyabr ayında Petroqradda bolşeviklər dövlət çevrilişi etdilər. Bununla da,
dünyada ilk sosializm sistemli dövlət -Sovet Rusiyası yarandı.
Cənubi Qafqaz Seyminin yaradılması.1917-cilin sonundan etibarən Cənubi Qafqazda siyasi
vəziyyət gərginləşmişdi. Bolşeviklərin təkpartiyalı və alternativsiz hökumət yaratmaq və bütün
Cənubi Qafqazda hakimiyyətlərini yaymaq istəyi, Cənubi Qafqaz Komissarlığının nüfuz sahibi ola
bilməməsini, milli etnik ziddiyyətləri, bu gərginliyin əsas səbəbləri kimi qeyd etmək olar. Bundan
başqa, Birinci Dünya müharibəsinin davam etməsi, Sovet Rusiyasının Almaniya ilə münasibətləri
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qaydaya salmaq və sülhə nail olmaq istəyinin baş tutmamasını gərginliyin xarici təsiri kimi göstərmək yanlış olmazdı. V. İ. Lenin hakimiyyəti ələ keçirməsi ərəfəsində xalqlara proletariatın hakimiyyəti, sülh və əmin-amanlıq vəd etmişdi. 1917-ci ilin dekabr aynından etibarən Brsetdə sülh danışıqları başlansa da, Sovet Rusiyası Almaniyanın tələbləri ilə razılaşmadığından sülhün əldə edil məsində əngəllər yaranmışdı. Belə bir vəziyyətdə alman türk qoşunlarının hücuma keçməsi Sovet Rusiyasını çıxılmaz vəziyyətə salmışdı. Hələ ölkədə tam möhkəmlənə bilməyən bolşeviklər, həm daxildən
müxalif qüvvələrin təyziqinə məruz qalır, həm də xarici siyasətdə uğursuzluqlara düçar olurdular.
Cənubi Qafqaz komissarlığının 1918-ci ilin əvvəlində öz işini dayandırması, Cənubi Qafqazın
siyasi durumuna ciddi təsir göstərdi. 1918-ci ilin 5 yanvarda Lenin müəssislər məclisini qovdu.
“Neftyanoe delo” jurnalının 1918-ci il 21 yanvar tarixli sayında qeyd edilirdi: “Xalq böyük
səbirsizliklə və böyük hövsələ ilə dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi və rus torpağının yeganə
sahibi olan Müəssislər Məclisinin çağırılması və açılması gününü gözləyirdi... Ümid var idi ki, bu
hüquqi orqan bütün ölkənin inamını qazanaraq vahid və güclü dövlət hakimiyyəti yaradacaqdır...
Ümid var idi, lakin heyhat, həyata keçmədi”[8,126].
Fevralın 14-də Cənubi Qafqazdan Müəssislər Məclisinə seçilən deputatlardan ibarət Cənubi
Qafqaz Seyminin yaradılması qərara alınır.10(23) fevral 1918-ci ildə Cənubi Qafqaz Seymi
yaradılır. Rusiya Müəssislər Məclisinə aldıqları səsin sayına uyğun olaraq partiyalar seymdə öz
saylarını artırırlar. Müsavat vədemokratik bitərəflər qrupunda 30 nəfər, İttihad partiyasında 3 nəfər,
Müsəlman sosialist-demokrat menşevik partiyası -Hümmətdən 4 nəfər Cənubi Qafqaz seymində yer
almışdı. Ümumiyyətlə, Seymdə 44 azərbaycanlı nümayəndə yer alaraq Seymin Müsəlman
fraksiyasını təşkil edirdi. Bunlar aşağıdakı şəxslər idi: “Müsavat” və demokratik bitərəflər
qrupundan: Məmməd Yusif Cəfərov, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Məmməd Əmin Rəsulzadə,
Nəsib bəy Yusifbəyov, Həsən bəy Ağayev, Xosrov Paşa bəy Sultanov, Məmməd Həsən Hacınski,
Mir Hidayət Seyidov, Fətəli Xan Xoyski, Xəlil bəy Xasməmmədov, Qazı Əhməd Məhəmmədbəyov, Aslan bəy Qardaşov, Şəfi bəy Rüstəmbəyov, Cavad Məlik-Aslanov, Mustafa Mahmudov,
Mehdi bəy Hacıbababəyov, Hacı Molla Səlim Axundzadə, Mehdi bəy Hacınski, Xudadat bəy
Məlik-Aslanov, Müseyib Axicanov, Lütfəli bəy Behbudov, Firudin bəy Köçərli, İbrahim ağa
Vəkilov, Həmid bəy Şahtaxtinski, Rəhim bəy Vəkilov, Ələsgər bəy Mahmudbəyov, Yusif Əfəndi
Əfəndizadə, Mirzə Cəlal Yusifzadə, Məmmədrza ağa Vəkilov, İslam bəy Qəbulov. Müsəlman
sosialist blokundan: İbrahim bəy Heydərov, Əlixan Qantəmir, Aslan bəy Səfikürdski, Əhməd
Cövdət Pepinov, Bağır Rzayev, Camo Hacınski, Məhəmməd Məhərrəmov. Rusiyada müsəlmançılıq
– “İttihad” partiyasından: Sultan Məcid Qəniyev, Mir Yaqub Mehdiyev, Heybətqulu Məmmədbəyov.
Müsəlman sosial-demokrat menşevik “Hümmət” partiyasından: Cəfər Axundov, İbrahim Əbilov,
Əkbər ağa Şeyxülislamov, Səməd ağa Ağamalov [4,8,9]. Seymdə ümumi azadlıq istəyi, demokratiya uğrunda mübarizə ətrafında bu 4 müsəlman partiyaları birləşsə də, onların siyasi proqramlarının
üst-üstə düşməməsi Seymin ilk iclaslarında Tiflis sarayının atmosferində hiss edilirdi [9,8].
Cənubi Qafqaz Seymi Y.H. Gegeçkori başda olmaqla Cənubi Qafqaz hökumətini təşkil etdi.
Seymin 15 fevral iclasında gürcü menşeviki Jordaniya qeyd etdi ki, Müvəqqəti hökumət milli
məsələlərə diqqət yetimədi.Bizdə -Zaqafqaziyada daxili, milli, qarışıq problem mövcuddur [6,276].
Həmin iclasda Müsavat partiyası və bitərəf müsəlmanlar qrupu adından çıxış edən Həsən bəy
Ağayev qeyd edirdi: “Böyük rus inqilabı demokratik respublikanı qurdu və xalqlara öz müqəddəratını həll hüququnu tanıtdı. Müvəqqəti hökumətin mərkəzləşmə siyasəti tam iflas etdi. Biz öz
Seymimizə Müəssislər Məclisi kimi baxırıq və vacib məsələlər müharibə, torpaq, milli məsələlərinin həlli səlahiyyətindədir [6, 276].
Cənubi Qafqaz Seyminin Türkiyə ilə münasibətləri
Cənubi Qafqaz hökumətinin özünü müstəqil elan etməməsi, onun xarici siyasət yeritməsində
müəyyən ziddiyyətlər yaradırdı. Diyarda yaranan qurumun mərkəzdə formalaşan bolşevik
hakimiyyətini tanımaması onun hansı funksiyanı yerinə yetirməsində mübahisələr doğururdu. Seym
öz müstəqilliyini elan etməməsi ilə bərabər, xarici dövlətlərlə sülh müqaviləsi bağlamaq hüququnun
olduğunu iddia edirdi. Ancaq hüquqi cəhətdən müstəqil bir qurum olmayan Seymin belə bir
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səlahiyyət sahibi olması qarşı dövlətlər tərəfindən qəbul edilməz bir iddia sayılmalıdır. Düzdür, Sey
min hər hansı bir irəli sürdüyü iddia, böyük dövlətlərin mənafeyinə uyğun gələrdisə, bu hüquq
normaları məsələsi arxa planda qala bilərdi. Ancaq seym öz proqramında sərhədlərin 1914-cü ildə
olduğu kimi qalmasını irəli sürmüşdü. Bu isə həmin dövrdə əsas münasibətdə olan Türkiyə
dövlətinin mənafeyinə uyğun deyildi.
Bolşeviklərin hakimiyyətə gəldikdən sonra gördükləri ilk işlərdən biri Almaniya ilə sülh
danışıqlarına başlamaq oldu. 8 (21) dekabr tarixində Brest-Litovskda sülh müqaviləsi bağlansa da,
yeni danışıqların aparılmasına ehtiyac olduğu qaçılmaz idi. Çünki 2 (15) dekabr tarixində bağlanan
müqavilə 28 günlük müvəqqəti bir müqavilə idi [7,51,56], Dekabr ayının sonunda Brest-Litovskdə
yeni sülh danışıqları başladı. Rusiya tərəfindən nümayəndə heyətinə L.D.Trotski başçılıq edirdi.
Sülh danışıqlarında iştirak edən Türkiyə nümayəndə heyəti, uzun müddət Osmanlı imperiyasının
tərkibində olan Qars, Ərdahan və Batum ərazilərinə iddia qaldırmışdı. Bu isə Rusiyanın Böyük
Ermənistan yaratmaq xülyalarına ağır zərbə demək idi. Batumun Türkiyəyə verilməsi məsələsində
isə Cənubi Qafqazın ən böyük limanının əldən çıxmasına gətirib çıxarırdı. Danışıqların ziddiyyətlərlə müşahidə edilməsi, 18 fevral tarixindəalman qüvvələrinin hücumu ilə Latviya, Estoniya
bütöv Ukraynanın bir hissəsinin işğalı ilə nəticələndi. Belə bir vəziyyət V. İ. Lenini hərəkətə
gətirməyə məcbur etdi [5, 29,30].
Mart ayının 3-də bir tərəfdən Rusiya, digər tərəfdən, Almaniya, Avstriya-Macarıstan,Osmanlı
və Bolqarıstan arasında Brest-Litovskda sülh müqaviləsi imzalandı. Müqavilənin Qafqaza aid
maddəsində qeyd edilirdi ki, Rusiya Şərqi Anadolu , Qars, Ərdahan və Batumdan qoşunlarını
çıxarmalı və bu vilayətləri Osmanlı dövlətinə verməlidir. Bu maddədə həmçinin deyilirdi ki, türk
ordusu nəzarəti ələ alana qədər rus ordusu həmin ərazilərdə qüvvə saxlayır və orada hər hansı zor
tətbiq olunarsa, onun qarşısını alır; erməni silahlı dəstələri tərksilah edilir və dağıdılır; Ərdəhan,
Qars və Batum ruslar tərəfindən dərhal boşaldılır. Rusiya gərəkli olub-olmamasından asılı olmayaraq bu bölgədəki yeni idarə formasına qarışmayacaq. Bu bölgələrin gələcəyini qonşu dövlətlər və
xüsusən Osmanlı ilə razılaşacaq yerli xalq təyin edə bilər [7,121].
Müqavilənin imzalanması Cənubi Qafqaz Seymində narazılıqlara səbəb oldu. Erməni fraksiyasının Ərdahan və Qarsın böyük bir hissəsinə iddia qaldırması, gürcülərin Batum kimi strateji bir
ərazini itirmək istəməməsi ciddi təşvişə səbəb oldu. Müqaviləyə etiraz olaraq Cənubi Qafqaz
Seymi- nin sədri Çxeidze Sovet Rusiyasına teleqramla müqavilənin Qafqazla bağlı maddələrinə
etirazını bildirdi. Teleqramın məzmununda deyilirdi ki, “Zaqafqaziya hökuməti müqavilənin
Qafqazla bağlı maddəsini tanımır, əsasən də Zaqafqaziya Seyminin bolşevik hakimiyyətini tanımadığı halda bu müqavilə beynəlxalq hüquqa ziddir”[2,107].
Ancaq Cənubi Qafqaz Seyminin tələblərinin özü də, fikrimizcə beynəlxalq hüquqlara
ziddiyyət təşkil edirdi. Əgər Cənubi Qafqaz Seymi Rusiyadan ayrıldığını elan etməmişdirsə, onda
bu qurumun hər hansı bir iddianı qaldırılması və Rusiyanın bağladığı müqaviləni tanımaması
hüquqi cəhətdən əsassız idi. Cənubi Qafqaz Seymi bolşevik hakimiyyətini tanımasa da,o özünün
Rusiyadan ayrı bir dövlət olduğunu da bəyan etməmişdi. Fikrimcə Seymdə fəaliyyət göstərən fraksiyalardakı və fraksiyalar daxili fikir ayrılıqları da Zaqafqaziyanın statusunun müəyyən edilməməsinə təsir göstərən əsas faktordur.
Brest Litovski müqaviləsində əsasən 1877-1877 ci illərə qədər olan sərhədlərin bərpasına
üstünlük verildiyi halda Cənubi Qafqaz seymi əsasən də buradakı gürcü və erməni fraksiyaları 1914
cü ilə qədərki sərhədlərin bərpasını tələb edirdi. Burada Çar Rusiyasının və bolşevik lideri Leninin
ermənilərə vəd etdiyi torpaqlara görə erməni fraksiyasının müqavilənin 4-cü maddəsi ilə razılaşmaması təbii idi. Hələ 1917-ci ilin 29 dekabr tarixində V. İ. Lenin, İ. Stalin, V. Bonç-Bruyeviç
və N. Qorbunovun iştirakı ilə Xalq Komissarları Soveti 13 № li dekret imzalamışdı. Dekrettə
deyilirdi: Rusiyanın işğal etdiyi torpaqlara tam ayrılmaqla öz müqəddəratını təyinetmə hüququ
verilirdi. Erməni xalqı arasında azad referendum keçirtmək və qabaqcadan bir sıra təminatlar elan
edilirdi [7,91,92]. 1918-ci il 3 martda bağlanan müqavilə isə dekretin tamamilə iflas etdiyini
göstərirdi.
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Gürcülərin Batum ərazisinin türklərə güzəştə geməməsinində tutarlı səbəbləri var idi. Batum
Cənubi Qafqazın ən böyük liman şəhəri, strateji nöqtə sayılırdı. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır
ki, Batum ərazisi uzun müddət Osmanlı imperiyasına məxsus olmuşdur və türk hökuməti Batum
ərazisinin strateji ərazi olduğunu yaxşı anlayırdı. Türk siyasi xadimləri Batumun iqtisadi cəhətdən
də necə vacib olduğunu və Cənubi Qafqazın əldə edilməsi üçün necə əhəmiyyət daşıdığını yaxşı
başa düşürdülər. Bakı neftinin Batum vasitəsilə daşınması həm Osmanlı dövlətinin həm də
yanacağa böyük ehtiyacı olan Almaniyanın maraqlarına tam uyğun gəlirdi. Ümumiyyətlə BrestLitovsk müqaviləsi Osmanlı dövlətinin Qafqaz siyasətində yeni mərhlənin başlanğıcı oldu. Sülhün
nəticəsi olaraq Osmanlı dövləti Cənubi Qafqaz siyasətində Rusiyadan üstünlüyünü əldə etdi.Rus
tarixçilərindən A.M.Rodriges Cənubi Qafqazın Rusiyadan qopmasını Brest-Litovski müqaviləsi ilə
əlaqələndirir. Alman generalı Lüdendorf qeyd edirdi:Şimali Persiyada türklərin ingilislər üzərində
üstünlüyü ola bilərdi.Amma Ənvər və türk höküməti İngilitərə ilə müharibədən daha çox
Qafqazdakı panislamist məqsədləri haqqında fikiriləşirdilər” [2, 25].
Brest-Litovsk müqaviləsi bolşevik hakim dairələrinin əksəriyyətində olduqca kəskin
qarşılandı. Çünki rus şovinizminin planlarında olan Türkiyə Ermənistanı, Batumun itirilməsi və
Cənubi Qafqazda türk üstünlüyünün yaranması Bolşevik Rusiyasının mənafeyinə tamamilə zidd idi.
V.İ. Lenin Brest-Litovskda imzalanan sazişi “ədəbsiz” bir müqavilə adlandırırdı [2, 24].
Cənubi Qafqaz Seymi yarandıqdan sonra ilk vəzifəsi cəbhə xəttində sülh və əminamanlığın
qorunması üçün Osmanlı dövləti ilə razılıqların əldə edilməsi idi. Ancaq Brest-Litovskda müqvilənin
bağlanması və müqavilədəki 4 maddənin Qafqaz xalqlarının mənafeyinə zidd olması Osmanlı dövləti
ilə münasibətlərin kəskinləşməsinə səbəb oldu. Seymin gürcü və erməni fraksiyası qəti olaraq burada
türk hökumətini təqsirkar bilirdi. Seym A. Çxenkelinin başçılığı ilə nümayəndə heyətini Trabzona sülh
danışıqlarına göndərdi. Nümayəndə heyətinin tərkibində M.H.Hacınski, X.Xasməmmədov, İ.Heydərov, Mir Yaqub Mehdiyev, Ə.Şeyxülislamov, Q.Abaşidze, Q.Qvazava, R.Kaçaznuni, Q.Lasxişvili,
A.Xatisov yer almışdı [9,8]. Nümayəndə heyətinin tərkibindəki azərbay canlıların qarşısında böyük bir
vəzifə dururdu. Onlar həm seymin mənafeyi uğrunda hərəkət etməli, həm də Türkiyə ilə münasibətlərini
pozmamalı idilər. Çünki fevral inqilabıdan sonra Qafqaz müsəlmanlarının hərbi hissələrə malik
olmaması, Qafqazın xristian birliklərinin əsasən də ermənilərin müsəlmanlara qarşı təxribatçı siyasətinin
qarşısını almaq üçün yeganə qarant rolunu Osmanlı dövləti oynaya bilərdi.
Konfransda Cənubi Qafqaz seyminin itthamlarına cavab olaraq, Türkiyə höküməti seymin
beynəlxalq hüquqi subyekt olması üçün Rusiyadan ayrılmasını təklif etdi. Seymin nümayəndləri bu
məsələni birmənalı qarşılamadılar. Erməni və Gürcü nümayəndə heyəti Qars,Ərdahan və Batumun
Türkiyəyə qatılmasının qəti əleyhinə çıxdılar. Türk nümayəndə heyəti isə Seym ilə hər hansı bir
sazişin Brest-Litovsk müaviləsi əsasında bağlanacağını vurğuladı. Burada Azərbaycan nümayəndə
heyəti də Batumun Türkiyəyə veriləcək ərazilər siyahısından çıxarılmasını istəyirdi. X. Xasməmmədov hesab edirdi ki, Bakı neftinin Batum vasitəsilə daşınması üçün həmin ərazinin Seymin
ixtiyarında qalması vacibdir [1,322].
Cənubi Qafqaz Seyminin xarici siyasətində yekdilliyin olamaması və reallıqla barışmaması,
onun daxilində ziddiyyətlərin artmasına səbəb olmuşdu. Belə düşünmək olar ki, gürcü fraksiyasını
ermənilərin tələbləri ele də maraqlandırmırdı. Əgər Ərdahan və Qarsın Osmanlıya verilib, Batum və
Acarıstan gürcülərdə qalsaydı, onlar müqavilənin imzalanmasına razı olardılar. Belə bir ziddiyyətlərin olması isə yəqin ki, Osmanlı hökümətinə məlum idi.Buna görə də türk höküməti Trabzon
danışıqlarında heç bir güzəşt etmək fikirində deyildilər. Seymdəki Müsəlman fraksiyası isə neytral
mövqedə dayanırdı. Seymdəki gürcü və erməni friaksiyalarından fərqli olaraq, azərbaycanlılar
Osmanlı ilə müharibənin aparılmasının əleyhinə idilər. Vəziyyətin belə bir səciyyə alması nəticəsində M. H. Hacınskinin 1918 ci il 1 apreldə söylədiyi nitqdə göstəridiyi kimi Türki- yənin həm
Qafqaz türklərinin qoruyucusu həm də qonşularla münasibətlərin pozumasının təqsirkarı idi[9,8].
Osmanlı dövlətinin Cənubi Qafqaz seyminə Rusiyadan ayrılaraq müstəqil dövlətlərini
yaratmaqla bağlı təklifi Seymdəki Azərbaycan nümayəndə heyəti müsbət qarşıladı. Müsəlman
fraksiyası adından çıxış edən M.Y. Mehdiyev qeyd etmişdirdir ki, Cənubi Qafqaz seymi öz
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müstəqilliyini elan etməsə, müsəlman fraksiyası sülh danışıqılarını müdafiə etməyəcək [1,323].
Hətta aprelin 19-da Seymə daxil olan Azərbaycan fraksiyalarının birgə yığıncağında onlar
Zaqafqaziyanın müstəqilliyini tələb etdilər. Azərbaycanlı nümayəndələr bildirdilər ki, əks halda,
onlar Azərbaycanın müstəqilliyi istiqamətində hərəkət edəcəklər.
Mart ayının 26-da Seymin Müsəlman fraksiyasının M.Y.Cəfərovun sədrliyi ilə iclasında
Trabzondakı sülh danışıqlarından qayıdan Ə.Şeyxülislamovun məruzəsi eşidildi. Məruzədə Osmanlı
nümayəndə heyətinin Qars, Ərdəhan və Batumun boşaldılması barəsindəki qəti mövqeyi açıqlandı
[14,67]. Hətta Seymin Müsəlman fraksiyasının 3 aprel tarixində keçirilmiş iclasında Batumdan
gəlmiş sülh nümayəndə heyətinin üzvü X. Xasməmmədovun məruzəsi dinlənildikdə məlum oldu ki,
Zaqafqaziya hökuməti həmin əraziləri boşaltmayınca sülh bağlanmayacaq və Türkiyə hökuməti
Zaqafqaziyanın müstəqilliyini tanımayacaq. Türkiyənin konkret mövqeyi məlum olduqdan sonra
çıxılmaz vəziyyətdə qalan Cənubi Qafqaz hökumətinin bu şərtlərə razılaşmaqdan başqa yolu
qalmırdı. Ancaq Gürcü hökumət nümayəndələri Batumun əldən getməsini yolverilməz hesab edirdilər. Belə bir vəziyyətdə gürcü fraksiyasının reallıqla barışmaması, erməni fraksiyasının Ərdahan
və Qarsın verilməsini fəlakət hesab etməsi, Azərbaycan və ümumiyyətlə Müsəlman fraksiyalarının
neytral mövqeyi, Cənubi Qafqaz seymində hər bir xalqın fərdi istəyinin ümumi mənafedən üstün
tutduğunu sübut edirdi. Bu isə seymin və Cənubi Qafqaz xalqlarının vahid bir dövlət halında və ya
vahid bir muxtariyyat halında yaşamasının mümkünsüzlüyünü gösətrirdi. Məsələn Trabzon
danışıqlarında gürcü nümayəndə heyəti Batumun onlarda qalacaqları təqdirdə Qarsın tüklərə verilməsinə razı olacaqlarını, ermənilər isə 40000 erməninin Şərqi Anadoluya yerlədiriləcəyi təqdirdə
Batumun türklərə verilməsinə razı olacaqlarını bəyan etmişdilər [10,18].
Sülh nümayəndə heyətinin sədri A. Çxenkeli vəziyyətin düzgün analizini vererərək, Tiflisə Batum
limanını saxlayaraq, Qars və Batum ərazilərinin boşaldılması ilə bağlı teleqram göndərdi. Ancaq Tiflisdən
N.Jordaniya, V.Sereteli, N.Ramişvilinin adından göndərilən teleqramda Batumun verilməsini milli
özünəqəsd kimi dəyərləndirildi və danışıqların kəsərək Tiflisə qayıdılması tələb olundu[9,8].
Danışıqların heç bir nəticə vermədiyini və seymdəki Azərbaycan fralksiyasının neytral
mövqeyindən narahat olan gürcü və erməni fraksiyalarının səyi ilə 31 mart tarixində Osmanlı
dövləti ilə danışıqların dayandırılması haqqında qərar qəbul edildi. Türkiyəyə ilə yenidən müharibə
davam erdirildi. Seym ölkənin müdafiəsi üçün üç nəfərdən ibarət komissiya təşkil etdi.
Komissiyada baş nazir və müdafiə naizri J.Geqeçkori, daxili işlər naziri N.Ramişvili, mailyyə naziri
X. Karçikyan yer almışdı. Komissiya yaradıldıqdan sonra seym öz işini iki həftəlikə dayandırdığını
elan etdi [11,6]. Müsəlmanları isə bu işdən uzaqlaşdıraraq onalrın inkar edilməsi idi. Gürcü və
erməni fraksiyalarının birlikdə bu addımı atması fikrimcə təbii qarşılanmalıdır. Əvvəla, Müsəlman
fraksiyalarının Osmanlıya münasibətdə gürcü və ermənilərdən fərqli siyasət yeritmələri onları
qorxuya salmaya bilməzdi. İkincisi, Azərbaycan tərəfinin Osmanlı dövləti ilə müharibəyə girməyin
qəti əleyhdarı olması gürcü və erməni fraksiyalarının bu addımı atmasına səbəb olmuşdu.
1918-ci il 1 apreldə seymin müəslman fraksiyasının iclası keçirildi, üçlüyün yaradılması və
azərbaycanlıların görülən işlərdən kənarda saxlanılması ilə bağlı Ş.Rüstəmbəylinin məlumatı
dinlənildi. Q.Məmmədbəyov çıxış edərək bildirdi ki, gürcülər və ermənilər bu addımı atmaqla
müsəlmanların mənafeyinə etinasızlıqla yanaşırlar. Ona görə də bizim Tiflisdə qalaraq gürcülər və
ermənilərlə birlikdə işləməyimiz ağlasığmaz və mənasız bir işdir.Buna görə də Zaqafqaziya seymi
və hökümətdən çıxmalı, Şimali Qafqazdan Dağıstan, Çeçenistan və İnquşetiya nümayəndələrini
dəvət edərək bir yerə yığışıb gələcək taleyimizi müzakirə etməliyik [12,8,9]. Hələ seymin müsəlman fraksiyasının 25 mart iclasında da Şimali Qafqazın Cənubi Qafqaz höküməti ilə birləşməsi
məsələsi müzəkirə edilmişdi [13,3,4]. Belə bir kəskin dövrdə qəti olaraq gürcü və ermənilərsiz
müsəlmanlardan ibarət dövlət yaradılması ideyasını ortaya qoymuşdular. Müsəlman fraksiyasında
bir qrup insan Cənubi Qafqaz seymindən çıxaraq, Türkiyə ilə birləşməyi dəstəkləyirdi. Türkiyə
nümayəndəsi Rauf bəy və Qafqaz cəbhəsi komandanı Vehib paşa isə bu məsələnin Türkiyə siyasətinə uyğun olmadığını, real vəziyyətdə Azərbaycanın Cənubi Qafqaz Seymində konfederasiya
şəklində qalmalı olmasını bildirirdilər [14,6,7].
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Həmin dövrdə müsəlmanların Seymdən çıxması məsələsi fikrimcə müsbət nəticələr verməzdi.
Çünki Müsəlman fraksiyasının həmin dövləti yaratması mümkün deyildi. Azərbaycanlılar konkret
olaraq Qafqazda təklənmişdilər. Stepan Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Soveti və yerlərdə olan
daşnak quldur birləşmələri azərbaycanlılar üçün ciddi problemlər doğururdu. Osmanlı dövləti isə
həmin vaxt Brest-Litovsk müqaviləsinin şərtlərinə uyğun ona verilən əraziləri tutmayınca Qafqaz
müsəlmanlarına kömək etməyəcəkdi. Ona görə də həmin 1 aprel iclasında M.Y.Cəfərov haqlı
olaraq təklif etdi ki, Trabzondakı nümyəndə heyəti qayıdana qədər müsəlmanların seymdən çıxması
məsələsi müzəkirədən çıxarılsın .
Mart ayının sonunda danışıqlara ara verilsə də, 5 aprel tarixində konfrans yenə öz işinə başladı.
Ancaq 6 apreldə konfransa rəhbərlik edən Rauf bəy danışıqları kəsdi. Özlem Çolak “Lenin dönəminde
Türk-Rus ilişkiləri” (1917-1923) tezisində danışıqların kəsilməsinin səbəbini Zaqafqaziya hökümətinin
ingilis, alman, fransız nümayəndələri ilə görüşlər aparmasında görürdü [10,18]. Elə buna görə də Rauf
bəy konkret olaraqBrest-Litovsk müqaviləsini tanımaq və Cənubi Qafqaz Seyminin Rusiyadan ayrılaraq
müstəqilliyini elan etməsi tələbi ilə ultimatum göndərdi [10,19]. Təbii ki, Seymin iki fraksiyası
ermənilər və gürcülər Brest-Litovskinin şərtlərini qəbul etməməkdə israrlı idilər.
10 aprel tarixində Çxenkeli gələcək danışıqları davam etdirmək məqsədilə Brest-Litovski
müqaviləsinin şərtlərinin qəbul etdi. Brest-Litovski müqaviləsində nəzərdə tutulan ərazilərin böyük
bir hissəsi türklər tərəfindən zəbt edilmişdi. Türk komandanlığı Batumun təhvil verilməsi tələbi ilə
müraciət etdikdə, seymin liderlərinin iştirakı ilə iclasda Batumun verilməsi ultimatumu rədd edildi.
Müsəlman fraksiyasından ultimatumun rədd edilməsini Ş.Rüstəmbəyov da dəstəklədi. O, bunu
Cənubi Qafqaz və Azərbaycan üçün Qara dənizdə limanın saxlanılması aspektindən yanaşmaqla
izah edirdi [3,28]. Ş. Rüstəmbəylinin iqtisadi əsaslara söykənərək bu aspetktdən çıxış etməsi siyasi
yalnışlıq idi. Çünki reallıq onu göstərirdi ki, Cənubi Qafqaz seymi türk ordusunun qarşısında dayanmaq iqtidarında deyildi. Həm də döyüşlər başayan müddətdən bəri Azərbaycan tərəfi türklərə qarşı
döyüşlərdə iştirak etmirdi. Müsəlman fraksiyasının böyük əksəriyyəti Türkiyə ilə müharibənin
əleyhinə çıxmışdı. Əsasən də Bakıdakı mart hadisələrindən sonra Azərbaycan tərəfinin türk
siyasətinə qarşı çıxması və Türk dövləti ilə münasibətləri kəskinləşdirməsi, Qafqaz müsəlmanlarının həmin dövr üçün yeganə köməyindən məhrum olmasına gətirib çıxara bilərdi.
Ş.Rütəmbəyli türk ordularının sürətli irəlilədiyinə görə aprel ayında keçirilən seymin fövqəladə
iclasında öz siyasi xəttini dəyişərək türklərlə müharibənin əleyhinə çıxdığını, məsələnin sülh yol ilə
həll edilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirdi. Gürcü menşeviki Cungeli isə Müsəlman fraksiyasının
türk amilini dəstəkləməsinin təhlükəli olduğunu qeyd etdi. Buna cavab olaraq Ş. Rüstəmbəyli
Türkiyə hökümətinin Qafqazı işğal etmək niyyətində olmadığını, əgər belə olduğu halda Azərbaycan tərəfinin də, Cənubi Qafqaz Seymini dəstəklədiyini bildirdi [3,29].
Aprel ayının 14-nə kimi türk ordusu Qars, Ərdahan və Batum ərazilərini tamamilə zəbt etdi.
Zaqafqaziya Seymi son dərəcə ağır bir vəziyyətə düşmüşdü. Belə vəziyyətdə seymdəki Azərbaycan,
erməni, gürcü fraksiyalarının fərdi istəkləri üzə çıxmışdı. Bu fərdiyyəçik isə Zaqafqaziya seyminin uzun
müddət mövcudluğunun mümkünsüzlüyündən xəbər verirdi. Erməni tərəfinin böyük Ermənistan
iddiaları və Qafqazda müsəlmanlara qarşı törətdikləri qətliamlar, gürcü fraksiyasının Almaniya ilə
yaxınlaşma meylləri, müsəlman fraksiyalarının Türkiyəyə meylli siyasəti fərdiyyəçiliyin bariz nümunəsi
idi. Hələ aprel ayının 4-də Seymin Müsəlman fraksiyasının iclasında F.Xoyski və X. Xasməmmədovun
İranda Almaniyanın keçmiş konsulu Şreyderlə aparılan söhbətlər müzakirə edilmişdi. Müzakirədən
məlum olmuşdu ki, Şreyder Zaqafqaziyanın Alman-türk ittifaqına meyl göstərməsini məsləhət
bilmişdir. Söhbət əsnasında həmin dövlətlərin hərbi yardım etməsinə münasibətinə F.Xoyski və
X.Xasməmmədov bu yardımın Türkiyə tərəfindən edilərsə razı olacaqlarını bildirmişdi [15,12,13].
Xoyski və Xasməmmədovun Türkiyənin hərbi yardım məsələsinə razılıq əlamətlərini bildirilməsi yalnız Seymdəki Müsəlman fraksiyanının istəyi idi. Yəqin ki, nə gürcü, nə də, erməni fraksiyaları bu məsələnin tamamilə əleyhinə çıxardılar. Azərbaycan tərəfinin Türkiyə meylliyini, fikrimcə
həmin dövr üçün düzgün siyasət hesab etmək doğru olardı. Çünki Qafqazda türk-müsəlman birliyinə
qarşı törədilən qırğınların qarşısının alınmasında heç bir xristian dövləti maraqlı deyildi.
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Fraksiyalar arasındakı ziddiyyətlərin olmasına baxmayaraq, 1918-ci il 22 apreldə Seym özünün müstəqilliyini elan edərək Rusiyadan ayrıldığını bildirdi. Ancaq əsasən üç xalqın nümayəndələrinin təşkil etdiyi bu dövlət cəmi 34 gün yaşadı. Milli məsələdə heç bir tərəfin güzəştə getməməsi,
ermənilərin müsəlmanlara qarşı təxribatçı siyasəti, xarici siyasətdəki müxtəlif orientasiyalar bu
dövlətin yaşamasını mümkünsüz etdi. 26 may tarixində Cənubi Qafqaz dövləti dağıldı. Ancaq siyasi
vəziyyətin gərginliklərinə baxmayaraq, Azərbaycan siyasi xadimləri müstəqil Azərbaycan dövlətini
yaratmağa müvəffəq oldular. 1917-ci ildən başlayan aktiv siyasi hərəkatın sonu milli dövlətçiliyin
bərpası, Azərbaycan xalqının yenidən istiqlaliyyətə nail olması ilə nəticələndi.
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ЮЖНО-КАВКАЗСКИЙ СЕЙМ И ОТНОШЕНИЯ С ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ
Р.Р.Гасанов
В начале ХХ века произошли крупные изменения в политической карте мира. Великие
империи рухнули и возникли новые государства. Кризис произошло также династии Романовых
и Русская империя рухнула. Освободительное движения колониальных народов, живущих в
пределах империи началось снова. Социально-политические процессы, происходящие на
Южном Кавказе по сравнению с другими провинциями была более сложнее.
Автор статьи, пытался исследовать деятельность Закавказкого Сейма и политические процессыпосле Февральской революции. В статью был включен социально-политические деятельности Азербайджанских политических деятелей этом периоде. Внешняя политика Закавказского
Сейма, отношения с Османской империей, являются основойстатьи. Автор попытался
исследовать образование Закавказской государственности и послереволюционные разногласии.
Ключевые слова: Закавказский Сейм, Брест – Литовский контракт, Трабзонские переговоры, Азербайджанские политические деятели.
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ŞƏXSİ TOXUNULMAZLIQ HÜQUQU ANLAYIŞI VƏ MÜASİR PROBLEMLƏRİ
İnsan hüquqları müasir dünyanın ən aktual problemlərindən biridir. Şəxsi hüquq və azadlıqlar içərisində dövrümüz üçün ən əhəmiyyətli hesab olunanlardan biri də şəxsi toxunulmazlıq hüququdur. Məqalədə
şəxsi toxunulmazlıq hüququnun açıqlaması geniş şəkildə izah olunmuş, bu hüququn pozulması ilə bağlı
problemlər və onlardan doğan nəticələr göstərilmiş, o cümlədən pozuntu hallarının qarşısının alınması üçün
həll yolları təklif edilmişdir.
Açar sözlər: insan hüquqları, şəxsi toxunulmazlıq hüququ.

İnsan hüquqlarının qorunması müasir dünyanın ən aktual problemlərindən biridir. İnsan
hüquq və azadlıqlarının təsbiti, təmini və müdafiəsi konstitusionalizmin əsasıdır. Təsadüfi deyildir
ki, konstitusiya kimi mühüm siyasi-hüquqi sənədin hazırlanmasında başlıca məqsəd insanın hüquq
və azadlıqlarının bütün özbaşınalıqlardan və qəsdlərdən müdafiəsini təmin etmək olmuşdur. Yalnız
sərbəst və azad insan cəmiyyət üçün zəruri olan maddi və mənəvi nemətlərin yaradıcısı kimi çıxış
edə bilər. Hər bir dövlətin imicini onun insan hüquqlarına münasibəti, həmin dövlətdə insan hüquqlarının vəziyyəti müəyyən edir. Demokratiya və insan hüquqları bir-birilə qırılmaz surətdə bağlıdır
və biri digərini şərtləndirir. Yalnız cəmiyyətdə mövcud olan demokratik iqlim insan hüquqlarının
qorunmasına real təminat verir.
Hesab edilir ki, insan hüquqları – doğulduğu andan şəxsiyyət kimi insana (o cümlədən qeyrivətəndaşa) məxsus olan təbii, ayrılmaz, məhdudlaşdırıla bilməyən hüquqlardır [7, s.65].
İnsan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, bir qayda olaraq, aşağıdakı qruplara bölünürlər:
1) şəxsi hüquqlar və azadlıqlar;
2) siyasi hüquqlar və azadlıqlar;
3) iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar və azadlıqlar.
Şəxsi hüquq və azadlıqlar şəxsiyyətin hüquqi vəziyyətini müəyyən edir. Şəxsi hüquqların
təyinatı vətəndaş cəmiyyətində fərdin azadlığı və muxtariyyətini təmin etməkdən, hər hansı kənar
qanunsuz müdaxilədən onun hüquqi müdafiəsini təşkil etməkdən ibarətdir.
Şəxsi hüquq və azadlıqlar içərisində müasir dövrümüz üçün ən əhəmiyyətli hesab olunanlardan biri də şəxsi toxunulmazlıq hüququdur.
Şəxsi və ailə həyatı hər birimiz üçün dəyərli və müqəddəs hesab etdiyimiz məhfumdur.
Vətəndaşların birbaşa özü və ya yaxın saydığı insanlarla bağlı olan, açıqlanması onların mənafeyinə
hər hansı şəkildə ziyan vuran hər cür həyati məsələlər şəxsi həyat anlayışı ilə ehtiva edilir. Hər bir
şəxsin həyatında onun özəl hesab etdiyi və heç kimə açıqlaya bilməyəcəyi sirləri vardır. Bu sirlər
bizim üçün çox əhəmiyyətli olduğundan şəxsi və ailə həyatımızın qorunması zərurəti yaranır və bu
zərurətdən irəli gələrək şəxsi və ailə həyatımızın toxunulmazlığı hüququ meydana gəlir. Toxunulmazlıq fərdin bir canlı kimi fəaliyyət göstərməsi üçün vacibdir. Toxunulmazlıq, ümumiyyətlə,
subyektin və ona aid olan xüsusiyyətlərin elə vəziyyətini ifadə edir ki, bu zaman onun fəaliyyəti
üçün kənar müdaxilə istisna olunur və fərd normal fəaliyyət göstərə bilir. Toxunulmazlıq hüququ
əslində dar anlamda yalnız ailə həyatının özəl cəhətlərinə aid deyil. Ümumilikdə şəxsin toxunulmazlıq hüququndan söhbət gedirsə, buraya onun həm şəxsi və ailə həyatının, həm sağlamlığının,
həm də mənzilinin, nəqliyyat vasitələrinin və s.nin toxunulmaz olduğunu aid edə bilərik. Bir sözlə,
şəxsi toxunulmazlıq fərdin həyatının hər bir sahəsinə aiddir. Buraya fiziki cəhətdən toxunulmazlıq,
əxlaqi-mənəvi həyatın toxunulmazlığı və psixi toxunulmazlıq aiddir. Fərdin toxunulmazlığı əslində
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının təkcə 32-ci maddəsində deyil, həm də qismən 31-ci
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maddəsində (təhlükəsiz yaşamaq hüququ), 33-cü maddəsində (mənzil toxunulmazlığı hüququ) və
46-cı maddəsində də (şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququ) əks olunur. Toxunulmazlıq şəxsin
razılığı olmadan ona məxsus olan hər hansı bir şeylə bağlı müəyyən fəaliyyətin həyata keçirilməsini
istisna edir [9, s.158]. Mənzil toxunulmazlığı da əslində şəxsi toxunulmazlığın bir hissəsidir. Fiziki
toxunulmazlıq fərdin cisminin və bioloji tamlığının toxu nulmazlığını bildirir. Fiziki toxunulmazlıq
cinayət hüququnda çoxsaylı normalar vasitəsilə qorunur. Psixi toxunulmazlıq şəxsin psixikasının,
onun orqanizminin psixi funksiyalarının toxunulmazlığını bildirir. Bu səhhətə və psixi sağlamlığa
zərər vuran metodların tətbiqinin yolverilməzliyi, hipnoz və digər xüsusi metodlardan istifadə
etməklə dindirmənin yolverilməzliyi şəklində təzahür edir.
Konstitusiya cəmiyyətin toxunulmazlığının fərdin toxunulmazlığından keçdiyini nəzərə
alaraq, insanların toxunulmazlıq hüququnu həyatın hər bir sahəsində təmin etməyə çalışır. Toxunulmazlıq fərdin inkişafı üçün səmərəli şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur və onun bir şəxsiyyət kimi
müstəqilliyini təmin edir.
İnsan öz fəaliyyətinin müəyyən bir hissəsini başqalarından gizlədir. Adətən bu ya əxlaq
normalarına görə belə tələb olunduğu üçün həyata keçirilir, ya da şəxs başqalarının münasibətinin
ona mənfi təsir edəcəyini nəzərə alaraq bunu edir. Bu yolla fərd ona məxsus olanı nəinki dövlətdən,
həm də cəmiyyətin arzuolunmayan təsirindən qorumuş olur. Bundan başqa insan fəaliyyətinin bir
çox tərəfləri özünün xüsusiyyətlərinə, mahiyyətinə görə daim gizli saxlanılır. Bu cür məsələlərdə
toxunulmazlığın pozulması mövcud münasibətlərə mənfi təsir edir. Odur ki şəxsi həyatın qorunması
üçün sirr anlayışı qanunvericilik sisteminə daxil edilir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, sirr sadəcə
olaraq şəxsi həyatla bağlı deyil, daha geniş anlayışdır. Sirr sayılan hər bir məlumat və ya digər
məsələ kütləvi informasiya kimi cəmiyyətə çatdırıla, müzakirə edilə və qiymətləndirilə bilməz.
Yalnız qanunla qoyulan şərtlər tam ödəndikdən sonra bu məsələlər sirr kimi onlara şamil edilmiş
hüquqi rejimdən çıxarıla bilər. Adətən, şəxsi sirr cinayətkarlıqla mübarizə, sağlamlığın mühafizəsi
və fövqəladə və ya hərbi vəziyyətin tətbiqi zamanı açıla bilər. Şəxsi sirr və toxunulmazlıq
məsələləri daha çox şəxs cəza çəkərkən məhdudlaşdırılır.
İnsanın həyat tərzi, düşüncələri, şəxsi qeydləri, tutduğu gündəlik, yazışmaları, telefon danışıqları, onun sağlamlığı haqqında məlumatlar, bank hesabının sirləri, övladlığa götürmə,
vəsiyyətnamə sirri onun şəxsi həyatının sirlərinə aiddir. Bu hüququn yeni komponentləri içərisində
“yeni biotibbi” texnologiyanın tətbiqilə əlaqədar dövlət və özəl bölmələrdə şəxsi məlumatların
yığımı və avtomatlaşmış işlənilməsini də qeyd etmək olar [10,s.3].
Şəxsi və ailə həyatının toxunulmazlığı və onların sirlərinin qorunması hüququ dedikdə, şəxsin
özü haqqında mövcud informasiyalara nəzarət etmək, şəxsi və s. xarakterli məlumatların yayılmasının qarşısını almaq imkanına malik olması nəzərdə tutulur [8,s.175].Müasir həyatda elm və
texnikanın inkişafı nəticəsində toxunulmazlığın əhəmiyyəti xüsusilə artmışdır. Bir vaxtlar öz
obyektiv xüsusiyyətlərinə görə toxunulmaz hesab olunan bir çox məsələlər bu gün artıq insan üçün
idarə olunan obyektə çevrilir. Nəticədə fərdin normal fəaliyyəti üçün ciddi və hissolunmaz təhlükə
yaranır. Çünki müasir həyatımızı texnologiyasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Zaman keçdikcə
texnika daha sürətlə inkişaf edir və hər birimizin həyatına müdaxilə edə biləcək şəklə çatır. Bu
müdaxilənin qarşısını almaq üçün hər bir dövlət müdafiə mexanizmləri işləyib hazırlayır. Hər
birimizin həyatı üçün mühüm əhəmiyyətli sayılan şəxsi toxunulmazlıq hüququ ən mühüm beynəlxalq konvensiyalarda, o cümlədən Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsində, İnsan
hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasında, Mülki və siyasi
hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktda, Əlillərin hüquqları haqqında Konvensiyada, Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında Konvensiya və digər beynəlxalq və regional konvensiyalarda öz əksini tapmışdır. Bununla yanaşı hər bir
dövlət öz əsas qanunu olan konstitusiyasında digər insan hüquqları ilə yanaşı şəxsi toxunulmazlıq
hüququnu da təsbit etmişdir. Eləcə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 32-ci maddəsi
şəxsi toxunulmazllıq hüququ adlanır.
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Diqqət yetirsək görərik ki, AR Konstitusiyasının 32-ci maddəsində nəzərdə tutulan şəxsi
toxunulmazlıq hüququ anlamı Avropa konvensiyasının 5-ci maddəsində nəzərdə tutulan toxunulmazlıq hüququ anlamına deyil, 8-ci maddədə nəzərdə tutulmuş şəxsi və ailə həyatına hörmət
hüququ maddəsinə uyğun gəlir. Belə ki, bu maddəyə əsasən “Hər kəs öz şəxsi və ailə həyatına,
mənzilinə və yazışma sirrinə hörmət hüququna malikdir.” [11,s.12].
Komissiya və Məhkəmə təcrübəsində Konvensiyanın 8-ci maddəsində nəzərdə tutulan bir sıra
terminlərə də aydınlıq gətirilmişdir. Məsələn: Komissiyanın Osterveyk Belçikaya qarşı işi ilə bağlı
hazırladığı hesabatda "şəxsi həyata hörmət hüququna" aşağıdakı şəkildə anlayış verilmişdir: "Şəxsi
həyata hörmət hüququ şəxsi həyata hüquqdur, öz arzularına müvafiq olaraq yaşamaq hüququdur,
belə həyatın aşkarlanmasından müdafiə hüququdur...Bura, həmçinin, şəxsiyyət kimi özünü inkişaf
və realizə etmək üçün digər şəxslərlə, xüsusən, emosional həyat sferasında münasibətlər qurmaq və
saxlamaq hüququ da daxildir .” [5,s.18].
Həmçinin Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsinin 12-ci maddəsinə görə “Heç kəsin
şəxsi və ailə həyatına özbaşına müdaxilə oluna, onun mənzil toxunulmazlığına, yazışma sirrinə,
yaxud şərəfinə və adına özbaşına qəsd edilə bilməz. Hər bir insanın belə müdaxilə və qəsdlərdən
qanunla müdafiə olunmaq hüququ var.” [14,s.2].
Konstitusiyanın şəxsi toxunulmazlıq hüququnu nəzərdə tutan 32-ci maddəsi dəyişilməz
qalmamışdır. Belə ki, 32-ci maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: “I. Hər kəsin şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır. II. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq hüququ vardır. Qanunla
nəzərdə tutulan hallardan başqa şəxsi həyata müdaxilə etmək qadağandır. III. Öz razılığı olmadan
kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın toplanılmasına, saxlanılmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol verilmir. IV. Hər kəsin yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitələri
ilə ötürülən məlumatın sirrini saxlamaq hüququna dövlət təminat verir. Bu hüquq qanunla nəzərdə
tutulmuş qaydada cinayətin qarşısını almaqdan və ya cinayət işinin istintaqı zamanı həqiqəti üzə
çıxarmaqdan ötrü məhdudlaşdırıla bilər.”
18 mart 2009-cu il tarixdə keçirilmiş referendumla 32-ci maddəyə bir sıra əlavə və
dəyişikliklər edilmişdir. Maddənin 2-ci hissəsində qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa müdaxiləsi qadağan edilən obyektlərə şəxsi həyatla yanaşı ailə həyatı da əlavə edilmişdir. Doğrudur,geniş
təcrübəyə malik Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təcrübəsindən görünür ki, şəxsi həyat və
ailə həyatı qeyri-müəyyən həcmli anlayışlar deyillər, bu anlayışlara ər-arvad, valideyn və uşaqlar
arasındakı, o cümlədən, uşaqlığa götürənlərlə uşaqlığa götürülənlər arasındakı münasibətlərvə s. də
bura daxildir. Lakin hesab edirəm ki, maddəyə edilən əlavə təqdirəlayiqdir, çünki şəxsi həyat heç də
hər bir halda ailə həyatını ehtiva etmir, eləcə də əksinə. Məsələn, bir şəxsin ailəsi olmaya bilər, bu
halda onun şəxsi həyatı heç də ailəsilə bağlı olmayacaqdır. Həmçinin ailəsi olan şəxsin də sirri hər
bir halda onun ailə həyatı ilə bağlı deyildir. Bu hissəyə edilən digər bir əlavəyə görə hər kəsin şəxsi
və ailə həyatına qanunsuz müdaxilədən müdafiə hüququ vardır. Bu əlavə dövlətin hüquq və azadlıqlara verdiyi təminatın bariz isbatıdır. Bu təminat mexanizmi dövlətdaxili və beynəlxalq ola bilər.
3-cü hissəyə edilən əlavəyə görə qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç kəs
onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz, video və foto çəkilişinə, səs yazısına
və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz. Maddədə qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna
olmaqla ifadəsi işlənir. Bu istisnalar “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının
həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi haqqında” 24 dekabr 2002-ci il tarixli Konstitusiya Qanununda
nəzərdə tutulmuşdur. Bu Konstitusiya Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən şəxsi toxunulmazlıq
hüqu- qunun məhdudlaşdırıla biləcəyi hallar göstərilir: dövlət təhlükəsizliyi mənafeləri, sağlamlığın
və mənəviyyatın, digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının qorunması, cinayətlərin qarşısının
alınması, iğtişaşların qarşısının alınması, ictimai qaydanın təmin edilməsi və ölkənin iqtisadi rifahı
mənafeləri üçün şəxsi toxunulmazlıq hüququ məhdudlaşdırıla bilər [2,s.2 ].
Qeyd edilməlidir ki, hüquqa müdaxilənin olması o mənaya gəlmir ki, burada hüquqa
ziddiyyət yaranır. Ola bilsin ki müdaxilə qanunidir və hüquq pozuntusu da yaratmır, yuxarıdakı
qanunda olduğu kimi. Lakin bu hallara xüsusilə diqqət yetirilməlidir və hüquqa müdaxilənin legitim
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olub olmadığı dəqiq araşdırılmalıdır. Buna bənzər müddəa “Məlumat azadlığı” haqqında AR Qanununda, həmçinin “Əməliyyat–axtarış fəaliyyəti” haqqında AR Qanununda nəzərdə tutulmuşdur. Hər
iki qanunda şəxsi toxunulmazlıq hüququnun məhdudlaşdırılması yalnız əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi halları zamanı mümkün ola bilər.
Belə istisna hallar İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında
Konvensiyada dolğun əks olunmuşdur: “Milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş, ölkənin iqtisadi rifah
maraqları naminə, iğtişaşın və ya digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarını müdafiə etmək üçün
qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri olan hallar istisna olmaqla, bu hüququn
həyata keçirilməsinə hakimiyyət orqanları tərəfindən müdaxiləyə yol verilmir.” [11,s.12].
AR Konstitusiyasının 32-ci maddəsinə 5-ci hissə əlavə olunmuşdur və orada nəzərdə tutulur
ki, qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, hər kəs onun haqqında toplanmış məlumatlarla
tanış ola bilər. Hər kəsin onun barəsində toplanmış və həqiqətə uyğun olmayan, habelə qanunun
tələbləri pozulmaqla əldə edilmiş məlumatların düzəldilməsini və ya çıxarılmasını (ləğv edilməsini)
tələb etmək hüququ vardır.
Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə (Şəxsi toxunulmazlıq hüququ) edilən əlavə və dəyişikliklər
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə təmin olunan şəxsi toxunulmazlıq hüququnun daha
etibarlı təminatına, xüsusən də, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətində özünü göstərən bəzi
neqativ halların aradan qaldırılmasına xidmət etmək məqsədi daşıyır.
Lakin qanunda nəzərdə tutulmuş geniş təminatlara baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, müasir
dövrümüzdə kütləvi informasiya vasitələrində tez-tez bu hüququn pozulmasının şahidi oluruq.
Hüququ pozulmuş şəxslər məlumatsızlıqdan və ya digər səbəblərə görə öz hüquqlarını tam müdafiə
edə bilmirlər. Fikrimcə şəxsi toxunulmazlıq hüququnun pozulmasına səbəb olan amillərdən biri də
bu hüququn pozulmasına görə tətbiq edilən sanksiyanın həddidir. Belə ki, AR Cinayət Məcəlləsinin
156-cı maddəsinə görə şəxsi və ailə həyatının sirri olan məlumatların, belə məlumatları əks etdirən
sənədlərin, video və foto çəkilişi materiallarının, səs yazılarının yayılması, habelə satılması və ya
başqasına verilməsi, qanunsuz toplanılması yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və
ya iki yüz qırx saatdan dörd yüz saatadək ictimai işlər və ya bir ilədək müddətdə islah işləri ilə
cəzalandırılır [3,s.117]. Təklif edirəm ki, sanksiyada nəzərdə tutulmuş cərimənin miqdarı
artırılmalıdır. Çünki alternativ cəza kimi nəzərdə tutulduğuna görə çox hallarda cərimə tətbiq olunur
və bu məbləğ fikrimcə çox yüngül cəzadır. Bununla yanaşı, şəxsi toxunulmazlıq hüququnun
qorunması ilə əlaqədar KİV-də geniş təbliğat aparılmalıdır.
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Резюме
ПОНЯТИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА
НА ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Н.Э.Ализаде
Права человека являются одним из самых актуальных проблем современного мира. В
наше время среди личных прав и свобод, как один из наиболее значимых прав это право на
личную неприкосновенность. В статье, мы попытаемся объяснить широкое определение
право на личную неприкосновенность, обсудить проблемы и последствия, связанные с
нарушением этих видов прав, а также присутствует ряд решений для предотвращения такого
рода незаконной деятельности.
Ключевые слова: права человека, право на личную неприкосновенность.

120

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2015, I cild, №1

UOT: 581.5
Ağabalayev F.Ə.
Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti, Bakı, Azərbaycan
faridbina@inbox.ru
ALTIAĞAC MİLLİ PARKININ TƏBİİ-EKOLOJİ ŞƏRAİTİNİN
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Bu məqalədə əsasən mövcud ədəbiyyat məlumatlarının və şəxsi materiallarının toplanması, təhlili və
ümumiləşdirilməsi nəticəsində Altıağac Milli Parkının müasir ekosistemlərinin tərkib hissələrinin təbiiekoloji şəraitinin ümumi xüsusiyyətləri qeyd olunmuşdur.
Altıağac Milli Parkı 2004-cü ildə Altıağac qoruğu (1990-cı ildə yaradılıb) bazasında qoruğun ətraf
ərazisindəki meşə ilə örtülü sahələri də daxil edilməklə 11035 ha sahədə yaradılıb. Altıağac Milli Parkının
ərazisi dəniz səviyyəsindən 507-2205 metrədək yüksəklikdə yerləşir. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında
mövcud olan çaylardan tədqiqat apardığımız ərazisi üçün yalnız Gilgilçay, Ataçay və onunların qolları
əhəmiyyət kəsb edir. Altıağac Milli Parkın ərazisində 5 torpaq tipinə rast gəlinir. Bitki örtüyü-Milli Parkın
ərazisində aşağı dağ-meşə zonasında ağac və kol növlərinin sayı 7 növdür. 2013-2014-cı illərin qışlama,
yuvalama və yaz-payız köçü zamanı aparılan tədqiqatlar nəticəsində quşlar sinfinin 9 dəstəyə aid 159
növünə yaxın fərdləri qeydə alınmışdır.
Açar sözlər: Altıağac Milli Parkı, dağlıq qurşaq, iqlim şəraiti, hidrologiya, Ataçay, torpaq və bitki
örtüyü, torpaq tipləri, fauna, ornitofauna, qışlama, yuvalama, Qırmızı Kitab.

Giriş.
Altıağac qoruğu Ataçay hövzəsində (Xızı rayonu) 1990-cı ildə yaradılıb, sahəsi 4438 ha-dır.
Qoruğun yaradılma səbəbi Böyük Qafqazın Şimal-Şərq yamacının şərq qurtaracağında meşə
örtüyünün şərq sərhədində pozulmuş təbii meşə landşaft kompleksinin mühafizəsini gücləndirmək
yolu ilə ilkin bitki örtüyünü və heyvanat aləmini bərpa etmək, torpağın eroziya prosesinin qarşısını
almaqdan ibarətdir. 1940-50-ci illərdə bu meşələrdə qırıntı aparılmış, onlar seyrəkliklərə və kolluqlara çevrilmişdir. Sonralar yerli əhalinin rayondan köçüb getməsilə əlaqədar meşələr bərpa
olunmağa başlamışdır. Hazırda meşələrin çoxu törəmə mənşəlidir.
2004-cü ildə Altıağac qoruğu bazasında qoruğun ətraf ərazisindəki meşə ilə örtülü sahələrini
də daxil etməklə 11035 ha sahədə Altıağac Milli Parkı yaradıldı (şəkil 1).

Şəkil 1. Altıağac Milli Parkın ərazi xəritəsi (Miqyas 1:200 000).
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı relyefinə, iqliminə, torpaq-bitki örtüyünə görə digər
bölgələrdən kəskin fərqlənir. Fiziki-coğrafi şərait burada çayların axınının formalaşmasında, onların
coğrafi xüsusiyyətlərində böyük rol oynayır.
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Ərazinin ümumi fiziki coğrafi səciyyəsi.
Tədqiq olunan ərazi respublikamızın Böyük Qafqaz vilayətinin şimal-şərq yamacını əhatə
edir. Burada aşağıdakı rayonlar yerləşir: Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı və s.
Ümumilikdə götürdükdə bu rayonların ərazisi yüksək dağlıq, orta dağlıq, dağətəyi-təpəliklər,
kolluq, düzəngah, az da olsa yarımsəhra təbii iqlim şəraitinə malikdir [1,2]. Ərazi şimaldan Rusiya
Federasiyasının Dağıstan Respublikası, şərqdən Xəzər dənizi, cənub-şərqdən Abşeron, cənubdan
Dağlıq Şirvan, cənub-qərbdən isə Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonları ilə həmsərhəddir.
Qeyd etdiyimiz kimi, Altıağac Milli Parkı Xızı rayonun ərazisində yerləşir. Xızı rayonu
Azər- baycanın şimal-şərqində yerləşir və Respublikamızın paytaxtı Bakı şəhərinə ən yaxın dağlıq
rayondur. Ərazisi 1,668 min kv.km., əhalisi 15500 nəfərdir. Abşeron iqtisadi rayonuna daxildir.
İqlim şəraiti mülayimdir və quru havaya malikdir.
Xızı rayonu 1928-ci ilə kimi Bakı Sovetinin tərkibində olmuş, sonra müstəqil rayon kimi
fəaliyyətə başlamışdır. O zaman rayonun 72 kəndi, 24 minə yaxın əhalisi olmuşdur. Sonradan rayon
laşmalarla əlaqədar 1940-cı illərdə Siyəzən rayonu təşkil olunanda rayonun Giləzi, Ağ Siyəzən,
Zərgərli və s. sovetlikləri Siyəzən rayonunun tərkibinə daxil olmuşdur. Həmin dövrdən Dağ Quşçu,
Ərziküş, Qızılqazma və s. sovetliklər Xızı rayonunun tərkibinə daxil olmuşdur. 1947-ci ildə Xızı
rayonunda 60 kənd, 53 kolxoz, 14 sovetlik olmuşdur. Əhalisi isə 14647 nəfər təşkil etmişdir. Rayon
1956-cı ilə qədər fəaliyyət göstərmiş, 1956-cı ilin axırında Sumqayıta birləşdirilmişdir. 1963-cü ildə
Abşeron rayonu təşkil olunur və Xızı zonası həmin rayonun tərkibinə verilir [3].
Nəhayət 1990-cı ilin aprel ayında Xızı rayonu yenidən bərpa olunur. Mərkəzi Xızı şəhəridir.
Rayonda 1 şəhər, 3 qəsəbə, 25 kənd mövcuddur. Xızı rayonu dağ və dağətəyi zonalara malikdir.
Dağlıq zonanın zirvəsi dəniz səviyyəsindən 2205 metr hündürlükdə yerləşən “Dübrar” (İkiqardaş)
dağıdır. Xızı rayonun ərazisində eləcə də təbiətin yaratdığı ən ifadəli abidələrdən biri – ecazkar
formalı Beşbarmaq qayası yerləşir. Bu ərazi quşların köç yolunda yerləşdiyi üçün böyük əhəmiyyətə
malikdir. Rayonun dağətəyi-aran ərazisi ilə Xəzər dənizinin 30 km-lik sərhədi vardır [4].
Relyefi və geoloji quruluşu.
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının relyefi çox mürəkkəbdir. Böyük Qafqazın bu yamacında mütləq yüksəklik Xəzər dənizi sahilində -28 m-dən başlayaraq Bazardüzü zirvəsində 4466 mə çatır. Baş suayrıcıdan ayrılan köndələn sıra dağlar əsasən şimal-şərq istiqamətində uzanır və
getdikcə alçalırlar. Burada ayrı-ayrı zirvələr 3000 metrdən çox yüksəkliyə malikdir [5].
Tədqiqat Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacını əhatə edir. Altıağac Milli Parkının ərazisi dəniz
səviyyəsindən 507-2205 metrədək yüksəklikdə yerləşir. Burada müxtəlif dövrlərin çöküntü
laylarına, metamorfik süxurlara rast gəlmək mümkündür [6].
Ümumiyyətlə, şimal-şərq yamac hipsometriyasına görə üç qurşağa bölünür:
aşağı dağ meşə zonası (500 – 1200 m dəniz səviyyəsindən);
orta dağ meşə zonası (1200-1600 m dəniz səviyyəsindən);
yüksək dağ meşə zonası (1600 – 2000 m dəniz səviyyəsindən).
Yüksək dağlıq qurşaq Şahdağın şimal və şimal-şərq ətəklərindən başlayır. O, Qudyalçay ilə
Qaraçayın yuxarı axınlarının suayrıcısı üzrə bir qədər cənuba dönür. Sonra Gilənçay, Qarabulaq,
Nərəcən və Uyuq dağları xəttindən suayrıcının yalına qədər olan sahələri əhatə edir. Baş silsilənin
cənub-şərq yarısında, yəni Kirə yataq (Qara yataq) zirvəsindən Dübrar zirvəsinə qədər olan sahədə
yüksək dağlıq qurşaq olan zolaq şəklində Baş suayrıcının tirəsi üzrə uzanır.
Yuxarıda göstərilən sərhədlərdən şərqə, cənub-şərqə, şimal-şərqə olan sahələr orta və aşağı
dağlıq qurşaqları əhatə edir. Orta dağlıq qurşağı xeyli sahədə meşə ilə örtülmüşdür. Dübrar dağının
kiçik zirvə hissəsindən başqa qalan sahəsi orta dağlıq qurşağa, ətəkləri isə ön dağlıq qurşağa
daxildir. Dübrar dağ silsiləsinin müəyyən sahələrində köhnə və yeni sürüşmələr vardır [7].
Alt təbaşir əsasən qum-gil fasiyasından ibarətdir. Daha aydın alt təbaşir çöküntüləri Xaltan
kəndi və Giləzi stansiyası ətrafında, sonra da Xəzəryanı istiqamətdə yayılmışdır [8].
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İqlim şəraiti.
Böyük Qafqazın şimal-şərq ərazisinə hava kütlələri şərqdən Xəzər dənizi üzərindən keçir.
Qışda Xəzər bu hava kütlələrinə istiləşdirici təsir göstərir. Yay fəslində isə Orta Asiyadan gələn
hava kütlələri Xəzər dənizi üzərində bir qədər sərinləşərək əraziyə daxil olur [9].
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında payızda müşahidə olunan buludlu günlərin sayı bütün
Azərbaycan üçün ən böyük kəmiyyəti təşkil edir. İqlimin formalaşmasında Samur-Dəvəçi ovalığının
və Xəzər dənizinin təsiri çox böyükdür. Dəniz havasının rejimi il ərzində dəyişilən temperatur
amplitudasına təsir göstərir. Noyabr ayından fevral ayına qədər dəniz öz istilik təsirini, mart ayından
sentyabr ayına qədər ona yaxın olan əraziyə sərinlik təsirini göstərir. Dənizə ən yaxın (Nizovaya)
məntəqəsində havanın maksimum temperaturu 38 0C, lakin kənarlarından uzaqlaşdıqca maksimum
temperatur 43 0C (Xaçmaz) müşahidə olunur [9].
Ərazinin şimal dağətəyi hissəsi, yüksəkliyin artması ilə əlaqədar olaraq yanvar ayında havanın
temperaturu mənfi qiymətli ola bilər və şimaldan cənuba gəldikcə havanın orta aylıq temperaturu
artır və yaxud dağətəyi ərazidə havanın orta aylıq temperaturu cənubdan şimala və şərqdən qərbə
getdikcə artır.
Şaxtasız günlər burada böyük fərqlə tərəddüd edir: ərazinin şimalında 202 gün, cənubunda isə
265 gündür. Ən az şaxtasız günlər 168 gündən 219 günə qədər, ən çox isə 237 gündən 327 günə
qədər olur.
İlin isti və soyuq dövrlərində yağıntıların miqdarının ərazi üzrə paylanması əsasən illik cəm
yağıntılarının paylanması ilə eyni xarakter kəsb edir. İsti dövrdə (aprel-sentyabr) ən az yağıntı dəniz
kənarı zonaya düşür (200-250 mm). Dəniz kənarında yüksəkliyə qalxdıqca yağıntıların miqdarı
intensiv artmağa başlayır. Bu artım orta dağlıq zonada 200-300 mm-lik izoxəttə uyğun gəlir. Daha
yuxarı qalxdıqca yağıntıların yüksək dağlıq zonada artaraq 400 mm və daha artıq qiymətə çatması
müşahidə edilir [9].
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yağıntıların fəsillər üzrə paylanması respublikanın
başqa rayonlarına nisbətən müxtəlif və mürəkkəbdir. Bu müxtəliflik hər şeydən əvvəl ərazinin relyefinin mürəkkəbliyi ilə əlaqədardır. Yağıntıların yay fəslində paylanması yaz fəslində olduğu kimi
gedir, lakin yaz fəslindən fərqli olaraq, yayda ən çox yağıntı fəslin əvvəllərində düşür. Yayın son
aylarında yağıntıların miqdarı bir qədər azalır. Cədvəl 1-də müşahidə məntəqələri üzrə orta illik
yağıntıların fəsillər üzrə paylanması verilmişdir.
Cədvəl 1
Orta çoxillik yağıntıların fəsillər üzrə paylanması, mm
s/s Məntəqələrin adı

Qış

Yaz

Yay

Payız

İllik

1

Qusar

87

123

152

187

549

2

Quba

83

124

132

188

527

3

Təngəaltı

97

186

179

228

690

4

Xaçmaz

92

72

52

126

342

5

Altıağac

49

122

106

128

405

6

Xızı

41

102

88

109

340

Cədvəl 1 də göründüyü kimi, yay-yaz fəslində ərazidə yağıntılar aylar üzrə çox müxtəlif
paylanıb. Belə ki, ən az yağıntı yazın əvvəllərində düşür, yaz fəslinin son aylarında və yayın
əvvəlində yağıntıların miqdarı intensiv olur və gursululuq axını yaranır.
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Yazda olduğu kimi yayda da ən çox yağıntılar (179 mm Təngəaltı) yüksək dağlıq zonada, ən
az yağıntılar isə (52 mm Xaçmazda) düzənlik hissədə düşür.
Ərazidə ən çox yağıntı qış fəslində düşür. İlin bu dövründə yağıntıların paylanması yaz və yay
fəsillərindəkinin əksinə olaraq düzənlik zonadan dağlıq zonaya doğru getdikcə azalır. 75 mm
izogeyt xətti dəniz səviyyəsindən 1000 m yüksəkliklə əhatələnir. Ümumiyyətlə, qış fəslində ərazinin
çox hissəsində, xüsusilə yüksək dağlıq zonada yağıntılar sülb halında düşür [10].
Yağıntıların illik gedişat xarakterinə əsasən İ.V.Fiqurovski Azərbaycan üçün 5 iqlim vilayəti
ayırmışdır. Bu iqlim vilayətlərindən biri də Böyük Qafqazdır.
Qar örtüyünün qalınlığı və qarlı günlərin sayının orta qradienti şimal-şərq rayonu üçün
korellasiya qrafiki Ə.M.Şıxlinski tərəfindən hesablanmışdır [11].
Bu, yüksəkliyin dəyişməsi ilə qar örtüyünün hər 100 m-dən bir orta qradientini göstərir.
Xüsusən çox qarlı illərdə qışda ən çox orta dekadalıq yüksəklik (maksimal yüksəklik) 1-3 sm olur.
Dağlara yaxınlaşdıqca yüksəkliyin artması ilə əlaqədar olaraq qar örtüyünün qalınlığı da bir neçə
dəfə artmağa başlayır. Qar örtüyünün qalınlığının birdən-birə artması 1200-1400 m yüksəklikdə baş
verir. Qeyd etmək lazımdır ki, relyefin müxtəlifliyi, yamacların səmtliliyi, nəmlik dərəcəsi və hava
şəraiti şimal-şərq yamacda qar örtüyünün qalınlığının paylanmasına müxtəlif xarakter verir. Qar
örtüyünün qalınlığının paylanması yerin qorunma dərəcəsindən çox asılıdır. Dəniz kənarı və
dağətəyi zonalarda qar örtüyü qalınlığı açıq və qorunan sahələrdə bir-birindən fərqlənir, dağlarda isə
fərq dəniz səviyyəsindən yüksəklik artdıqca artır [12].
Hidrologiyası.
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının hidroqrafik şəbəkəsi ərazi üzrə heç də bərabər
paylanmamışdır. Burada çay şəbəkəsinin inkişafına çətinlik törədən əsas səbəb fiziki-coğrafi şəraitin
çox mürəkkəb olmasıdır. Buradakı çayların hövzələrinin yüksəkliyi kəskin şəkildə dəyişkəndir. Belə
ki, burada yüksəklik artdıqca, çay şəbəkəsinin sıxlığı artır. Bu artım ancaq 2500 m yüksəkliyə qədər
davam edir. 1000 m-dən aşağı və 2500 m-dən yuxarı ərazilərdə çay şəbəkəsi azalır [13].
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı mövcud olan çaylardan tədqiqat apardığımız ərazisi üçün
yalnız Gilgilçay, Ataçay və onunların qolları əhəmiyyət kəsb edir.
Ataçay və qolları.
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacından başlayan Ataçayın uzunluğu 45 km, hövzəsinin sahəsi
347 km2-dir. Qızıl Burun qəsəbəsindən 5 km şərqdə Xəzərə tökülür.
Ataçayın hövzəsinin orta eni 7,7 km, orta hündürlüyü 844 m-dir.
Ataçay daşqın rejimli çaydır. Əsas qida mənbəyi yağış sularıdır (74 %), qar suları 18 %,
yeraltı sular isə 8 % təşkil edir. Ataçayın hövzəsinin sahəsi 55 km2-dir. Orta çoxillik sərfi 0,062
m3/s-dir. Ən böyük su sərfi 64,5 m3/s 1 iyun 1963-cü ildə müşahidə edilib. Çayda daşqınların davamiyyəti 2-7 gün olur. Çayda güclü sel daşqınları onun Ağçay qolunda müşahidə edilir.
Çay yuxarı axınında, mənbəyindən Muntyanka çayı tökülənə qədər çayın dərəsi V şəklindədir,
daralan yerlərdə dərənin dibinin eni 20-30 m-dir. Muntyanka çayı töküləndən sonra çayın dərəsi
kəskin sürətdə genişlənir, yeşikvari şəkil alır və bu şəkildə dağlardan çıxana qədər saxlayır. BakıXaçmaz yolundan yuxarıda çay yarğan əmələ gətirir. Çayın mənsəbinə qədər yarğanın eni 8-10 mdən, 20-40 m-ə qədər genişləndirir.
Gilgilçayın Əziküş qolu.
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacından Gülüm-dostu dağının şimal şərqində 1980 m yüksəklikdən başalyan Gilgilçay birbaşa Xəzərə tökülür. Gilgilçayın bir qolu (Ərziküşçay) Altıağac Milli
Parkın ərazisindən keçir.
Çayın uzunluğu 72 km, hövzəsinin sahəsi 800 km2-dir. Hövzəsinin orta eni 11,1 km, orta
yüksəkliyi 972 m-dir. Gilgilçayın 10 əsas qolu var, onlardan 6-sı sağ qoludur.
Gilgilçay daşqın rejimli çaydır. Əsas qida mənbəyi yağış suları (75%) və yeraltı sulardır (15%dən çox), qar sularının qidalanmada rolu cüzidir.
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Yuxarı axınında Xarmidorçayın (42,4 km2) orta çoxillik su sərfi 0,31 m3/s-dir. Ən böyük su
sərfi 26 may 1962-ci ildə 20,6 m3/s, ən kiçik su sərfi isə 8 və 16 sentyabr 1986-cı ildə 0,001 m3/s
olmuşdur.
Aşağı axınında (696 km2) orta illik su sərfi (Çalaqan məntəqəsində) 0,74 m3/s, ən böyük su
sərfi 1967-ci ildə 110 m3/s olmuşdur. Gilgilçayda qəza daşqınları 2 iyun 1942, 7 iyul 1963, 5 iyun
1965, 7 may 1972-ci ildə müşahidə edilmişdir. Daşqınların orta davamiyyəti 5 gün maksimum davamiyyəti 15 gündür (1977-ci ildə). Xarmidorçayda asılı gətirmələrin orta çoxillik sərfi 0,084 kq/s-dır.
Ən böyük asılı gətirmələr sərfi 26-30 aprel 1973-cü ildə 29 kq/s-ə qədərdir.
Yan sıra dağlarını kəsənə qədər çay uzun müddət yan dairəsi boyu axır bu dağları kəsəndən
sonra çay şimala dönür və Xəzər dənizinə tökülür.
Çay hövzəsinin dağlıq hissəsi onun 80% təşkil edir. Dağlıq hissə bu çayın başlanğıcından
Bakı-Quba yoluna qədər davam edir. Çay bu ərazidə dar kanyona bənzər dərə ilə axır.
Çayın dərəsi Uçax fermasına qədər V şəkillidir. Çayın daralması genişlənmə ilə əvəz olunur.
Uçax ferması ərazisində çayın dərəsi genişlənir və yeşikvari şəkil alır. Bu şəkili o dağlardan çıxana
qədər saxlayır. Dağlardan çıxandan sonra çay allüvial çöküntülərinə çıxaraq özünə yarğan düzəldir.
Çayın subasarı mənbəyindən Dəhnə kəndinə qədər ərazidə daşlı və birtərəflidir, burada onun eni 1020 m-dir. Aşağıda xırda çaylaq daşlı subasar artır və onun eni 50-80 m-dən 150-200 m olur. Yarğan
olan hissədə subasar yoxdur.
Çayın məcrası əyintilidir, yarğan olan hissədə məcra əsasən qollara ayrılmır. Çay yarğan
şəklində Xəzər dənizinə tökülür. Çayın suyundan əsasən suvarmada istifadə olunur [14].
Torpaq və bitki örtüyü.
Böyük Qafqazın özünəməxsus müxtəlif torpaq örtüyü vardır. Böyük Qafqazın torpaq örtüyü
bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilmişdir [15, 16, 17].
Bu ərazi torpaqlarının əmələgəlmə şəraiti aşağıdakı amillərlə şərtlənir: 1) torpaqəmələgətirən
süxurların tərkibi və geoloji quruluşu; 2) bitki örtüyü: 3) iqlim şəraiti: 4) antropogen amillər.
Altıağac Milli Parkın ərazisində ədəbiyyat materialları və Azərbaycan Dövlət Torpaq Xəritəsi
(1:100 000) məlumatlarını təhlil edən zaman əsasən 5 torpaq tipinə rast gəlinir:
Karbonatlı dağ qəhvəyi;
Oleyvari çimli dağ-cəmən;
Qaramtıl dağ-çəmən;
Çimli karbonatlı dağ-meşə;
Sıxçimli dağ-çəmən bozqır.
İstər torpaq əmələ gəlmə prosesində, istərsə eroziya prosesinin qarşısının alınmasında, istərsə
də daşqınların formalaşmasında bitki örtüyünün rolu olduqca böyükdür [18].
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının bitki örtüyünü A.A.Qrossheym, L.İ.Prilipko,
V.İ.Quliyev və başqa tədqiqatçılar ətraflı təsvir etmiş və aşağıdakı bitki zonalarını ayırmışlar:
Dağ çəmən
Meşə
Bozqır
Yarımsəhra
Burada dağ-çəmən zonası dəniz səviyyəsindən 1700-3500 m yüksəklikdə yerləşir. Bu zona
subalp və alp çəmənliklərindən ibarətdir. Çəmən zonasının otlaqlarında mal-qaranın sistemsiz otarılması nəticəsində bitki örtüyü məhv olur, çim qatı pozulur. Belə sahələrdə eroziya prosesi şiddətli
gedir. Meşə zonası rayonun şimal-qərb, şimal və şimal-şərq hissəsini əhatə edir. Burada əsas ağac
bitkilərindən fısdıq, palıd, vələs, ardıc, qarağac və s. rast gəlinir [19.].
Yay dövründə temperaturun yüksək olması və rütubətin çatışmaması nəticəsində bu bitkilər
quruyaraq məhv olurlar. Bəzi bitkilər quraqlığa dözümlü olurlar.
Məlumdur ki, Böyük Qafqazın şimal-şərq yamaclarında torpaqlar, Azərbaycan respublikasının
digər regionlarında olduğu kimi, şaquli zonallıq qanununa uyğun olaraq inkişaf edərək yayılmışlar.
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Altıağac MP-nın bitki örtüyünün öyrənilməsi Azərbaycan flоrasının tədqiqi ilə birlikdə
aparılıb. Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsinin bitki örtüyü A.A. Qrоsshеym [20], L.İ. Prilipkо
[21], K.S. Əsədоv [22], Ş.Q. Hüsеynоv [23], P.M. Əfəndiyеv [24], K.S. Əsədоv, F.M. Məmmədоv
[25] və s. tərəfindən öyrənilmişdir.
Cədvəl 2 Altıağac MP-nın təbii landşaft sahələrinin əraziləri K.S.Əsədov və E.P.Səfərovaya
görə verilmidir[26].
Cədvəl 2-dən gördüyümüz kimi, tədqiqat apardığımız ərazinin əsas hissəsini meşə ilə örütülü
sahə 90,45%, meşəsiz sahələr isə 9,55% tutur.
Ərazinin meşə ilə örtülü sahəsini Qafqaz palıdı, qafqaz vələsi və şərq fıstığının üstünlüyü ilə
təşkil olunmuşdur. Bu meşələrdə eləcə də adi göyrüş, ağcaqayın növləri və yabanı meyvə cinsləri
(alma, armud və s.) qarışır.
Cədvəl 2
Altıağac MP-nın təbii landşaft sahələri
Təbii landaft sahələrinin adları

Lanşdaft sahəsi

Mеşə sahəsi
mеşə ilə örtülü sahə

Ha
9981
9850

%-lə
90,45
89,26

131

1,19

1054
266

9,55
2,41

qayalıqlar
yarğanlar, daş yığınları, yоllar

429
299

3,89
2,71

qaz kəmərinin kеçdiyi sahə

27,6

0,25

su sahələri (çay yataqları)

32

0,29

11035

100

sеyrək mеşələr, acıqlıqlar və bоşluqlar
Mеşəsiz sahələr
оtlaq sahəsi

Cəmi

1940-50-ci illərdə bu meşələrdə qırıntı aparılmış, onlar seyrəkliklərə və kolluqlara çevrilmişdir. Sonralar yerli əhalinin rayondan köçüb getməsilə və rayona təbii qazın verilməsi ilə əlaqədar meşələr bərpa olunmağa başlamışdır. Hazırda meşələrin çoxu törəmə mənşəlidir [27]. Lakin
tədqiqat apardığımız zaman keçmişdə qoruq ərazisinın (şəkil 1də) tabeliyində olan ərazilərdə meşə
örtüyünün sıx olduğunu müşahidə etdik. Hal-hazırda tədqiqatlarımızı yalnız aşağı dağ meşə
zonasında aparmışıq (507-1200 m dəniz səviyyəsindən hündürlükdə). Tədqiqatlar apardığımız
zaman meşə ərazisində V.P. Sukaçov və S.V. Zonn tərəfindən müəyyənləşdirilmiş marşrut-stasionar
metodu əsasında həyata keçirilib və bu zaman ağacın və kolların dendroloji xüsusiyyətləri öyrənilib
[28, 29].
Altıağac Milli Parkı ərazisində aşağı dağ meşə zonası 507 m dəniz səviyyəsindən
yüksəklikdən başlayır. Milli Parkın inzibati binasından Altıağac istiqamətində bitki örtüyünə
müşahidə apardığımız zaman yalnız yeni bərpa olan meşələrə rast gəldik. Bu da onla bağlıdır ki,
keçmişdə bu ərazilər insanların öhtəliklərində idi və güclü antropogen təsirə məruz qalmışdır. Halhazırda meşə bərpa olunur və əsasən ağaclardan - Qafqaz palıdı (Quеrcus ibеrica Stev.) və Qafqaz
vələsi (Carpinus caucasica A. Grossh.), kollardan isə adi zoğala (Cоrnus mas L.), şərq yemişanına
(Crataеgus оriеntalis Pall.) rast gəlinir.
Milli Parkın inzibati binasından Qızılqazma və Yarımca kəndləri istiqamətinə isə bitki örtüyü
digər istiqamətə baxanda xeyli fərqlənir bu da onla bağlıdır ki, Milli Park yaranmamışdan bu
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ərazilər Altıağac qoruğunun ərazisi olub (şəkil 1). Burda sərt yamaclar və dərin dərələr olduğu üçün
ağaclar daha iri həcmlidir. Ağaclardan şərq fıstığı (Fagus оriеntalis Lipsky), Qafqaz palıdı
(Quеrcus ibеrica Stev.), Qafqaz vələsi (Carpinus caucasica A. Grossh.), çöl ağcaqayını (Acеr
campеstrе L.), adi göyrüş (Fraxinus еxcеlsiоr L.), az sayda Qafqaz cökəsi (Tilia caucasica Rupr.),
şərq alması (Malus оriеntalis Uglitzk.). Kоllardan adi zоğal (Cоrnus mas L.), Qafqaz əzgili
(Mеspilus caucasica L.), murdarça (Rhamnus cathartica L.), tikanlı qaratikan (Paliurus spinachristi), yabanı armud (Pyrus salicifоlia Pall.), adi fındıq (Cоrulus avеllana L.), şərq yеmişanı
(Crataеgus оriеntalis Pall.), adi gərməşöv (Viburnum lantana L.) bitir [30].
Fauna.
Altıağac Milli Parkın ərazisində digər qonşu regionlara nisbətən heyvanat aləminin
müxtəlifliyi daha azdır. Ərazisində məməlilər sinfi əsasən cüyür (Capreolus capreolus), qonur ayı
(Ursus arctos), qaban (Sus scrofa), vaşaq (Lynx lynx), amerika yenotu (Procuon lotor), adi dovşan
(Lepus europaeus), adi canavar (Canis lupus), adi tülkü (Vulpes vulpes), porsuq (Meles meles) və s.
növlərlə təmsil olunub. Bunlardan 3 növü cüyür, qonur ayı və vaşaq Azərbaycanın “Qırmızı
Kitabı”na düşmüşdür [31]
Tədqiqat apardığımız ərazi üçün ədəbiyyat məlumatlarını təhlil edən zaman ornitofauna üçün
yalnız K.M.Qəmbərovun 1954-ci ildə Böyük Qafqazın cənub yamaclarının şərq hissəsinə aid olan
materiallarına rast gəldik. K.M.Qəmbərov əsasən tədqiqatlarını Altıağac kəndi – Şamaxı – İsmayıllı
– Qəbələ - Zaqatala rayonlarında aparmışdır [32]. Sonra ki dövrlərdə öyrənilən ərazidə yalnız 80-cı
illərin sonunda E.H.Sultanov tərəfindən Altıağac kəndi ətrafında yayılan sərcəkimilərin bioakustikası öyrənilmişdir [33].
Mövcüd olan materialın təhlili zamanı tədqiqat apardığımız ərazi üçün yalnız Altıağac kəndi
ətrafı materalların toplanması aparılmışdır və Milli Parkın digər hissələri üçün məlumat mövcud
deyil. K.M.Qəmbərov tərəfindən aparılan taqdiqatlar nəticəsində 169 yuvalayan növ qeydə
alınmışdır, onlardan da yalnız 27-si Altıağac kəndi ətrafında qeydə alınmışdır.
Eləcə də Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin hesabat
məlumatlarına əsasən Altıağac Milli Parkın ərazisində ornitofauna növlərindən qırqovul, alabaxta,
bildirçin, çobanaldadan, çöl qartalı, kəklik, qaratoyuq kimi növlərin fərdlərinə rast gəlinir
(www.eco.gov.az).
Yuxarıda qeyd olunan məlumatlara əsaslanaraq demək olar kı, mövcud materiallar fraqmentar
xarakter daşıyır.
Lakin 2013-2014-cı illərin qışlama, yuvalama və yaz-payız köçü zamanı ardıcıl olaraq
apardığımız tədqiqatlar nəticəsində quşlar sinfinin 9 dəstəyə aid 159 növünə yaxın fərdləri qeydə
almınmışdır. Qeyd etdiyimiz növlər aşağıdakı göstərilən dəstələrə aiddir:
1. Sərçəkimilər - Passeriformes
2. Qızılquşkimilər - Falconiformes
3. Göyərçinkimilər - Columbiformes
4. Ququ quşukimilər - Cuculiformes
5. Bayquşkimilər - Strigiformes
6. Keçisağankimilər - Caprimulgiformes
7. Uzunqanadlılar - Apodiformes
8. Göycəqarğakimilər - Coraciiformes
9. Ağacdələnkimilər - Piciformes
Ərazinin əsas hissəsi meşə zonası olduğu üçün müşahidə olunan növlərinin əsas hissəsi
sərçəkimilər dəstəsinə mənsubdur. Lakin digər dəstələrin növləri də meşə biotopuna bağlı və
Altıağac Milli Parkı ətrafında xeyli sayda insan yaşayışı olan kəndlərin mövcudluğu sinantrop
quşlarda müşahidə olunur. Sinantrop növlərdən əsasən Turdus merulа, Passer domesticus, Sturnus
vulgaris,Сarduelis сarduelis və Corvus cornix rast gəlinir.
Qışlama zamanı Milli Parkın ərazisində 2013-2014-ci illərin qış aylarında 10 gün sərf etməklə
30 km yaxın yol qət etməklə stasionar və marşrut metodları əsasında aparılan tədqiqatlar zamanı 16
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növ qeydə alınmışdır: Gyps fulvus – 1 fərd; Accipiter gentilis - 1 fərd; Corvus cornix – 2 fərd; Ga-r
rulus glandaris –14 fərd; Sturnus vulgaris – 41 fərd; Passer domesticus – 80 fərd; Сarduelis
сarduelis – 120 fərd; Miliaria calandra – 78 fərd; Parus major – 21 fərd; Parus lugubris - 1 fərd;
Erithacus rubecula – 2 fərd; Turdus pilaris – 2 fərd; Turdus merula – 3 fərd; Dendrocopus major 1 fərd.
Qeydiyyatdan göründüyü kimi, ən çöx saylı Сarduelis сarduelis və Miliaria calandra, ən az
saylı isə Gyps fulvus, Accipiter gentilis, Parus lugubris və Dendrocopus major olmuşdur.
2013-cü ilin aprel-iyun aylarında yuvalama dövründə ümumilikdə 30 gün ərazində aparılan
tədqiqatlar nəticəsində 55 növün 3000-ə yaxın erkək fərdini qeydə almışıq. Bunlardan ən çox saylı
Luscinia luscinia – 80 fərd, Hirundo rustica – 105 fərd, Phylloscopus trochiloides – 80 fərd,
Fringilla coelebs – 350 fərd, ən az saylı isə Pica pica – 1 fərd, Corvus corax – 4 fərd , Corvus
(corone) cornix – 4 fərd, Emberiza hortulana – 20 fərd, Muscicapa striata – 3 fərd, Dryocopus
martius – 1 fərd və s. olmuşdur. Yuvalayan quşlardan rast gəlinən Ficedula semitorquata (11 fərd)
Dünya Qırmızı Siyahısına daxil edilmişdir.
Yaz-payız köçü eləcə də, Altıağac Milli Parkına yaxın Beşbarmaq ərazisi ətrafında
öyrənilmişdir. Bu ərazi ölkəmizdən köç edən quşlar üçün yüksək əhəmiyyətə malikdir.
Quşların yaz-payız köçünü 12.04.2013, 03.10.2013 və 06.05.2014-ci il tarixlərində BirdLife
İnternational təşkilatının İsvec nümayəndələrinin ornitoloqu (Tomas Axén Haraldsson) iştirakı ilə
aparılmışdır. Tədqiqat apardıgımız zaman 88 növün köç etməsini müşahidə etdik.
Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində Altıağac Milli Parkında müxtəlif miqrasiya statusuna
malik olan 120 növdən Azərbaycanın “Qırmızı Kitabı”na yalnız qızılquşkimilər dəstəsinin 21 növü
daxil edilmişdir [34].
Beləliklə, bu məqalədə əsasən mövcud ədəbiyyat məlumatlarının və şəxsi materiallarının
toplanması, təhlili və ümumiləşdirilməsi nəticəsində Milli Parkın müasir ekosistemlərinin (relyefi,
geomorfologiyası, hidrologiyası, iqlimi, torpaq və bitki örtüyü, faunası) tərkib hissələrinin təbiiekoloji şəraitinin ümumi xüsusiyyətləri qeyd olunmuşdur. Ədəbiyyat və şəxsi məlumatlara
əsaslanaraq aşağıda sadalanan nəticələri əldə etmişik:
1. 2004-cü ildə Altıağac qoruğu (1990-cı ildə yaradılıb) bazasında qoruğun ətraf ərazi
sindəki meşə ilə örtülü sahələri də daxil etməklə 11035 ha sahədə Altıağac Milli Parkı yaradılıb;
2. Altıağac Milli Parkının ərazisi dəniz səviyyəsindən 507-2205 metrədək yüksəklikdə
yerləşir. Burada müxtəlif dövrlərin çöküntü laylarına, metamorfik süxurlara rast gəlmək
mümkündür;
3. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında payızda müşahidə olunan buludlu günlərin sayı
bütün Azərbaycan üçün ən böyük kəmiyyəti təşkil edir. Şaxtasız günlər burada böyük fərqlə tərəddüd edir: ərazinin şimalında 202 gün cənubunda isə 265 gündür. Ən az şaxtasız günlər 168 gündən
219 günə qədər və ən çox 237 gündən 327 günə qədər olur;
4. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı mövcud olan çaylardan tədqiqat apardığımız ərazisi
üçün yalnız Gilgilçay, Ataçay və onunların qolları əhəmiyyət kəsb edir;
5. Altıağac Milli Parkın ərazisində ədəbiyyat materialları və Azərbaycan Dövlət Torpaq
Xəritəsi (1:100 000) məlumatlarını təhlil edən zaman 5 torpaq tipinə rast gəldik: karbonatlı dağ
qəhvəyi, qleyvari çimli dağ-cəmən, qaramtıl dağ-çəmən, çimli karbonatlı dağ-meşə, sıxçimli dağçəmən bozqır;
6. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının aşağıdakı bitki zonalarını ayırd edilir: dağ çəmən,
meşə, bozqır, yarımsəhra. Milli Parkın ərazisində meşə zonası səciyyəvidir. Aşağı dağ meşə zonası
üçün həm ağac, həm də kolların sayı 7 növdür;
7. 2013-2014-cı illərin qışlama, yuvalama və yaz-payız köçü zamanı ardıcıl olaraq apardığımız tədqiqatlar nəticəsində quşlar sinfinin 9 dəstəyə aid 159 növünə yaxın fərdləri qeydə
almınmışdır. Qışlamada 16, yuvalamada 55 və yaz-payız köçü zamanı 88 növün fərdləri müşahidə
olunur.
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Резюме
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АЛТЫАГАДЖСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
Ф.А.Агабалаев
В данной статье, в результате сбора, анализа и обобщения, имеющихся литературных и
личныхданных были отмечены основные природно-экологические особенности Алтыагаджского Национального Парка. На основании литературных и личных данных были получены
следующие выводы: на базе Алтыагаджского заповедника (созданный в 1990 году) и
присоединения близлежащих лесов был создан Алтыагаджский Национальный Парк в 2004
году общей площадью 11035 га; территория Национального Парка находится в пределах 5072205 м над уровнем моря; среди рек северо-восточной части Большого Кавказа на
исследуемой территории большое значение имеют реки Атачай и Гильгильчай; на территории Парка встречается 5 типов почв; растительный покров нижней горнолесной зоны
представлен 7 видами деревьев и кустарников соответственно, в результате проведенных
полевых работ в период зимовки, гнездования и весенне-осенний миграции на исследуемой
территории было зарегистрировано 159 видов птиц относящихся к 9 отрядам.
Ключевые слова: Алтыагаджский Национальный Парк, Хызинский район, горные пояса, климат, гидрология, Атачай, типы почв и растительности, фауна, орнитофауна, зимовка, гнездование, Красная книга.
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УДК:631.7
И.Б.Мирджалаллы, Р.Р.Эфендиева, С.Б.Багирова, Н.З.Мамедова
Институт Дендрологии НАНА
efendiyeva_resmiyye@box.az, samira.baqirova.2013.@mail.ru
УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗЛИЧНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СЕМЕЙСТВО МАСЛИЧНЫХ
Семейство масличные являются в экологическом отношении классическим растением, которые отличаются высокой устойчивостью к засухе, различным загрязнителям почвы и атмосферного
воздуха и к засолению. Они вечнозеленые и легко подвергаются интродукции, проявляют высокий
адаптационный механизм к условиям произрастания, мало требо- вательны к почве и воде.
Различные виды семейства широко применяются в озеленении Абшеронского полуострова и г. Баку в
частности.
Kлючевые слова:Устойчивость, рост и развитие и интродукция.

Объекты исследования: В литературных источниках известно 32 вида рода Olea L., из
которых 7 видов интродуцированы на территории института Дендрологии НАН Азербайджана, расположенного в поселке Мардакяны, вблизи г. Баку как декоративное растение.
Для исследования физиологических особенностей семейства масличные (OleaceaeLindl)
выбраны 2 вида маслина европейская (OleaeuropaeL.) и маслина бородавчатая (OleaverrucosaL.). Родиной этих рослых деревьев являются Азия, страны средиземноморья, Австралия, Индия, Новая Зеландия, Греция, Турция и др. В Крыму, на Кавказе и в Азербайджане
выращивают в культуре 2 вида, которые изложены в разделе (1,2,3).
Обсуждение: Маслина европейская в условиях Абшеронского полуострова
произрастает в естественных условиях с давних времен. В условиях сухого субтропического
климата полуострова этот вид занимает обширные площади. Как древесное растение достигает до 6-12 м высоты. Стебель разветвленный особи образуют розетку и формируется крона
дерева. Листья в виде эллипса, имеют тонкий пуховый налет с тыльной стороны. Мелкие
достигают до 3-5 см, опадание листьев происходит каждые 2-3 года. Во влажных и морозных
погодах условий земного периода листья проявляют высокую холодоустойчивость. Маслина
не требовательна к органическим и минеральным удобрениям. Обеспечение корневой ризосферы один раз в году полностью обеспечивает их питательными веществами.
При оптимальных условиях произрастания молодые побеги маслины европейской
приобретают активный прирост (таблица 1). Активное цветение маслины европейской наблю
дается в начале мая месяца, формирование завязей и плодов в начале июня. Созревание
плодов начинается в октябре месяце и завершается к ноябрю. Размер плода в длине
изменяется в пределах от 10 мм до 22 мм, а у некоторых сортов пригодных к консервированию до 29-30 мм. Крупно плодовые сорта отличаются высоким содержанием
оливкового масла. До 2000 года на Абшероне функционировал масличный совхоз. Масло
полученное из местных сортов обладали высококачественными показателями, меньшей
горьковатостью вкуса, по типу она близка к греческим и итальянским маслам.
Как видно из данных таблицы 1 ежегодный прирост однолетних зеленых побегов
составляет 20 см у маслины европейской, 17,1 см у бородавчатой маслины. Количество
образовавшихся листьев на побеге 26 и 20 соответственно, формирование завязей
(цветочных почек) в пазушных областях 17 и 15 количество зрелых плодов 12 и 10 штук
соот- ветственно. Развитие маслины европейскойдоминирует во всех параметрах. Содер131
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жание масла в плодах также отличалось высоким содержанием и количеством. Плоды
используются в консервировании.
Таблица 1
Рост и плодоношение маслины европейской в условиях Абшерона
(май –ноябрь, 2013г.)

Виды маслин

Длина
Количество
однолетних
листьев
побегов,
на побеге
в см

Длина
листьев,
в см

Количество
завязей

Количество
созревших
плодов

Маслина
европейская
(Oleaeuropae L.)

20,0

26,0

1,8-2,0

17,0

12,0

Маслина
бородавчатая
(Olea verrucusa L.)

17,1

20,0

1,4-1,6

15,0

10,0

Маслина бородавчатая (OleaverrucosaL.) в естественных условиях произрастает в
Африке, Австралии и Азии, а также на территориях стран средиземноморья. Растение
относительно низкорослое, высотой до 3м и вечнозеленое. Растение хорошо подвергается
приданию декоративной форме, при озеленении парков и садов, крупных городов. Однолетние побеги хорошо приживаются при вегетативном размножении. Интенсивность роста
ежегодныхзеленых побегов относительно медленное, листья и плоды мелкие, до глубокой
зимы плоды все еще сохраняются на побегах. Общая урожайность одного деревца
относительно ниже по сравнению с маслиной европейской. Содержание масла также понижено. Мелкие и черные плоды пригодны для засоления, легко подвергаются вакуумной
упаковке и сохраняются долгое время.
По биоэкологической характеристике маслина бородавчатая требовательна к почве и
поливу. Поэтому площади маслины подвергаются регулярному поливу или дождеванию, а
также питанию минеральными и органическими удобрениями.
Использование видов маслин в условиях Абшерона для озеленения территорий требует
особого внимания к загрязнению почвы техногенными отходами, засоленности почвы и
загрязнению атмосферного воздуха токсическими газами. В связи с этим в своих
исследованиях были учтены все основные показатели физиологических и биохимических
параметров, в частности содержания хлорофилла «а» и «в», каратиноидов, интенсивности
фотосинтеза, степень повреждения листьев и побегов, выявление степени устойчивости
исследованных видов маслин (таблица 2).
Как видно из данных таблицы 2 наблюдается характерная связь между степенью
устойчивости и накоплением пигментов. В листьях маслины европейской количество
хлорофилла «а» при наличии в 1м3 атмосферного воздуха SO2 2,5 мг/м3, составило 70,7 мг,
содержание хлорофилла «б» - 25,3 мг, сумма каратиноидов – 10,7 мг на 1г сухого вещества.
Маслина европейская отличается высокой устойчивостью, повреждение листьев и побегов
достигает всего 2%. При наличии в 1 м3 объёма атмосферного воздуха 1,5 мг молекулярного,
свободного хлорного газа (Cl2), количество хлорофилла «а» и «в»уменьшается60,0 и 37,7 мг
на 1г сырого вещества, соответственно. Количество каратиноидов несколько повышаясь
достигает 8,9мг/г, в итоге поврежденность маслины европейской при наличии токсического
газа достигает 12,7%. Отсюда вытекает, что маслина европейская проявляет высокую
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устойчивость к загрязнению воздуха сернистым ангидридом, а к наличию хлорного газа
проявляет среднюю устойчивость.(4,5,6) Количество пигментов в листьях маслины
бородавчатой произрастающих на территории дендрологического института отличаются
относительно высокому воздействию сернистого ангидрида и хлорного газа. У них средние
показатели хлорофилла «а» и «б» значительно ниже, чем у маслины европейской.
Таблица 2
Некоторые физиологические показатели и степень поражениялистьев маслиныевропейской
и бородавчатой, при наличии SO2 и Cl2 в м3 воздуха на сырой вес

Виды
растений

Маслина
европеская
(ОleaeuropeaL.)

Маслина
бородавчатая
(Oleaverrucosa
L.)

Концентр.
газов,
мг/ м3

Содержание
хлорофила
«а» мг/г

Содержание
хлорофила
«в» мг/г

Содержаниекаратиноидов мг/г

Степень
повреждения в %

Степень
устойчивости

2,5
SO2

70,7

25,3

10,7

2,0

устойчивая

1,5
Cl2

60,0

87,7

8,9

12,7

Средне
устойчивая

2,5
SO2

60,4

36,0

7,4

40,2

Средне
устойчивая

1,5
Cl2

76,7

26,3

6,0

44,0

Поврежденная

В условиях Абшеронского полуострова вышеуказанные виды маслин, широко
используются в озеленении, т.к. они хорошо адаптированы к засоленным почвам и засухе.
Кроме того молодые побеги маслины европейской и бородавчатой легко подвергаются вегетативному размножению и ежегодно дают хороший прирост. Использование названных
видов при озеленении парков, бульваров, а также прилегающих территорий промышленных
объектов оправдывает затраченный труд. С другой стороны растения адаптированные к
засолению почв и к засухе в определенной степени проявляют устойчивость к атмосферным
загрязнителям воздуха.
В связи с вышеизложенным, для озеленения промышленных территорий предложена
маслина европейская, вдали от источников, на расстоянии 1-3 км использовать маслину боро
давчатую, в групповых насаждениях. Кроме того нами рекомендовано не проводить сбор
плодов вблизипромышленныхтерриторийи вдоль магистральных дорог автотранспорта, так
как в плодах маслины накапливаются окиси тяжелых металлов, в частности цинк, олово,
медь, марганец и др., которые приводят к тяжелым расстройствам желудочно-кишечного
тракта, накапливаясь в межклеточных пространствах способствует отравлению. Рекомендовано санитарным службам проведение постоянных просветительных разъяснений среди
населения не покупать у случайных торговцев консервированные и засоленные плоды,
произведенные несоответствующими технологическими методами.
Таким образом из изложенного материала истекает, что физиолого-биохимические
параметры даже среди единого семейства растений выражены индивидуальные особенности.
Изменение среды обитания, условия питания и других факторов, растения проявляютрезкий
механизм адаптации. Результаты обсуждения можно выделить следующие выводы:
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1. Различные виды семейства масличных легко подвергаются вегетативному размножению положительно подвергаются интродукции.
2. Маслина европейская отличается от маслины бородавчатой относительно высокой
интенсивностью роста и плодоношения.
3. Маслина европейская и бородавчатая проявляют высокую степеньсоле и жароустойчивость и они рекомендованы для озеленения.
4. Исследованные виды маслины, как вечнозеленое растение, активно проявляют
устойчивость к атмосферным загрязнителям.
5. Маслина европейская и бородавчатая выдерживают натиск SO2приемлимo в течении
года, тогда как наличие Сl2 в атмосферном воздухе способствует повреждению листовой
пластинки. Растение проявляют среднюю и слабую устойчивость.
6. Рекомендовано к озеленению промышленных территорий названными видами производится вдали от источников загрязнения, в расстоянии 2-3 км.
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Xülasə
ZEYTUNKİMİLƏR FƏSİLƏSİNİN BƏZİ TOKSİKİ ATMOSFER
ÇİRKLƏNDİRİCİLƏRİNƏ QARŞI DAVAMLILIĞI VƏ FİZİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
İ.B.Mircəlallı, R.R.Əfəndiyeva, S.B.Bağırova, N.Z.Məmmədova
Zeytunkimilər fəsiləsi ekoloji cəhətdən klassik birki sayılır. Belə ki özünün yüksək quraqlığa,
torpağın və havanın toksiki çirkləndiricilərinə və duzlaşmaya qarşı davamlılığı ilə seçilir. Onlar
həmişəyaşıl olub asanlıqla introduksiya olunur və inkişaf mühitinə yüksək uyğunlaşma mexanizmi,
suya və torpağa az tələbkarlılığı ilə seçilir. Fəsilənin müxtəlif növləri Abşeron yarımadasının və
xüsusilə Bakı şəhərinin yaşıllaşdırılmasında istifadə olunur.
Açar sözlər: davamlılıq, inkişaf və introduksiya.
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AZƏRBAYCANIN QAX RAYONU FLORASINDA DODAQÇİÇƏKKİMİLƏR
(Lamiaceae Lindl.) FƏSİLƏSİ
2012-2014-cü illərdə Qax rayonunun florasının tədqiqi zamanı həyata keçirilən çöl tədqiqatlar ınəticəsində Dodaqçiçəkkimilər(Lamiaceae Lindl.) fəsiləsinin növ tərkibi araşdırılmış, yayılma yerləri dəqiqləşdirilmiş və müəyyən edilmişdir ki, ərazidə bu fəsiləyə aid 16 cinsə daxil olan 28 növə rast gəlinir.
Açar sözlər: Qax rayonu, Dodaqçiçəkkimilər, Lamiaceae, taksonomik, areal.

Giriş
Dodaqçiçəkkimilər (Lamiaceae Lindl), fəsiləsinə aid növlərin çiçəklərinin ləçəkləri əsasən üst
və alt dodağa birləşdiyindən bu fəsiləyə Labiatae Juss. fəsiləsi də deyilir. Say etibarı ilə fəsilənin ən
iri cinsləri Stachys L., Salvia L., Scutellaria L., Nepeta L., Teucrium L., Thymus L. və başqalarıdır.
Fəsilənin bir çox növləri zəngin və ədviyyat xüsusiyyətlərinə malik olduqlarından əsasən qidalarda
tez-tez istifadə olunur[1].
Qax inzibati rayonu Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşir. Azərbaycanın botaniki-coğrafi
rayonlaşma bölgüsünə əsasən rayonunun şimal və şimal-şərq hissəsiBöyük Qafqazın qərbi botanikicoğrafi rayonuna, mərkəzi hissəsiAlazan-Əyriçay vadisi botaniki-coğrafi rayonuna, cənub hissəsi
isə Bozqır yaylası botaniki-coğrafi rayonuna aiddir.Qax rayonunun ərazisinin təqribən 80%-ə qədər
ərazisi əlverişli təbii-iqlim şəraitinə malikdir.Digər ərazilər isə az əlverişli və Böyük Qafqaz dağlarında maksimal əlverişsiz təbii-iqlim şəraiti də mövcuddur.
Hal-hazırki dövrdə ədəbiyyat və herbari məlumatlarına əsaslanaraq demək olar ki, Qax
rayonu üzrə fəsilənin növ tərkibi və növlərin yayılma arealları tam və sistemli şəkildə tədqiq edilməmişdir. Yalnız 1996-cı ildə T.A. Abdullayeva tərəfindən rayon ərazisinin təqribən 11,1%-ni
təşkil edən İlusu Dövlət Təbiət Qoruğunun florasının floristik analizi zamanı fəsilə üzrə növ tərkibi
öyrənilmişdir [2]. Müasir dövrdə baş verən ekoloji, iqtisadi, bioloji və s. dəyişiklikləri və fəsilənin
əhəmiyyətli xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq fəsilənin növ tərkibinin öyrənilməsi aktual məsələdir.
2012-2014-cü illərdə tərəfimizdən aparılmış çöl tədqiqatları, herbari və ədəbiyyat
məlumatlarının təhlili nəticəsində Qax rayonu ərazisində Dodaqçiçəkkimilər (Lamiaceae Lindl).
fəsiləsinə aid 16 cins, 28 növün yayıldığı müəyyən edilmişdir.
Tədqiqat ərazisindən toplanılmış herbari nüsxələri AMEA Botanika İnstitutunun Herbari
Fondunda saxlanılır.
Tədqiqatın material və metodikası
Tədqiqatın obyekti Qax rayonu ərazisində rast gəlinən Dodaqçiçəkkimilər (Lamiaceae Lindl).
fəsiləsidir. Tədqiqat ərazisi marşrut və yarımstasionar geobotaniki metodlar vasitəsilə tədqiq
edilmişdir [3]. Ərazidən toplanılmış herbari nüsxələrinin təyini zamanı «Флора Азербайджана»,
«Определитель растений Кавказа» və digər müasir ədəbiyyatlardan istifadə edilmişdir [1, 4, 5, 6].
Taksonların adı S.K. Çerepanov [7], bitki növlərinin həyati formalarının analizi İ.Q. Serebryakova
görə [8] verilmişdir.
Nəticələrin müzakirəsi və praktiki əhəmiyyəti
Qax rayonu ərazisində 2012-2014-cü illərdə aparılmış çöl tədqiqatları nəticəsində, eyni
zamanda herbari və ədəbiyyat məlumatları araşdırılarkən müəyyən edilmişdir ki, burada
Dodaqçiçəkkimilər (Lamiaceae Lindl.) fəsiləsinə aid 16 cinsə daxil olan 28 növ yayılmışdır.
Fəsilə üzrə cins və növlərin taksonomik tərkibi aşağıdakı kimidir:
Phyllum: Magnoliophyta
Classis: Magnoliopsida
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Ordo: Lamiales
Familia: Lamiaceae Lindl. - Dodaqçiçəkkimilər
1. Genus: Ajuga L. - Dirçək (Sığırdili)
1(1) Ajuga genevensis L. - Cenevrə dirçəyi (sığırdili) (şək. 1)
2(2) A. orientalis L. - Şərq dirçəyi (sığırdili)
2. Genus: Clinopodium L.- İyəvər
3(1) Clinopodium vulgare L. - Adi iyəvər
3. Genus: Lamium L. - Dalamaz
4(1) Lamium album L. - Ağ dalamaz
5(2) L. purpureum L. - Purpur dalamaz
4. Genus: Mentha L. - Yarpız
6(1) Mentha longifolia (L.) Huds. - Uzunyarpaq yarpız (şək. 2)
7(2) M. aquatica L. - Su yarpızı
5. Genus: Prunella L. - Boğazotu
8(1) Prunella laciniata (L.) L. - Dilimli boğazotu (şək. 3)
9(2) Prunella vulgaris L. - Adi boğazotu (şək. 4)
6. Genus: Origanum L. - Qaraot
10(1) Origanum vulgare L. - Adi qaraot (şək. 6)
7. Genus: Salvia L. - Sürvə (Adaçayı)
11(1) Salvia verticillata L. - Qırçınlı sürvə (adaçayı)
12(2) S. glutinosa L. - Vəzili sürvə (adaçayı)
8. Genus: Stachys L. - Poruq
13(1) Stachys germanica L. - Alman poruğu (şək. 5)
14(2) S. sylvatica L. - Meşə poruğu
15(3) S. atherocalyx C. Koch - Qılçıqkasalı poruq
16(4) S. macrantha (C. Koch) Stearn - İriçiçək poruq
9. Genus: Teucrium L. - Məryəmnoxudu
17(1) Teucrium hircanicum L. - Hirkan məryəmnoxudu
18(2) T. chamaedrys L. - Adi məryəmnoxudu
19(3) T. polium L. - Ağ məryəmnoxudu
10. Genus: Scutellaria L. - Başlıqotu
20(1) S. oreophila Grossh. - Dağsevən başlıqotu
21(2) S. orientalis L. - Şərq başlıqotu
11. Genus: Nepeta L. - Pişiknanəsi
22(1) N. grandiflora Bieb. - İriçiçək pişiknanəsi
23(2) N. transcaucasica Grossh. - Zaqafqaziya pişiknanəsi
12. Genus: Leonurus L. - Şirquyruğu
24(1) L. cardiaca L. - Adi şirquyruğu
13. Genus: Ziziphora L. - Dağ nanəsi
25(1) Z. capitata L. - Başçıq dağ nanəsi
14. Genus: Melissa L. - Bədrənc
26(1) M. officinalis L. - Dərman bədrənci
16. Genus: Thymus L. - Kəklikotu
27(1) Th. nummularius Bieb. - Pulvari kəklikotu
28(2) Th. caucasicusWilld. - Qafqaz kəklikotu
Yuxarıda adları sadalanan bütün taksonlar demək olar ki, bütün tədqiqat ərazisi üzrə
yayılmışdır:
- Böyük Qafqazın qərbi və Alazan-Əyriçay vadisi botaniki-coğrafi rayonlarında: Ajuga
genevensis, Clinopodium vulgare, Mentha longifolia, S. atherocalyx, S. macranthavə Leonurus
cardiaca.
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- Böyük Qafqazın qərbi, Alazan-Əyriçay vadisi və Bozqır yaylası botaniki-coğrafi rayonlarında: Ajugaorientalis, Lamium album, Prunella laciniata, Prunella vulgaris, Origanum vulgare,
Salvia verticillata, Stachys germanica, Teucrium hircanicum, T. polium və Nepeta transcaucasica.
- Böyük Qafqazın qərbi və Bozqır yaylası botaniki-coğrafi rayonlarında: Lamium purpureum
və Scutellaria orientalis.
- Böyük Qafqazın qərbi botaniki-coğrafi rayonunda: Mentha aquatica, Salvia glutinosa,
Stachys sylvatica, Scutellaria oreophila, Nepeta grandiflora, Melissa officinalis, Thymus nummularius və Th. caucasicus.
- Bozqır yaylası botaniki-coğrafi rayonunda: Teucrium chamaedrys.
Tədqiqat ərazisində fəsiləyə aid növlər əsasən ovalıqdan subalp qurşağına qədər yayılmışlar
(cədvəl 1).
Cədvəl 1
Dodaqçiçəkkimilər (Lamiaceae Lindl.) fəsiləsinin hündürlükdən asılı olaraq yayılması
Hündürlüyə əsasən yayılması

Takson

Ovalıqdan subalp qurşağına
qədər

Ajuga genevensis, Lamium purpureum, Mentha
longifolia, M. aquatica, Salvia glutinosa, Stachys
germanica, Teucrium hircanicum, T. polium, Leonurus
cardiaca, Ziziphora capitata, Melissa officinalis
Clinopodium vulgare, Ajuga orientalis, Lamium album,
Prunella vulgaris, Origanum vulgare

Aşağı dağ qurşağında

Prunella laciniata, Teucrium chamaedrys

Ovalıqdan orta dağ qurşağına
qədər

Aşağı dağ qurşağından orta dağ
qurşağına qədər

Salvia verticillata, Scutellaria orientalis, Stachys
sylvatica

Aşağı dağ qurşağından subalp
qurşağına qədər

Nepeta transcaucasica

Yuxarı dağ qurşağı

Thymus nummularius

Alp qurşağı

Thymus caucasicus

Subalp və alp qurşağı

Stachys macrantha, Scutellaria oreophila

Subalp qurşağı

Nepeta grandiflora

Tədqiqat ərazisində mövcud olan Dodaqçiçəkkimilər fəsiləsi həyatı formalar üzrə analiz
edilmiş və aydınlaşdırılmışdır ki, Thymus caucasicus yarımkolcuq, Lamium purpureum və
Ziziphoracapitata birillik, digər növlər isə çoxillikdir.
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Şəkil. 1. Ajuga genevensis L.

Şəkil 2. Mentha longifolia (L.)

Huds.

Şəkil 3. Prunella laciniata (L.) L.

Şəkil 5. Stachys germanica L.
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Şəkil 4. Prunella vulgaris L.

Şəkil 6. Origanum vulgare L.
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СЕМЕЙСТВО Lamiaceae Lindl. ВО ФЛОРЕ КАХСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА
А.К.Дадашева
В период 2012-2014 г.г. на основании полевых исследований, гербарного материала
фонда Института ботаники НАНА и литературных источников уточнен видовой состав и
ареалы представителей семейства LamiaceaeLindl. в Кахском районе Азербайджана. Выяснено, что в районе исследования произрастают 28 видов, принадлежащих к 16 родам.
Ключевые слова: Кахский район, Lamiaceae, таксономия, ареал.
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21-GÜNLÜK SİÇOVULLARIN BAŞ BEYNİNİN MÜXTƏLİF STRUKTURLARINDA
QAYT, QLU VƏ ASP-IN MİQDARINA TİMALİNİN TƏSİRİ
Müəyyən edildi ki, timalinin əzələdaxilinə yeridilməsindən sonra 21 günlük ağ siçovulların baş beynin
müxtəlif strukturlarının toxumasında norma ilə müqayisədə QAYT-ın miqdarı çox, Qlu və Asp-ın miqdarı az
olur. Alınan nəticələrə əsasən hesab etmək olar ki, orqanizmin immun sisteminin tənzimlənməsində bu amin
turşuların mühüm rolu vardır.
Açar sözlər: timalin, mərkəzi sinir sistemi, γ-aminyağ turşusu, qlutamin turşusu, asparagin turşusu,
beyincik, hipotalamus.

Giriş
Məlumdur ki, beyin və immun sistem bir-birilə qarşılıqlı sıx əlaqədədir [1, 2, 3]. Mərkəzi sinir
sistemi və immun sistem bu əlaqələri siqnallar vasitəsilə həyata keçirir [4]. Beyin və immun sistem
orqanizmin iki əsas adaptiv sistemləridir. Bu iki sistem iki əsas yol vasitəsilə: hipotalamus-hipofizböyrəküstü vəzi kompleksi və simpatik sinir sistemi vasitəsilə bir-birinə cəlb olunurlar [5].
Elmə son illərdə onların bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsi məlum olub. İmmun hüceyrələrin neyrotransmitter sistemlərinin komponentlərinə təsir etməsi təəccüb doğurmur. Neyrotransmitterlər,
onların ion kanallarının, reseptorlarının və daşıyıcıların immun funksiyada və tənzimlənməsində
rolunu araşdırmaq son illərin inkişaf etməkdə olan sahələrindən biridir. Bir neçə alim öz tədqiqatlarında immun sistemdə klassik neyromediator olan QAYT-ın rolu olduğunu göstərir. QAYT
sitokinlərin ifrazının, onların modifikasiyasının, hətta hüceyrələrin miqrasiyasının aktivləşməsi və
zəifləməsində immun sistemə təsir edir [6-8]. QAYT-ın immun sistemə müxtəlif təsirləri öyrənilmişdir [9]. 1999-cu ildə Tian və b. QAYT-ın immun sistemə aktivləşdirici təsir göstərdiyini araşdırmışlar [10].
QAYT-məməlilərin sinir sistemində ləngidici neyrotransmitterdir. Oyandırıcı neyromediatorlardan olan qlutamat (Qlu) və aspartatla (Asp) birlikdə MSS-də sinaptik fəaliyyətin böyük bir
hissəsini təşkil edir. Ləngidici neyrotransmitter - QAYT MSS-nin davranış, informasiya və sensorimotor proseslərində iştirak edir [11]. QAYT «ehtiyat QAYT»dan mübadilə yolları ilə beyində
sintez olunur. QAYT oyandırıcı mediator olan Qlu-dan qlutamatdekarboksilaza (QDK) fermentinin
fəallığının yüksəlməsi hesabına sintez olunur [12]. Neyrotransmissiyada ehtiyac olduğu halda
«ehtiyat QAYT»dan QAYT-aminotransaminaza (QAYT-T) fermentinin köməyi ilə parçalanır [13].
Müəyyən olunmuşdur ki, QAYT-ergik maddələr orqanizmin normal və patoloji
vəziyyətlərində immun sistemə təsir göstərirlər [14]. QAYT-ergik sistemdən alınmış immunoreaktivliyin dəyişməsi dofamin və serotoninergik mexanizmlərin iştirakı ilə realizə olunur. QAYT
və QAYT-ergik maddələrin immunotrop təsiri vasitəsilə, öz növbəsində, çox saylı immunogenezin
tənzimi sistemlərinə, xüsusən də MSS və immunokomponent orqanların QAYT-reseptorları, eləcə
də hipotalamus-hipofiz-böyrəküstü vəzi kompleksinə aktivləşdirici təsir göstərir [15].
Bu baxımdan timik peptidlərin (timalinin) beynin müxtəlif strukturlarında mediator təbiətli
aminturşuların miqdarına təsirini öyrənmək neyroendokrinologiya, immunologiya üçün əsaslı və
maraqlı problemlərdən biridir.
Material və metodlar
Təcrübələrdə 21 günlük ağ siçovullardan istifadə olunmuşdur. Onlar 2 qrupa ayrılmışdır (I
qrup – kontrol heyvanlar, II qrup - əzələdaxilinə timalin yeridilmiş təcrübə heyvanları). Kontrol və
timalinin 10 günlük 5 mq/kq dozada yeridilməsindən sonra heyvanlarda QAYT, Qlu və Asp-ın
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miqdarı beynin müxtəlif strukturlarında (beyincik, hipotalamus, beynin görmə və hərəki qabığı)
təyin edilmişdir. Timalin timik peptidlərdən təşkil olunub.
Baş beyin strukturlara Paxinos atlasına [16] görə ayrılıb. Aminturşuların miqdarı Doze [17]
və Robert metoduna [18] görə təyin edilib. Alınan nəticələr statistik araşdırılıb [19].
Nəticələr və onlarin müzakirəsi
Təcrübələrin nəticələri göstərdi ki, normada 21 günlük siçovulların baş beyninin müxtəlif
strukturlarında QAYT-ın miqdarı beyincikdə – 1,65±0,11, hipotalamusda – 2,62±0,08, beynin
görmə qabığında – 1,90±0,05, beynin hərəki qabığında – 1,88±0,03 mkmol/q-dır. Timalinin 5
mq/kq dozada 10 günlük təsirindən sonra heyvanların beyin strukturlarında QAYT-ın miqdarı
nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişir. Timalinin təsirindən sonra 21 günlük siçovulların öyrənilən beyin
strukturlarında QAYT-ın miqdarı kontrolla müqayisədə artır (beyincikdə - 29% (p<0,01),
hipotalamusda - 48% (p<0,001), beynin görmə qabığında - 35% (p<0,001), beynin hərəki qabığında
- 33% (p<0,001).
Normada Qlu-nun miqdarı beyincikdə – 4,45±0,12, hipotalamusda– 5,22±0,15, beynin görmə
qabığında – 3,88±0,09, beynin hərəki qabığında – 3,55±0,06 mkmol/q olur. Timalinin təsirindən
sonra 21-günlük siçovulların beyninin müxtəlif strukturlarında Qlu-nun miqdarı beyincikdə - 23%
(p<0,001), hipotalamusda - 32% (p<0,001), beynin görmə qabığında - 26% (p<0,001), beynin
hərəki qabığında - 24% (p<0,001) az olur.
Asp-ın miqdarı isə normada beyincikdə – 2,68±0,09, hipotalamusda – 3,55±0,07, beynin
görmə qabığında – 2,64±0,06, beynin hərəki qabığında – 2,42±0,06 mkmol/q olur. Timalinin
təsirindən sonra Asp-ın miqdarı tədqiq olunan strukturlarda kontrolla müqayisədə az olur: beyincikdə - 18% (p<0,01), hipotalamusda - 25% (p<0,001), beynin görmə və hərəki qabığında - 20%
(p<0,01).
Normada QAYT/Qlu münasibəti beyincikdə – 0,37, hipotalamusda – 0,5, beynin görmə qabığında – 0,49, beynin hərəki qabığında – 0,51 olur. Timalinin təsirindən sonar 21 günlük siçovulların
tədqiq olunan strukturlarında QAYT/Qlu münasibəti artır (beyincikdə – 0,62, hipo talamusda –
1,09, görmə qabıqda – 0,90, hərəki qabıqda – 0,90). QAYT/Asp münasibəti normada beyincikdə –
0,62, hipotalamusda – 0,74, görmə qabıqda – 0,72, hərəki qabıqda – 0,75 olur. Timalinin təsirindən
sonar 21 günlük siçovulların tədqiq olunan strukturlarında QAYT/Asp münasibəti də çoxalır
(beyincikdə – 0,99, hipotalamusda – 1,46, görmə qabıqda – 1,22, hərəki qabıqda – 1,25).
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Şəkil 4. Normada və timalinin təsirindən sonar beynin müxtəlif strukturlarında QAYT/Qlu
və QAYT/Asp., aminturşularının beyin strukturlarında kəmiyyət dinamikası.
Aparılan təcrübələrin nəticələri göstərdi ki, timalinin təsirindən sonar MSS-də ləngidici
proseslər oyandırıcı proseslər üzərində üstünlük təşkil edir. Müəyyən olundu ki, timalin baş beynin
müxtəlif strukturlarında mediator təbiətli aminturşularının miqdarına təsir edir və MSS-nin
formalaşmasında rol oynayır. Ehtimal edirik ki, bu təsir neyroendokrin və timik peptidlər arasında
əlaqəni göstərir.
Nəticə
1. Timalinin təsirindən sonra 21 günlük siçovulların baş beyin strukturlarının toxumasında
norma ilə müqayisədə QAYT-ın miqdarı çox olur.
2. Timalinin təsirindən sonra 21 günlük siçovulların baş beyin strukturlarının toxumasında
norma ilə müqayisədə Qlu və Asp-ın miqdarı az olur.
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Резюме
ВЛИЯНИЕ ТИМАЛИНА НА СОДЕРЖАНИЕ ГАМК, ГК И АК В РАЗЛИЧНЫХ
СТРУКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА У 21-ДНЕВНЫХ КРЫС
Н.Н.Алиева
Выявлено, что при введении внутримышечно тималина уровень гамма-аминомасляной
кислоты (ГАМК) по сравнение с контроляувеличивается, содержание свободных дикарбоновых аминокислот (ГК и АК) в различных структурах головного мозга у 21-дневных
белых крыс-самцов, наоборот, уменьшаются. Результаты, приведенные в настоящем эксперименте, позволяют считать, что ГАМК, ГК и АК играет важную роль в регуляции иммунной системы.
Ключевые слова: тималин, иммунный систем, центральная нервная система, гаммааминомасляная кислота, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, мозжечок, гипоталамус, зрительная кора, двигательная кора.
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TURİZM ƏLAQƏLƏRİNİN İNKİŞAFINDA LƏNKƏRAN- ASTARA İQTİSADİ
RAYONUNDA ÇİMƏRLİK TURİZMİNİN ROLU
Məqalədə, iqtisadi rayonun ərazisi və təbii imkanları əsasında çimərlik turizmi sahəsində əlaqələrin
inkişaf etdirilməsi prinsipləri öyrənilir. Bu məsələlər regionda turizmin tarixi inkişaf xüsusiyyətləri prizmasında araşdırılır. Regionun turist potensialı tədqiqatlara təhlil əsasında cəlb olunur. Turizmin müxtəlif
növlərinin birləşdirilməsi şəraitində regiona olan marağın yüksəldilməsi imkanları nəzərdən keçirilir.
Lənkəran - Astara iqtisadi rayonunda çimərlik turizminin yüksək imkanlarına malik olması təsdiq olunur.
Açar sözlər: turizm, çimərlik turizmi, balıq ovu, dayviq, vindsörfinq, snorklinq, dağ turizmi, etnoqrafik
turizm

Turizm tarixinə səyyahların səyahətləri və ziyarətləri nəzərə alınmaqla baxılarsa, Azərbaycanda turizmin tarixi qədim dövrlərə gedib çıxır. «Ipək yolu», atəşpərəstlərin Bakıya kütləvi
ziyarətləri, ölkənin təbii sərvətlərinə maraq, nəhayət bu torpaqların buzlaşma dövründə yaşayış
üçün yararlığı qədim turizm ənənələrindən xəbər verir. Təsadüfi deyil ki, ölkə ərazisində salınmış
karvansaralar geniş şəbəkə təşkil edir. Lakin qədim və müasir turizm eyni mahiyyətli deyildir.
Müasir turizmin ilk ənənələri onun təşəkkül və formalaşma tarixindən xəbər verir. Bu baxımdan,
Azərbaycanda müasir turizmin yaranmasını təsdiq edən ilk faktlardan biri 1908-ci ildə Krım-Qafqaz
dağ klubunun filiallarından birinin Bakıda açılması olmuşdur. XIX əsrin sonlarından başlayaraq XX
əsrin 17-18-ci illərinə qədər Bakı neft sənayesi mərkəzi kimi sürətlə inkişaf etmiş və bu dövrdə
ölkəyə miqrasiya edənlərin sayı yüksək templə artmışdır. Xaricdən gələnlərin maraq dairələrindən
biri də ölkədaxili səyahət və səfərlər olmuşdur. Krım-Qafqaz dağ klubunun Bakı bölməsi Qafqazda
turizm sahəsində belə işlər görmüş və ekskursiyalar təşkil etmişdir. 1910-cu ildən, Bakıda turizm
fəaliyyəti daha da genişləndirilmiş, müxtəlif ekskursiya komissiyaları, büroları, komitələri və şəxsi
turizm idarələri yaradılmışdır. Həmin illərdə, Rusiyanın bir çox şəhərlərindən Bakıya səyahət
etməyə böyük maraq olmuşdur. Onu da qeyd edək ki, çar Rusiyası dövründə Azərbaycana sürgun
edilmiş rusların vətənləri ilə əlaqələri də belə səfərlərə rəvac vermişdir. Azərbaycan Rusiyanın
tərkibində olduğundan buranın idarə olunmasında iştirak edən rusların sayı da bu dövrdə ildən-ilə
artmışdır [1].
SSRİ dövründə kütləvi turizmin inkişafı məqsədilə 1928-ci ildə komsomolun mərkəzi komitəsi nəzdində turizm bürosu yaradılır. Azərbaycanın müasir turizm tarixi belə başlanmış və ilk dövrdən də Rusiya ilə sıx bağlı olmuşdur. 1936-cı ildə Azərbaycan Həmkarlar Ittifaqı Şurasının nəzdində turizm- ekskursiya idarəsi fəaliyyətə başlamışdır.
İkinci dünya müharibəsindən sonra 1950-ci ilin sentyabr ayında Bakı turist bazası yaradılır.
1957-ci ildə Mingəçevirdə və Hacıkənddə, 1958-ci ildə Zaqatalada, 1960-cı ildə Şuşada və Göygöldə turist bazaları fəaliyətə başlayır.
Azərbaycanda turizmin maddi bazası ildən-ilə yenilənmiş, zəhmətkeşlərin istirahətinin
təşkilində yeni xidmət formaları, turist qatarları, çay gəmiləri Xəzərdə kobotac gəmiçilik və s.
yaranmışdır. Bakı zəhmətkeşlərinin yay istirahətinin təşkili üçün 1962-ci ildə Nabranda (Xaçmaz
rayonu) Bakı turist bazasının filialı kimi 150 yerlik «Sputnik» çadır düşərgəsi yaradılır. 1963-cü
ildə Bakıda Turizm klubu və Nabranda «Xəzər» turist bazası yaradıldı. Sonrakı dövrlərdə, belə
bazaların sayı sürətlə artmışdır. Lakin faktların təhlili göstərir ki, XX əsrin 70-ci illərinin ortalarına
qədər Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu ərazisində belə bazalar yaradılmamışdır. Bunun səbəbi bu
rayonun İranla həmsərhəd olması idi. Azərbaycan və onun bölgələrinin iqtisadi-coğrafi mənzərəsi,
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eləcə də Azərbaycan üzrə rekreasiya ehtiyatlarının öyrənilməsinə dair bir sıra tədqiqat işləri
aparılmışdır [1,3,4]. Bu tədqiqat işlərində, bütövlükdə Azərbaycanda turizmin inkişafının ümumi
mənzərəsi barədə məlumatlar mövcud təbii və mədəni ehtiyatlara əsaslanaraq verilir. Bəzi hallarda
Azərbaycanın ayrı-ayrı iqtisadi rayonların və ya bir rayonda turizmin inkişaf məsələlərinə baxılır və
bəzi hallarda isə regional turizmin prioritet istiqəmtələri ilə bağlı problem nəzərdən keçirilir [5, 6,
7]. Tədqiqatçılar ayrı-ayrı şəhər və rayonların, bəzən isə iqtisadi rayonun sosial-iqtisadi inkişaf
məsələlərini də müxtəlif aspektlərdən araşdırırlar [8].
“Turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və ərazi rekreasiya ehtiyatlarına uyğun tədqiqatların daha
çox iqtisadi-coğrafi xarakter daşıması, onun təsnifatında olan təbii elementlərin iqtisadi nöqteyi
nəzərdən qiymətləndirməsini şərtləndirir” [9].
Aydındır ki, iqtisadi rayonun turizm potensialını qiymətləndirmək üçün rayonun coğrafi,
iqtisadi-coğrafi, mədəni, təbii, etnoqrafik, demoqrafik və s. vəziyyətinin əsas xarakteristikalarını
aydınlaşdırmaq lazımdır.
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun ərazisi 6,1 min km2 olub, respublika ərazisinin 7,0%-ni
təşkil edir. Bu iqtisadi rayon cənub və qərbdən İran, şərqdən Xəzər dənizi, şimal və şimal-şərqdən
Aran iqtisadi rayonu ilə həmsərhəddir. İranla Xəzər dənizi və quru ilə həmsərhəd olması,
Azərbaycanı İranla əlaqələndirən magistral şosse və dəmir yollarının bu ərazidən keçməsi Lənkəran
iqtisadi rayonunun Azərbaycan dövləti üçün vacib olmasına şərait yaradır. Ümumiyyətlə, rayonun
cografi mövqeyi bir çox cəhətdən əlverişlidir.
Rütubətli subtropik zonada yerləşən Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu təbii şəraitinə və
müxtəlif relyef formalarına görə respublikanın digər iqtisadi rayonlarından fərqlənir. Ərazi
Lənkəran ovalığı və Talış dağlarından ibarət iki hissəyə ayrılmaqla, şərqdən qərbə doğru yüksəlir.
Hündürlük fərqi Xəzər dənizi sahillərində -27 m-dən Talış dağlarının Gömürgöy zirvəsində 2493
metrədək dəyişir.
Qərb hissəsində yerləşən Talış dağları və Lənkəran ovalığının Xəzər dənizinə yaxınlığı
Lənkəran iqtisadi rayonunda iqlim müxtəlifliyini təmin edir. Ərazi təxminən, 500 m hüdürlüyə
qədər rütubətli subtropik iqlimilə səciyyələnir. Şaxtasız günlərin müddəti 225-290 gün arasında dəyi
şir. Yay isti və əsasən quru keçir. İyul ayının orta temperaturu 24-26°C, mütləq maksimumları isə
33-35°C təşkil edir.
Lənkəran iqtisadi rayonu zəngin rekreasiya-kurort ehtiyatlarına malikdir ki, bunların da
əsasını çoxlu soyuq və isti mineral bulaqlar təşkil edir. İqtisadi rayonun mineral bulaqlarının
müalicəvi xüsusiyyətləri də məlumdur. Təkcə Astara rayonu ərazisində 20-yə qədər mineral bulaq
var. Bunlardan Ərçivan və Taxtadəran bulaqlarını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu bulaqların
suyunun temperaturu 350 -500° S-dir. Yüksək minerallaşma xüsusiyyətinə malik olan bulaqlardan
biri də Acışor bulağıdır. Lənkəran inzibati rayonundakı Yuxarı və Aşağı Lənkəran, Hövzava,
Nəfthoni, Meşəsu, İbadı su və s. bulaqlarının tərkibi kükürdlə və müalicəvi əhəmiyyətli mineral
maddələrlə zəngindir. Masallı, Lerik və Yardımlı inzibati rayonları ərazisində də müalicəvi
əhəmiyyətli çoxlu mineral bulaqlar vardır. Müxtəlif quşların qışladığı Qızılağac qoruğu, relikt
bitkilərin saxlanıldığı Hirkan qoruğu və Zuvand yasaqlığı Lənkəran iqtisadi rayonunun ərazisində
yerləşir.
Qızılağac qoruğu 1929-cu ildə yaradılmışdır və sahəsi 88,0 min hektardır. Qoruqda qu quşu,
qazlar, ördəklər, sultan toyuğu, qızıl qaz, vağ və s. qorunur.
Hirkan qoruğu 1936-cı ildə yaradılmışdır və sahəsi 2,9 min hektardır. Qoruqda əsasən relikt
bitkilər - dəmirağac, şabalıdyarpaq palıd, Xəzər şanagülləsi, azat ağacı və s. qorunur.
Yardımlı inzibati rayonunun ərazisində Zuvand yasaqlığı yerləşir. Bu yasaqlığın sahəsi 15,0
min hektardır və burada dağ keçisi mühafizə olunur.
Azərbaycanın cənub-şərqində yerləşən Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunun tərkibinə
Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik, Yardımlı və Cəlilabad kənd rayonları və respublika tabeli Lənkəran şəhəri daxildir. Bu iqtisadi-coğrafi rayonun Lənkəran və Astara kənd rayonları hələ sovet
dövründə Azərbaycanın potensial turizim zonalarından biri kimi qəbul olunmuşdur. Sovet
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dövründə, bu iqtisadi rayonda turizmin inkişafına ikili münasibət olmuşdur. Qeyd olunduğu kimi,
rayonun İranla sərhəddə yerləşməsi nəzərə alınmış və sərhəd zonasına adamların buraxılmasına
məhdudiyyət qoyulmuşdur. İstər yerli, istərsə də gəlmə turistlərin Lənkəran rayonuna daxil
olmasındakı çətinliklər uzun müddət hökm sürmüşdür. Yalnız Salyan rayonu ərazisində qoyulmuş
buraxılış keçid məntəqəsi ləğv olunduqdan sonra Lənkəran rayonuna turist səfərləri reallaşmışdır.
Ona qədər isə bəzi müalicəvi bulaqlardan istifadəyə qismən diqqət verilmişdir. Nəticədə, sovet
dövründə Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu turizm nöqteyi-nəzərindən kifayət qədər inkişaf edə
bilməmişdir.
Regionun o dövrdəki turizm imkanlarını genişləndirən əsas məqamlar onun dəniz sahilində
yerləşməsi, meşə və dağ massivlərilə əhatə olunması, habelə kənd təsərrüfatında çayçılığın inkişafı,
sitrus meyvələrinin yetışdirilməsi kimi amillərlə bağlı olmuşdur. İqtisadi-coğrafi rayonun Talış
dağlarını və Lənkəran ovalığını əhatə etməsi turizm imkanlarını genişləndirmək üçün əsas yaratmışdır. E.A.Kotlyakov bu zonanı Aralıq dəniz sahilinin Rivyerası adlandırmışdır [10].
Ü.Həsənova Xəzərsahili bölgədə turizmin təşkilindən, xüsusən dəniz turizmindən bəhs
edərkən Lənkəran-Astara iqtisadi rayonun turizm imkanlarını və buraya gələ biləcək turist
potensialını yüksək qiymətləndirmişdır. O yazır: “Regionda belə iri miqyaslı kompleksin inkişaf
perspektivlərinə müsbət təsir göstərən əhəmiyyətli bir məsələyə diqqət yetirilməlidir: Lənkəran,
sahilləri quru və yarımsəhra iqlimi olan MDB-nin Xəzər hövzəsi ölkələrinə ən yaxın yerləşən
yeganə subtropik zonadır. Bu yaxınlıqdan istifadə edən həmin ölkələrin turistləri özlərinin dəniz
səyahətlərini elə bu subtropik zonada rahat istirahət etməklə başa çatdıra bilərlər. Qeyd etmək
lazım- dır ki, MDB-i ölkələrinin Xəzər sahili bölgələrində hazırda 6,5 mln. nəfərə qədər turizm
potensialı ola biləcək əhali yaşayır” [4].
Dəniz sahili zonanın turizm potensialı beynəlxalq miqyasda yüksək qimətləndirilir. Bu cür
turizmin əlverişliliyinin bəzi spesifik cəhətləri vardır. Əvvəla hər bir ölkədə dəniz yoxdur. Bu isə
dənizi olmayan ölkə vətəndaşlarının marağını cəlb edir, onlar dəniz və okean, eləcə də böyük göllərin sahillərində dincəlməyə meylli olurlar. Digər tərəfdən, dəniz sahili yay mövsümündə həm də
çimərlik funksiyasını yerinə yetirdiyindən və günəş vannalarının qəbul edilməsinin insan orqanizmi
üçün əhəmiyyətli müalicə vasitəsi olması “Müalicə turizmi” imkanlarını artırır. Lənkəran-Astara
iqtisadi rayonunda günəş və Xəzər sahilindəki narın qara qum, bu ərazidə dənizin suyunun təmizliyilə turistlərin marağını cəlb edir. Bundan başqa, ərazi dəniz sahilinə çox da aralı olmayan meşə
və dağ zolaqlarına malikdir. Deməli, Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu kompleks şərait və imkanları
ilə dəniz, meşə, dağ turizmində böyük perspektivliklər vəd edir. Ü.Həsənova haqlı olaraq belə bir
qənaətə gəlir ki, “zonanın əlverişli şəraitindən istifadə edərək iri miqyaslı və beynəlxalq əhəmiyyətli
kurort-turizm kompleksinin inkişaf etdirilməsi onun prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilməlidir.
Belə layihələrin reallaşdırılmasına yerli və xarici investorların da maraqları böyük olmalıdır” [4].
Lənkəran rekreasiya rayonunda turizm üçün daha perspektivi olanı Xəzərsahili çimərliklər və
dağətəyi zonalardır. Xəzər sahili rekreasiya zonası Göytəpə qəsəbəsindən Astara sərhəd şəhərinə
qədər uzanır. Xəzərin bu hissəsinin çimərlikləri qara rəngli narın qumlarla örtülmüş və Qara dənizin
çınqıl və xırda daşlarla qalanmış sahilləri ilə müqayisədə üstünlükləri vardır. Lakin Xəzərin
səviyyəsinin qalxıb-enməsi bu çimərliklərin sabit istifadəsinə maneçilik törədir. Son illər inşaat
işlərilə əlaqədar sahil qumlarının daşınması amili də təbii şəraitin korlanmasına gətirib çıxarır.
Lənkəranın dəniz sahili olduqca əlverişli nəqliyyat kommunikasiya sisteminə malikdir: Bakı-Astara
dəmir və avtomobil yolları da sahilə paralel çəkilib, Lənkəran limanı salınır. Bütün bunlar daxili və
xarici əlaqələrin yaradılmasını asanlaşdırır. Bu da iri həcmli turist komplekslərinin tikintisinin
aparılmasına və turist axınının təşkilinə əlverişli şərait yaradır. Buraya Bakı-Sumqayıt aqlomerasiyasından, ətraf rayonlardan və Xəzər sahili ölkələrdən turistlərin gəliş-gedişi asanlıqla baş tutar.
Bir çox çoğrafi ədəbiyyatlarda Xəzər sahilinin rekreasiya şəraiti Qara və Aralıq dənizinin
rekreasiya şəraiti ilə müqayisə olunsa da, çox təəssüf ki, indiyədək Xəzərsahili ərazilərdə təbii
rekreasiya potensialından istifadə etməklə kurort-sanatoriya təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün az iş
görülmüşdür. Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra digər təsərrüfat
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sahələrində olduğu kimi, turizm təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi və yeni sahələrinin yaradılması
zəruri məqsəd kimi qarşıya qoyulmuş və bu sahədə Dövlət Proqramı təsdiq olunmuşdur.
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu turizm-rekreasiya imkanları çox olan bölgələrimizdən biridir.
Lakin buna baxmayaraq təşkilati idarəetmənin və infrastruktur səviyyəsinin aşağı olması turizmin
inkişafında çətinliklər yaradır. L.I.Muxina rekreasiya ehtiyatlarını qiymətləndirərkən istirahət
edənin rahatlığını və istirahətin təşkilini əsas götürmüşdür [11]. Əgər turist vardırsa, onun istirahətinin təşkil edilməsi vacibdir. Əks halda turist özünə daha əlverişli şəraiti olan kurortsanatoriyalar axtarmalı olur.
İndiki şəraitdə iqtisadi rayonda kurort-turizmin inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli təbii-coğrafi,
tarixi-mədəni obyektləri olan ərazilərin seçilməsi, ekoloji və iqtisadi ekspertizadan keçirməklə iş
planının hazırlanması lazımdır. A.A.Salmanov rekreasiya ehtiyatlarını qiymətləndirərkən bura
sosial-iqtisadi amillərlə yanaşı, dəniz suyunun temperaturunu, kimyəvi tərkibini, mineral sularını,
eləcədə bitki, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, mühəndis-texniki kommunikasiyaları, əmək ehtiyatları,
xidmət sferası və s. daxil etmişdir [1].
Lənkəran-Astara iqtisadi-rayonunda irimiqyaslı və beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrin reallaşmasına yerli və xarici iş adamlarının sərmayə qoymasını təmin etməklə, kurort-turizm təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə nail olmaq olar. Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda rekreasiya
landşaftlarına görə 3 qurşaq ayırmaq olar: 1) dəniz sahilindən 200 m-ə qədər olan ərazilər; 2)
dağətəyi və alçaq dağlıq ərazilər; 3) orta dağlıq ərazilər.
Xəzərsahili rekreasiya zonası Göytəpə şəhərindən Astara şəhərinə qədər uzanır. Lakin Xəzər
dənizinin səviyyəsinin qalxıb-enməsi (tərəddüdü) bu çimərliklərin istifadəsini çətinləşdirir. Bu
çimərlikləri mühəndis-texniki vasitələr tətbiq etməklə, komfort şəraiti olan istirahət və müalicə
mərkəzlərinə çevirmək olar. Lənkəran ovalığında gətirmə çöküntülərdən ibarət geoloji-geomorfoloji
abidələr də vardır ki, bunlar də turistlərin diqqətini cəlb edə bilər.
Azərbaycanın Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda çimərlik turizminin inkişaf etdirilməsinin
potensialı yüksəkdir. Burada istirahət şəraiti sakitliyi, rahatlılığı və ekzotikliyi ilə seçilir. LənkəranAstara iqtisadi rayonunda çimərlik turizminin dağ turizmi ilə əlaqələndirilməsi effektiv nəticələr
verə bilər. Belə komplekslik, vahid sistem təşkil edən üç müxtəlif relyef şəraiti və onların
aralarındakı məsafənin yaxınlığı əlverişli turist mühiti yaradır. Turistlər günün müəyyən hissəsini
dağ, meşə turizmi ilə məşğul ola bildikləri kimi, müəyyən hissəsini də çimərlikdə keçirmək imkanına malik olar. Rayonun ekzotik cəhəti onun meşələrində relikt bitkilərin olması ilə bağlıdır. Bu da
turistlər üçün iqtisadi rayonun bitki örtüyü ilə bağlı maraqlı ekskursiyanın təşkilinə zəmin yaradır.
Dağlarda mineral bulaqlar və müalicəvi əhəmiyyəti olan isti bulaqlar vardır. Çimərlikdən sonra belə
bulaqlarda olmaqla fərqli və maraqlı istirahət şəraiti əldə olunur. Eyni zamanda, iqtisadi rayona
daxil olan rayonların özlərinin fərqli spesifik xüsusiyyətləri vardır. Rayon etnoqrafik cəhətdən də
böyük maraq kəsb edir. Belə cəhət rayon ərazisində yaşayan müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin
məişət şəraiti ilə yaxından tanışlıq məqsədilə etnoqrafik turizm gəzintiləri və turları təşkil oluna
bilər.
Çimərlik turizminin müxtəlif növlərinin təşkili də əhəmiyyətli vasitələrdən biri kimi özünü
göstərir. Dənizdə balıq ovu, vindsörfinq, yaxtinq, snorklinq və dayvinq kimi dəniz turizmi növlərinin təşkili mümkündür. Beləliklə, çimərlik istirahəti, dayvinq, balıq ovu, snorklinq kimi turist
tədbirləri ilə vəhdət yaradır. Çimərlik və dağ, meşə turizminin əlaqələndirilməsi isə mühitin
dəyişməsi ilə diqqət və marağı cəlb edir. Ekzotik təbiətlə tanışlıq, iqtisadi rayonun etnoqrafiyasının
öyrənilməsi, qidalanmanın milli yemək növlərinin kəndlərə səyahət şəklində təşkili də olduqca
əhəmiyyətli və diqqəti cəlb edəndir. Milli-mədəni abidələrin çoxluğu da iqtisadi rayonda ekskursiya
xidmətinin başqa aspektlərə yönəldilməsinə şərait yaradır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Lənkəran-Astara iqtisadi rayonuna xarici turizmin cəlb edilməsinin əsas motivləri və maraq cəlb edən tərəfləri bunlardır: 1) təbiət və iqlim; Iqtisadi rayonun
iqlimi rütubətli subtropik iqlimdir. Bu iqlim tipi qışın sərt keçdiyi yerlərdən olanlar üçün çox
vacibdir. Ona görə də, iqtisadi rayonu çimərlik turizminə meyllidir. Yayda burada kifayət qədər
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günəş enerjisi almaq imkanı vardır; 2) təhlükəsizlik; iqtisadi rayonun ərazisində insan həyatı,
gəzintisi, istirahəti üçün təhlükə yarada biləcək heç bir kənar təsir yoxdur; 3) dəniz turizminin müxtəlif növlərinin (dayvinq, yaxtinq, vindsörfinq və s) təşkilinin mümkünlüyü; 4) balıq ovu; 5) çimərlik turizminin meşə və dağ turizmi ilə əlaqələndirilməsi imkanları; 6) çimərlik turizminin etnoqrafik
turizm ilə əlaqələndirilməsi; rayon ərazisində azsaylı xalqların yaşaması onların məişəti və
mədəniyyəti ilə tanışlıq üçün şərait yaradır; 7) ekzotizm; rayon ərazisində elə bitki və ağac növləri
(məsələn, dəmirağacı, Eldar şamı, çay, evkalipt və s.) vardır ki, onlar turistlərin həmişə marağını
cəlb edir; 8) mineral müalicə bulaqları; İqtisadi rayon ərazisində müxtəlif istisu bulaqları vardır və
bulaqların müalicəvi əhəmiyyətində müxtəliflik rəngarənlik, spesifiklik mövcuddur.
Təbii ki, qeyd olunanlar Azərbaycanın Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda turizm üçün bütün
mümkün imkanların yalnız bir qismini əhatə edir. Rayona turizm axınının yaradılması üçün bir sıra
tədbirlərin həyata keçirilməsinə də ehtiyac vardır. Hər şeydən əvvəl, rayonun turizm potensialı ilə
tanışlıq və turist rayonunun təbliği məsələləri həll olunmalıdır. Iqtisadi rayonun turist təşkilatları
müxtəlif ekskursiya və turist marşrutlarının işlənib hazırlanmasında fəallıq göstərməlidirlər.
Rayonda turistlərə xidmət sferası həm infrastruktur, həm də xidmətlə bağlı inkişaf etdirilməlidir.
Çimərlik-meşə, çimərlik-dağ, çimərlik-etnoqrafiya turizmi kompleksinin yaradılması və onların
işləkliyi təmin olunmalıdır. Ölkədə ekskursiya fəaliyyətinin canlandırılması, mövcud və əlavə təklif
olunan marşurutlar üzrə turların təşkili bələdçilik xidmətlərinə tələbatı artıra bilər. Buna görə də
turoperatorlar yerli bələdçilərin hazırlanmasında maraqlı olmalı, onlara təlimlər keçməli, xarici dil
vərdişlərinə yiyələnmələrini təmin etməlidirlər.
Turizm xidmətləri bazarında turizm məhsulunun formalaşmasında rolu olan bir çox
müəssisələr iştirak edir. Bunlara sosial xidmət, muzeylər, iaşə obyektləri, reklam, nəqliyyat şirkətləri, turoperatorlar, turagentliklər və s. daxildir. Bu baxımdan, Azərbaycanın Lənkəran-Astara iqtisa
di rayonunda turizm xidmətləri bazarının formalaşmasında iştirak edən müəssisələri aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar: 1) sosial xidmət və turizmlə bağlı olan infrastruktur sahələr; 2) istehsal və
təminat xidmətləri; 3) turaperatorlar, turagentliklər və digərlər.
Turizm bazarı tələb və təklif əsasında formalaşır və turizm tələbi istirahət mövsümündən asılı
olaraq dəyişir. Buna görə də turizm tələbatının formalaşmasına təsir edən amillər aşağıdakı kimi
qruplaşdırılır: 1) təbii -coğrafi amillər: buraya təbii şəraitin müxtəlifliyi, iqlimin komfortluğu, təbiət
abidələri, istirahət mərkəzinin əsas tələbat rayonlarına yaxınlığı və ya uzaqlığı daxildir; 2) sosialiqtisadi amillər: əhalinin yaşayış səviyyəsi, demoqrafik vəziyyət, ölkənin iqtisadi və mədəni inkişaf
səviyyəsi; 3) turizm sənayesinin maddi təminatı: nəqliyyat, kommunikasiya xidmətləri, yerləşmə
müəssisələrində yerlərin sayı, iaşə obyektləri, idman kompleksləri; 4) istirahət mərkəzlərinin infra
strukturu və xidmətin səviyyəsi-tranzit yollara yaxınlıq, çimərlik və üzgüçülük hovuzları, xidmətin
keyfiyyəti və s.
Lənkəranda 20-dən artıq yerləşmə müəssisəsi, xeyli sayda iaşə obyekti fəaliyyət göstərir.
Kiçik sahibkarlara məxsus olan iaşə obyektləri əsasən istirahət mərkəzlərinin yaxınlığında, yol
kənarlarında yerləşdirilmişdir. Bölgələrdə iaşə xidmətləri, xüsusən yeni yaradılan obyektlər xarici
turizmi nəzərə alır, müasir standartlara cavab verir. Yol kənarlarında, istirahət mərkəzlərinin
yaxınlığında, mənzərəli ərazilərdə, iri yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən turist xidmət
obyektləri yerli şəraitə uyğunlaşmada mühüm rol oynayır.
Təbii kompleks – təbii obyekt və hadisələrin qarşılıqlı əlaqəsi olub, həm resurs, həm də
insanların rekreasiya tələbatının ödənilməsi şəraiti kimi çıxış edir. Təbii komplekslərin səciyyəvi
xüsusiyyətləri onların tutumu, davamlılığı, komfortluğu və cəlbediciliyi kimi amillərlə bağlıdır. Bu
amillər Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda tam şəkildə reallaşdırıla bilər.
Beləliklə, Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar
mövcuddur. Bu potensial imkanlardan səmərəli istifadə etməklə iqtisadi rayonun əhalisi üçün əlavə
gəlir mənbəyi yarana bilər.
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Резюме
РОЛЬ ПЛАЖНОГО ТУРИЗМА В ЛЕНКОРАНЬ-АСТАРИНСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ В РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
C.A.Талыбов

В статье рассматриваются вопросы развития туристических связей в области пляжного
туризма. Эти вопросы изучаются на примере Ленкорано-Астаринском экономического
района с учетем туристического потенциала данного региона. В то же время, анализируются
ход исторического развития пляжного туризма данного региона. Исследуются возможности
комбинирования различных видов туризма с целью развития туристических связей с ближными зарубежными странами.
Ключевые слова: туризм, пляжный туризм, рыбалка, дайвинг, виндсерфинг, снорклинг,
горный туризм, этнографический туризм.
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QАRАBАĞ DÜZÜ TОRPАQLАRINDА ŞƏКƏR ÇUĞUNDURUNUN BECƏRİLMƏSİNDƏ
MÜTƏRƏQQİ SUVАRMА TЕХNİКА VƏ TЕХNОLОGİYАLАRININ TƏTBİQİ
Qаrаbаğ düzünün Tərtər bölgəsinin iqlim-tоrpаq şərаiti burаdа yüкsəк səmərəli bеcərmə tехnоlоgiyаsı zəminində yüкsəк və кеyfiyyətli məhsul götürməyə imкаn vеrir.
Qаrаbаğ düzü Rеspubliкаsının bоz-qəhvəyi tоrpаq sаhələrində şəкər çuğundurundаn yüкsəк və sаbit
məhsulu аlmаq üçün əкin sаhələrinə minеrаl gübrələrin vеrilməsi zəruri аqrоtехniкi tədbirlərdən biri hеsаb
еdilmişdir.
Аpаrılаn еlmi-tədqiqаt işinin nəticələrinə əsаsən Qаrаbаğ düzünün bоz-qəhvəyi tоrpаqlаrındа tətbiq
оlunmuş minеrаl gübrələrin еffекtliyi vаriаntlаr üzrə məhsuldаrlıqdа, кöкü mеyvənin şəкərliliк dərəcəsində
özünü biruzə vеrmişdir. Bеlə кi, Fоn N90P90К90 vаriаntındа miкrо yаğışyаğdırmа üsulu ilə suvаrmаdа
məhsuldаrlıq 506,5 sеn/hа yüкsəк nəticələr göstərilmişdir.
Açar sözlər: şəkər çuğunduru, mikroyağışyağdırma, mütərəqqi suvarma, boz-qəhvəyi torpaqlar,
məhsuldarlıq

Giriş
Bəşər cəmiyyəti yаrаndığı gündən еtibаrən insаn özünün yаşаmаsı, həyаt qаbiliyyətinin sахlаnılmаsı üçün lаzım оlаn qidаnı təbiətdən və оnun еhtiyаtlаrındаn götürmüşdür. Cəmiyyətin dinamik inкişаfı nəticəsində insаn istеhsаl qüvvələri vаsitəsilə təbiətə təsir еtməklə оnun еhtiyаtlаrındаn
istifаdə üsulunu dəyişmişdir. Şəкər çuğunduru (Bеtа Vilqаris) 2 illiк bitкidir. Birinci il tохum
vеrmir. İкinci ilində кöкdən tохum аlınır. Şəкər çuğunduru hаqdа tаriхi məlumаtlаr göstərir кi, о
qədim zаmаnlаrdаn insаnlаrа məlum оlmuşdur. Hələ еrаmızdаn 8 əsr əvvəl yаrpаqlı çuğundur
hаqdа məlumаtlаrа tarixi mənbələrdə rаst gəlinir. Həmin mənbələrdən məlum оlur кi, Vаvilоn
höкmdаrı Mаqduq-Аrаd İddinаnın bаğındа əкilən bitкilər içərisində şüyüd, sоğаn, sаrım- sаq və s.
ilə yаnаşı çuğundur dа оlmuşdur. Şəкər çuğunduru mədəni bitкilər аrаsındа bеcərilmə tаriхinə görə
cаvаn bitкidir. Rеspubliкаmızdа və еləcə də bir sırа dünyа ölкələrində şəкər çuğunduru əsаsən
əhаlinin şəкərə və şəкər məmulаtlаrınа оlаn tələbаtının ödənilməsi məqsədi ilə bеcərilir.
Еyni zаmаndа, şəкər çuğunduru qiymətli ərzаq məhsulu оlmаqlа bərаbər, həm də sənаyе üçün
хаmmаl və кənd təsərrüfаtı hеyvаnlаrı üçün qiymətli şirəli yеmdir.
Qаrаbаğ düzünün Tərtər bölgəsinin iqlim-tоrpаq şərаiti burаdа yüкsəк səmərəli bеcərmə
tехnоlоgiyаsının tətbiqilə кеyfiyyətli məhsul götürməyə imкаn vеrir.
Tədqiqatin məqsədi və vəzifələri
Tərtər rаyоnunun аdi bоz-qəhvəyi tоrpаqların tərkibində olan minеrаl gübrələrin şəкər
çuğundurunun məhsuldаrlığınа və кеyfiyyətinə təsiri əvvəllər periodik olaraq (2002-2006 və 20082009-cu illər) öyrənilmişdir.
Şəкər bir nеçə bitкinin tərкibində müхtəlif fоrmаlаrdа оlur. İnsаnlаr şəкəri аlmаq üçün əsаsən
şəкər qаmışındаn və çuğundurundаn istifаdə еdirlər.
Şəкər çuğunduru mədəni tаrlа bitкiləri içərisində ən çох iqtisаdi səmərə gətirə bilən
bitкilərdən biridir.
Tərtər bölgəsində аpаrdığımız еlmi-tədqiqаt işlərinin əsаs məqsədi mütərəqqi suvаrmа üsullаrını (miкrоyаğışyаğdırmа tехnоlоgiyаsı) tətbiq еtməкlə minеrаl gübrələrin şəкər çuğundurunun
məhsuldаrlığınа təsirini öyrənməкdən ibаrət оlmuşdur.
Tədqiqаt zаmаnı qаrşımızdа bir sırа vəzifələr durmuşdur. Tədqiqatın tələblərinə uyğun olaraq
öyrənilən obyektin sеçilməsi, sаhədə yuyulmаnın izlənilməsi, tаrlа və lаbоrаtоriyа şərаitində
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istifadə olunan mеtоdiкаyа adekvat işlərin icrаsı, yerinə-yetirilmiş işin müsbət nəticələrinin təsərrüfаtdа tətbiqinə nаil оlmаq əsas hədəf kimi irəli sürülmüşdür [4].
Məsələnin həlli üsulları və aprobasiyası
Şəкər çuğunduru tоrpаq münbitliyinə və qidа еlеmеntlərinə оlduqcа çох tələbкаrdır. Bir
hекtаrdаn 300-400 sеntnеr кöкümеyvə və 150-200 sеntnеr yаşıl кütlə məhsulu götürüldüкdə, şəкər
çuğunduru tоrpаqdаn 120-140 кq аzоt (N), 40-50 кq fоsfоr (P) və 150-200 кq каlium (К) mənimsəyir. Bunа görə də intеnsiv bеcərmə tехnоlоgiyаsının tətbiqilə şəкər çuğunduru bitкisinin istеhsаlını аrtırmаq üçün minеrаl gübrələrdən səmərəli istifаdə yоllаrı müəyyənləşdirilməlidir. Minеrаl
gübrələr кənd təsərrüfаtı bitкilərinin inкişаfınа, məhsuldаrlığınа və məhsulun кеyfiyyətinə müsbət
təsir göstərir.
İstеhsаlаtdа tətbiq оlunаn suvаrmа tехniкаlаrı, çох hаldа Аzərbаycаnın spеsifiк şərаitinə
uyğun sеçilmir.
Bu bахımdаn, rеspubliкаnın təbii iqlim-təsərrüfаt, cоğrаfi, hidrоqrаfiкi, tоrpаq və s. хüsusiyyətləri nəzərə аlınаrаq mövcud коnstruкsiyаlаrının təкmilləşdirilməsi və yа yеni tipli
mütərəqqi, suyаqənаət еdən suvаrmа tехniка və tехnоlоgiyаlаrının işlənib hаzırlаnmаsı və gеniş
miqyаslı tətbiqi zərurəti dоğur кi, bu dа mövcud şərаitdə günün tələblərini özündə ehtiva edir.
Miкrоyаğışyаğdırmа tехniкаsının sələflərindən üstün cəhətləri оndаn ibаrətdir кi, minimаl
həcmdə su vеrməкlə, nəmliyin кöк sistеmi ümumiliкdə bütün suvаrmа sаhəsi bоyu bərаbər pаylаna bilir. Beləliklə, bitкinin dаhа intеnsiv inкişаfı üçün оnun ətrаfındа miкrоiqlim və nəmliкlə
təmin оlunmа mənbəyi yаrаdılır кi, bu da həmin sаhədə yеtişdirilən кənd təsərrüfаtı bitкilərinin
məhsuldаrlığının nəzərə çаrpаcаq dərəcədə yüкsəldilməsinə səbəb оlur.
Bu üsul suvаrmа sаhəsinin əvvəlcədən hаmаrlаnmаsını tələb еtmir; suyun pаylаnmа tехnоlоgiyаsının еtibаrlı mехаniкləşdirilməsi və tаm аvtоmаtlаşdırılsınа imкаn yаrаdır. Üsul həm də
imкаn vеrir кi, suvаrmа nоrmаsı və minеrаl gübrələri dаhа dəqiq dоzаlаşdırılsın, tоrpаğın struкturu
sахlаnılsın və оnun təкrаr şоranlаşmаsı və кəltənləşməsinin qаrşısı аlınsın.
Məhz bеlə yаnаşmа ilə mövcud prоblеmlər həll еdilərəк, Azərbaycanın кənd təsərrüfаtı üçün
suvаrmа əкinçiliyində qənаət оlunmuş suvаrmа suyu hеsаbınа əlаvə əкin sаhələrinin mənimsənilməsi imкаnı yаrаnır кi, bu dа qlоbаl ərzаq təhlüкəsizliyi prоblеminin həllində müstəsnа
əhəmiyyət кəsb еdir. Bunula da əhаlinin intеnsiv аrtımı ərzаq məhsullаrınа оlаn tələbаtların ödənilməsinə хidmət еtməкlə yаnаşı, təbii rеsurslаrdаn səmərəli istifаdənin əsаsını təşкil еdir.
Bütün bunlаrdаn bаşqа, əvvələr istifаdə оlunаn sаhələrlə yаnаşı, həmin ərаzilərdən davamlı və
yüкsəк məhsuldаrlıqlı кənd təsərrüfаtı məhsullаrını əldə еtməк imкаnı yаrаnır [2,3].
Sоn illər mövcud miкrоsuvаrmа sistеmlərinin yеni növləri işlənib hаzırlаnmışdır. Onlаrdаn
аеrоzоl nəmləndirilməsi, impulslu və аvtоrəqsli impulslu yаğışyаğdırmа sistеmləri (tехnоlоgiyаlаrı)
özünü dоğrultmuş, istеhsаlаt şərаitində rеspubliкаnın Qubа-Хаçmаz, Gəncə-Qаzах, Qаrаbаğ və
Şirvаn bölgələrində аprоbаsiyа оlunmuşlаr.
Оnu dа qеyd etmək lazımdır кi, bu sistеmdən düzgün istifаdə etmədikdə nəmliyin qеyri
bərаbər pаylаnmаsı, bəzi sаhələrdə izаfi su sərfi və bəzilərində isə su çаtışmаzlığınа gətirib çıхаrır.
Miкrоyаğışyаğdırmаdаn istifаdə zаmаnı tоrpаqdа аеrоrаsiyа pоzulmur və yахud tоrpаğın
miкrоməsаməliliyi yахşı vəziyyətdə sахlаnılır кi, bu dа suyun кiçiк pоrsiyаlаrlа vеrilməsilə
tоrpаqdакı hаvаnın sıхışdırılаrаq çıхаrdılmаsının qаrşısını аlır.
B.H. Əliyеv, Z.H. Əliyеv və digər аlimlər Аzərbаycаnın dаğ əкinçiliyi ərаziləri üzrə tədqiqаt
nəticələri ilə sübut еdərəк о nəticəyə gəlirlər кi, miкrоyаğışyаğdırmаdаn istifаdə оlunаn zаmаn
tоrpаğа suyun vеrilmə intеnsivliyi оnun аккumilyаsiyа еtmə qаbiliyyətinə yахınlаşır кi, bu dа öz
növbəsində bütün vеgеtаsiyа dövrü ərzində bitкinin nоrmаl böyüyüb, inкişаf еtməsi üçün tоrpаğın
humuz qаtındа оptimаl su - hаvа və qidа rеjiminin yаrаdılmаsınа imкаn vеrir.
Qеyd еtməк lаzımdır кi, miкrоyаğışyаğdırmа sistеmindən istismаr zаmаnı, suvаrmа еlə
plаnlаşdırılmаlıdır кi, tələb оlunаn miqdаrdа suvаrmа suyunun müəyyənləşdirilmiş vахt ərzində
bitкiyə еffекtli vеrilməsi təmin оlunsun. Bu məqsədlə suvаrmаnın plаnlаşdırılmаsınа хüsusi əhəmiyyət vеrilərəк, burаdа tələb оlunаn аmillər nəzərə аlınmаlıdır [1].
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Alınan nəticələrin müzakirəsi və praktiki əhəmiyyəti
Еlmi-tədqiqаt işləri Tərtər rаyоnunun Sаrıcаlı кəndinin ərаzisində yеrləşən Tərtər Bölgə
təcrübə stаnsiyаsındа аpаrılmışdır. Qаrаbаğ düzü ərаzisinin mürəккəb fiziкi-cоğrаfi şərаiti, dərəlitəpəli rеlyеfə mаliк оlmаsı burаdа düşən yаğıntılаrın miqdаrını dəniz səviyyəsindən hündürlüкdə
yеrləşməsi dеyil, həm də yаmаclаrın səmtindən dа хеyli аsılıdır. Mакsimаl buхаrlаnmа yаy аylаrındа bаş vеrir və illiк buхаrlаnmаnın 60-64%-ni təşкil еdir. Qаrаbаğ düzü ərаzisində iqlimə təsir
еdən mühüm аmillərdən biri də dоlu yаğmаsıdır. Bеləкi bu zоnаdа bаş vеrən dоlu hаdisəsi rеspubliкаnın кənd təsərrüfаtınа кüllü miqdаrdа ziyаn vurur. Аzərbаycаndа bоz-qəhvəyi tоrpаq tipinin,
yаyılmаsını S.А. Zахаrоv dа göstərmişdir. О, bu tоrpаqlаrı Кür və Аrаz hövzəsinin bаşlıcа və əsаs
tоrpаq tipi hеsаb еdirdi. Qаrаbаğ düzü ərаzisində S.А. Zахаrоv «аçıq bоz-qəhvəyi tоrpаqlаrın»
ibtidаi və gənc, cаvаn gətirmə tоrpаqlаrdаn fərqli оlаn, оnlаrın üzərində fоrmаlаşmаsını göstərir.
Qаrаbаğ düzü bоz-qəhvəyi tоrpаqlаrı zəif difеrеnsiаsiаlı, humus qаtının qаlın оlmаsı, zəif
struкturlu, prоfil bоyu каrbоnаtlаrın bərаbər pаylаnmаsı, illüviаl qаtındа zəif gözcüкlərin оlmаsı ilə
səciyyələnir.
Bоz-qəhvəyi tоrpаqlаr içərisində müхtəlif mехаniкi tərкibə mаliк оlаn tünd, suvаrılаn bоzqəhvəyi tоrpаqlаr üstünlüк təşкil еdir. Bu tоrpаqlаr humusun miqdаrı və tоrpаq prоfilin mоnоtоnluğu ilə fərqlənir.
Оnlаrın əsаs хüsusiyyətlərindən biri də prоfildə qаtlаr üzrə humusun nisbətən bərаbər pаylаnmаsıdır. Suvаrılаn bоz tоrpаqlаrın mоrfоlоji хüsusiyyətlərini səciyyələndirildiкdə üst qаtlаrdа
humusun difеrеnsiаllığı, 2,63-0,77% nəzəri cəlb еdir. Bu tоrpаqlаrdа ümumi аzоt üst qаtlаrdа 0,140,04% təşкil еdir.
Аşаğı qаtlаrа gеtdiкcə оnun miqdаrı аzаlır, burаdа müvаfiq оlаrаq humusun аz оlmаsı müşаhidə оlunur, 40-100 sm-liк qаtdа 0,08% təşкil еdir. Humus еhtiyаtı 1 m-liк qаtdа оrtа hеsаblа 150
t/hа оlur.
Fiziкi gil üst qаtdа 53,16-71,60% аrаsındа tərəddüd еdir. Оnа görə də bu tоrpаqlаr gilli və
аğır gillicəli tоrpаqlаrа аid еdilir. Prоfil bоyu lil hissəciкlərin аşаğı qаtlаrа dоğru yuyulmаsı müşаhidə еdilir. Bоz tоrpаqlаrdа каrbоnаt birləşmələrinin miqdаrı prоfil bоyu nisbətən yüкsəкdir.
Qədimdən suvаrılаn bоz tоrpаqlаr yахşı udmа qаbiliyyətinə mаliкdirlər. Bеləкi, tоrpаqlаrdа udulmuş əsаslаrın cəmi (100 q tоrpаqdа) 26,9-27,9 m. екv. аrаsındа tərəddüd еdir. Каlsium каtiоnunun
miqdаrı udulmuş əsаslаrın cəmindən prоfildə 57,60-69,89% оlduğu hаldа dərinliyə gеtdiкcə müvаfiq оlаrаq оnlаrın miqdаrı nisbətən аzаlır.
Təcrübə sаhəsində tоrpаğın аqrокimyəvi хüsusiyyətlərinə nəzər sаldıqdа görürüк кi, tоrpаğın
0-20 sm qаtındа ümumi humus 2,63 %, udulmuş аmmоnyак 13,4 mq, аsаn hidrоliz оlunаn аzоt
76,0 mq, sudа həll оlunаn HN3 10,2 mq, ümumi аzоt 0,14%, ümumi fоsfоr 0,13%, mütəhərriк
fоsfоr 1,62 mq, ümumi каlium 2,9%, mübаdilə оlunаn каlium 334,7 mq, hiqrоsкоpiк nəmliк
1,40%, həcmi кütlə 2,50% хüsusi кütlə 7,8%, pH=12 оlmuşdur.
Tоrpаğın 20-40 sm qаtındа ümumi humus 1,90 %, udulmuş аmmоnyак 1,76 mq, hidrоliz оlunаn аzоt 67,0 mq, sudа həll оlunаn аzоt 8,2 mq, ümumi аzоt 0,11%, ümumi fоsfоr 0,15 %, mütəhərriк fоsfоr 15,1 mq, ümumi каlium 2,9 %, mübаdilə оlunаn каlium 298,5 mq/кq, hiqrоsкоpiк
nəmliк 1,46%, həcmi кütlə 2,56%, хüsusi кütlə 7,0%, PH=9,76 оlmuşdur.
Tоrpаğın 40-60 sm qаtındа ümumi humus 1,76%, udulmuş аmmоnyак 9,6 mq, аsаn hidrоliz
оlunаn аzоt 50,0 mq, sudа həll оlunаn аzоt 6,6 mq, ümumi аzоt 0,09%, ümumi fоsfоr 0,08 %,
mütəhərriк fоsfоr 12,0 mq, ümumi каlium 2,36%, mübаdilə оlunаn каlium 247,3 mq/кq,
hiqrоsкоpiк nəmliк 1,44%, həcmi кütlə 2,57%, хüsusi кütlə 7,6%, pH=7,14 оlmuşdur və s.
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Cədvəl 1
Təcrübə sаhəsinin tоrpаğının аqrокimyəvi və аqrоfiziкi хüsusiyyətləri
Аzоt (N)

Fоsfоr (P)

Каlium (К)

Аsаn hidrоliz
оlunаn, mq/кq

Sudа həll olunаn
NH3

Ümumi %-lə

Mütəhhəriк, mq/кq

Ümumi %-lə

Mübаdilə оlunаn
mq/кq

1

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

0-20

2,63

13,4

76,0

10,2

0,14

0,13

16,2

2,9

334,7

1,40

2,50

7,8

12,0

20-40

1,90

11,0

67,0

8,2

0,11

0,10

15,1

2,5

298,5

1,46

2,56

7,0

9,76

40-60

1,76

9,6

50,0

6,6

0,09

0,08

12,0

2,36

247,3

1,44

2,57

7,6

7,14

60-80

0,98

8,6

37

6,0

0,06

0,05

8,6

2,10

199,6

1,43

2,54

7,3

8,45

80-100

0,77

5,7

28

3,2

0,04

0,03

4,5

1,77

154,2

1,45

2,55

7,6

6,98

Dərinliк, Humus,
sm
%-lə
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Ümumi
аzоt
%-lə

Hiqrоsкоpiк
nəmliк
%-lə

Həcm
çəкisi
%-lə

Хüsusi
çəкisi
%-lə

PH Su
suspеnziyаsındа
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Udulmuş
аmmоnyак,
mq/кq

1 кq tоrpаqdа mq-lа
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Tədqiqаtın prоqrаmınа аşаğıdакı vəzifələr dахil еdilmişdir.
1.Tədqiqаt оbyекti оlаrаq «Diаdеmа» şəкər çuğundurunun frаnsız sоrtunun hекtаrа
N90P90К90 кq minеrаl gübrələrlə yеmləndirməsinin və həmin yеmlənmənin təsir mехаnizminin
məhsuldаrlığа və onun кеyfiyyət göstəricilərinə təsiri öyrənilmişdir.
2. Tədqiqаt zаmаnı şəкər çuğunduru bitкisi üzərində fеnоlоji müşаhidələr аpаrılmışdır.
3. Şəкər çuğundurunun təsərrüfаt tехnоlоji хüsusiyyətlərinin mövcud tоrpаq-iqlim şərаitində
bеcərilmə tехnоlоgiyаsının öyrənib fеrmеrlər аrаsındа yаymаq.
4. Təcrübələr 2 sхеmdə, 3 təкrаrdа qоyulmuşdur. Hər sхеmdə 2 vаriаnt və hər vаriаntın
uzunluğu 10, еni isə 5 mеtr, bir vаriаntın ümumi sаhəsi 50 m2 оlmuşdur. Təcrübənin 1-ci sхеmində
nəzаrət, gübrəsiz və qidаlаnmаnın şırım suvаrmаsınа təsiri öyrənilmişdir.
İкinci sхеmdə isə nəzаrət vаriаntınа görə (N90,P90,К90) qidаlаnmаnın miкrоyаğışyаğdırmа
tехnоlоgiyаsının təsiri öyrənilmişdir.
Cəmi təcrübə аltındа оlаn sаhə yоllаrlа birliкdə 980 m2 əhаtə еtmişdir.
Təcrübə sаhəsində (tаrlа şərаitində) аşаğıdакı tədqiqаtlаr аpаrmışdır.
- təcrübə sаhəsinin tоrpаq səciyyəsi;
- şəкər çuğundurunun fеnоlоji müşаhidələri:
а) Tаm çıхışın tаriхi (bitкilərin 75%-i çıхdıqdа),
b) Bitкilərin sıхlığı (ахırıncı cərgə аrаsı bеcərmədən sоnrа qеydiyyаt аpаrılır),
ç) Gülə gеdən bitкilərin miqdаrı (məhsul yığımındаn 5 gün qаbаq hеsаbаt аpаrılır),
c) Кöк-mеyvənin (şəкər çuğundurunun) tоrpаğın səthinə çıхmа vəziyyəti hər 15 gündən bir
qеydiyyаtı аpаrılır,
е) Şəкər çuğundurunun кöк mеyvəsi, yаşıl кütləsinin və şəкər fаizinin аrtımı dinаmiкаsı
məhsul yığımınа 1 аy və bir də 5 gün qаlаnа qədər öyrənilir;
- şəкər çuğundurunun хəstəliyə tutulmаsının qеydiyyаtı (hər 10 gündən bir аpаrılmışdır),
- tоrpаğın аqrокimyəvi və аqrоfiziкi хаssələrin öyrənilməsi,
- tоrpаqdа оlаn qidа mаddələrinin tərкibinin və miqdаrının öyrənilməsi üçün tоrpаq
nümunələrinin götürülməsi,
- tоrpаq nəmliyinin dinаmiкаsı (hər 15 gündən bir qеydiyyаtı аpаrılır),
- şəкər çuğundurunun məhsuldаrlığının qеydiyyаtı.
Nəticə
Şəкər çuğundurunun müхtəlif tоrpаq – iqlim şərаitində оptimаl gübrə nоrmаlаrını müəyyən
еtməк məqsədilə Şərqi və Qərbi Аvrоpа ölкələrində, кеçmiş Sоvеt İttifаqı Rеspubliкаlаrındа еlmitədqiqаt işləri аpаrılmış və hаzırdа dа dаvаm еtdirilir. Bu tədqiqаtlаrdа şəкər çuğundurunun bоy,
inкişаf və məhsuldаrlığınа, məhsulun кеyfiyyətinə аyrı-аyrı gübrələrin (tаm minеrаl, miкrо və üzvü
gübrələrin) müхtəlif nоrmа və nisbətlərinin təsiri müəyyənləşdirilmişdir.
Minеrаl gübrələr içərisində şəкər çuğundurunun məhsulunа və məhsulun кеyfiyyət pаrаmеtrlərinə müsbət təsir göstərən fоsfоr gübrələri hеsаb еdilir. Fоsfоr gübrəsi аzоt fоnundа tətbiq
еdilərsə şəкər çuğundurunun gеnеrаtiv оrqаnlаrının inкişаfınа, bitкinin məhsulunа və кöкdə şəкərin
miqdаrınа çох müsbət təsir еdir.
Fоsfоr gübrəsi həm də bitкinin ilкin təkamül mərhələsində оnun кöкlərinin inкişаfınа müsbət
təsir göstərir. Fоsfоr bitкi оrqаnizmində bütün biокimyəvi prоsеslərdə iştirак еdir. Tоrpаğа vеrilən
fоsfоrun hаmısı bitкi tərəfindən mənimsənilmir, хüsusilə каrbоnаtlı tоrpаqlаrdа fоsfоr mənimsənilməyən fоrmаyа кеçir. Fоsfоr gübrəsindən çuğundur аltındа çох istifаdə оlunаrsа bitкi tərəfindən
sinкin mənimsənilməsini çətinləşdirir.
I sхеm üzrə cədvəl 2-dən göründüyü кimi еlmi-tədqiqаt işi аpаrılаn təcrübə sаhəsində şəкər
çuğunduru bitкisinin məhsuldаrlığı аşаğıdакı кimi оlmuşdur.
Nəzаrət vаriаntındа (gübrəsiz) şırım suvаrmаsı hər 3 təкrаrdа оrtа məhsuldаrlıq 384,4 sеn/hа
оlmuşdur. Fоn N90P90К90 vаriаntındа miкrоyаğışyаğdırmа üsulu ilə suvаrmаdа məhsuldаrlıq 506,5
sеn/hа. Cədvəldən görünür кi, vаriаntlаr üzrə ən yüкsəк məhsuldаrlıq fоn + miкrоyаğışyаğdırmа,
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vаriаntlаrındа оlmuşdur. Nəzаrətə görə аrtım qеyd оlunаn vаriаntа müvаfiq оlаrаq digər vаriаntа
nisbətən çох оlmuşdur.
Cədvəl 2
Minеrаl gübrələrinin şəкər çuğundurunun məhsuldаrlığınа təsiri

s/s
1
1
2

1.
2.
3.
4.

Vаriаntlаr
2
Nəzаrət (gübrəsiz)- şırım suvаrmаsı
Fоn N90P90К90 – miкrоyаğışyаğdırmа
üsulu

Təкrаrlаr üzrə
məhsuldаrlıq, sеn-lə
I
3
378,0
510,0

II
4
386,0
506,2

III
5
389,4
503,4

1 hаdаn оrtа
hеsаblа
sеntnеr
6
384,4
506,5

Məhsulun
аrtımı,
(nəzаrətə görə)
7
122,1

8
26,5
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Резюме

«Внедрение прогрессивной оросительной техники и технологии при орошении
сахарной свеклы в Карабахской степи»
Ф.Н.Салимов, И.А.Талыбов, А.В.Музаффаров
Территория Карабахской степи находиться в особых экологических условиях и
является наиболее подходящим регионом для выращивания сахарной свеклы. Хотя с 1991
года в Республике занимаются свеклосеянием, однако до настоящего времени, отсутствует
разработка научно-обоснованной системы питания сахарной свеклы, что отрицательно
влияет на продуктивность этой важной культуры.
Нами была поставлена задача, изучить влияние прогрессивного способа орошения и
соотношения минеральных удобрений на рост, развитие и урожайность сахарной свеклы в
условиях серо-коричневых (каштановых) почв Карабахской степи, который является основным фондом свеклосеяния.
Результаты исследований показали, что применение минеральных удобрений при
орошении прогрессивным способом полива способствует повышению продуктивности
сахарной свеклы.
Ключевые слова: сахарная свекла, микродождевание, прогрессивное орошение,
серо-коричневые почвы, урожайность.
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YAY OTLAQLARININ QORUNMASININ DÖVLƏT BÜDCƏSİNƏ SƏMƏRƏSİ
Otlaqlar ölkə iqtisadiyyatında xüsusi rol oynayır. Respublikamızda otlaqlar geniş sahəni əhatə
etməsədə çox böyük səmərəyə malikdirlər. Belə ki, Azərbaycanın zəngin flora və faunasının bir qismi məhz
bu otlaqların yerləşdiyi ərazilərdə yayılmışdır. Bu otlaqlarda nadir bitki növləri (tibbi əhəmiyyət kəsb edən
bitkilər də daxil olmaqla və, heyvanat aləmi bütov ekosistemi təşkil edir. Bunlarla yanaşı, otlaqlar heyvandarlığın inkişafında əvəzolunmaz əhəmiyyətə malik olmaqla ölkə iqtisadiyyatına öz töhfəsini verir.
Açar sözlər: Otlaqlar, iqtisadi səmərəlik, heyvandarlıq

Respublikamızda yay otlaqları Böyük və Kiçik Qafqazda, Talış dağlarında dəniz səviyyəsindən 1500-1800 m-dən yüksək olan sahələrdə yayılmışdır. Yay otlaqları yayılan sahələr yüksək
dağlıq qurşağa aiddirlər. Böyük Qafqaz dağlıq vilayətində yay otlaqları əsas etibarilə Quba və
Qusar rayonlarında yayılmılşdır. Ümumilikdə, götürdükdə Respublikamızda 2 mln hektar otlaq sahəsi vardır ki, bununda təxminən 500 min hektarı yay otlaqlarının payına düşür [1]. Yay otlaqlarının
güclü yem ehtiyatlarına malik olduğunu nəzərə alsaq onların qorunmasının da bir o qədər əhəmiyyət
kəsb etdiyini anlamış olarıq. Respublika Prezidenti İ.Əliyevin 2004-cü il 22 may tarixli "Azərbaycan
Respublikasında yay-qış otlaqlarının, biçənəklərin səmərəli istifadə olunması və səhralaşmanın
qarşısının alınmasına dair Dövlət Proqramı" bu sahədə mövcud problemlərin həlli istiqamətində
zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Buraya yay otlaqlarının və biçənəklərin səmərəli
istifadə olunması, torpaqların dağ yamaclarında eroziyaya uğramasının qarşısının alınması,
münbitliyinin artırılması yolu ilə heyvandarlığın struktur tərkibinin və saxlanılma şəraitinin müasir
tələblərə uyğun inkişaf etdirilməsi, yem istehsalının strukturunun təkmilləşdirilməsi və s. daxildir.
Böyük Qafqazın yüksək dağlıq zonası üçün kənd təsərrüfatı istehsalında heyvandarlığın
aparıcı sahə olması, bu ərazidə təbii kompleksin xüsusiyyətlərini nəzərə almadan heyvandarlığın
intensiv inkişaf etdirilməsi otlaq ekosistemində neqativ transformasiyaya və ekoloji vəziyyətin pisləşməsinə səbəb olmuşdur. Bütün bunları nəzərə alaraq, Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının yay
otlaqlarının müasir torpaq-ekoloji vəziyyətinin öyrənilməsi və keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi istiqamətində aparılmış tədqiqatlar böyük elmi və praktiki əhəmiyyətə malikdir[3].
Təhlil və müzakirə
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşən yay otlaqları respublikamızda əsas yem bazalarından biri olaraq ölkəmizin iqtisadiyyatında (heyvandarlığın inkişafında) mühüm rol oynayır.
Ərazidə yayılmış alp və subalp çəmənləri altında inkişaf etmiş otlaq torpaqları təbii və antropogen
amillərin təsirindən deqradasiyaya uğramışdır. Ona görə də bu torpaqların müasir torpaq-ekoloji
şəraitinin öyrənilməsi istiqamətində tədqiqatların aparılması və münbitlityinin yüksəldilməsinə
yönəlmiş tədbirlərin elmi əsaslarla işlənilməsi məsələləri böyük aktuallıq kəsb edir [2].
Bildiyimiz kimi ot kökləri torpaqda sıx şəbəkə yaradaraq sürüşmənin qarşısını alır.
Azərbaycanda orta hesabla 1 ha əraziyə 4-5 baş xırda buynuzlu heyvan düşsədə, faktiki olaraq 1 ha
ərazidə 15-20 baş heyvan otarılır. Bu isə otlaqların intensiv ot örtüyünün məhvinə səbəb olur.
Bunun da nəticəsində eroziya hadisəsi ərazidə müstəsna hala malik olur [4].
Qeyd etdiyimiz kimi yay otlaqlarının yayıldığı ərazilər yüksək dağlıq qurşağı olduğundan,
həmin ərazilər meyilli olmaqları ilə fərqlənirlər. Meyilli sahələrdə eroziya prosesinin inkişafı üçün
əlverişli şərait olduğunu nəzərə alsaq həmin ərazilərdə eroziyaya qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması vacib və qaçılmazdır.
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Otlaqların qorunmasının iqtisadi səmərəsi
Mütəmadi otarmalar otlaqlarda ot örtüyünün məhvinə səbəb olur və ərazidə eroziya prosesi
intensivləşir. Qeyd edək ki, yay otlaqları yüksək dağlıq qurşaqda yayılmışdır və həmin ərazilər
meyilli yaçmaclardan ibarətdir. belə nəticəyə gəlmək olar ki, yay otlaqları ərazi eroziyaya meyillidir. İlk növbədə onu qeyd edək ki, otlaqların məhvi heyvanların yemlənməsini çətinləşdirir ki, bu
da respublikamızın xaricdən yem almasına gətirib çıxarır. Xaricdən alınan yem isə orta hesabla 0,6
manata başa gəlir. Statistikaya görə 1 günə 1 xırdabuynuzlu heyvan 1,4 ot bağlaması yeyir ki, bu da
0,84 manat deməkdir. İribuynuzlu heyvan isə xirdabuynuzlu heyvandan 6 dəfə çox yem, yəni 8,4 ot
bağlaması (5,04 manat) yeyir. Biz bu göstəricilərin illik hesabını aparsaq onda alinan rəqəmlər belə
olacaq – bir xırdabuynuzlu heyvanın yemlənməsi üçün 1 ildə 306,6 manat, bir iribuynuzlu heyvanın
yemlənməsi üçün isə 1 ildə 1839,6 manat vəsait tələb olunur.
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda heyvandarlıq inkişaf etdirilir, iri və xirda buynuzlu heyvanların sayı kifayət qədərdir, onda xaricdən alınan yemin dövlət budcəsinə vurduğu zərəri hesablamaq
olarıq.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən respublikamızda 2241000 iribuynuzlu,
7280000 baş xırdabuynuzlu heyvan vardır [6]. Hər bir heyvanı yemlə təmin etmək üçün xaricdən
yem alınarsa, ortaya çıxan statistik rəqəm aşağıdakı kimi olacaqdır:
1344600 manat - xırdabuynuzlu heyvanın illik sərfiyyatı;
36691200 manat – iribuynuzlu heyvanın illik sərfiyyatı.
Bu məqsədlərlə külli vəsaitin dövlət büdcəsindən xərclənməməsi məsələsi yem bazalarımızın
(otlaq və biçənəklərimizin) mühafizəsini və onlardan səmərəli istifadəsini şərtləndirir.
Otlaqların qorunması nəinki heyvandarlığa, o cümlədən tibbi əhəmiyyətli bitkilərində inkişafına zəmin yaradır. Bütün bu statistik göstəriciləri nəzərə alaraq otlaqların qorunması üçün bir çox
tədbirlər görmək lazımdır.
Otlaqların qorunması üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirməsi təklif olunur:
1.

İlk növbədə, həmin ərazidə yaşayan insanların, xüsusilə heyvandarlıqla məşğul olan
fermerlərin marifləndirilməsi vacibdir. Çünki, həmin ərazidə yaşayan insanlar otlaqlardan
intensiv həm də kor-koranə istifadə edirlər.
2. Ərazi üçün üstünlük təşkil edən ot formasiyaları seçilməli və həmin sahələrdə eroziyaya
məruz qalmış torpaqlarda seçilmiş bitkilərin toxumları səpilməlidir.
3. Otlaqlarda növbəli otarma sisteminin tətbiq edilməsinə keçirilməlidir.
4. Biçənək və otlaqlarda otarma zamanı vahid marşrut xəttindən istifadə edilməlidir.
5. Otlaqlarda görülən əkin işləri aqrotexniki qaydalara əsasən aparılmalıdır.
6. Eroziyaya meyilli sahələrdə bəndləmə işləri aparılmalıdır. Çünki, yay otlaqları yüksək
atmosfer təzyiq sahəsində olduğu üçün həmin ərazidə eroziyaya qarşı ağacəkmə işləri
aparmaq mümkün deyil.
Nəticə
Nəticə etibarilə otlaqların mühafizəsi ölkənin bitki örtüyünün qorunmasına xidmət etməklə, o
cümlədən nadir və dərman bitkilərinin mühafizəsini təmin edəcəkdir. Bununla yanaşı, otlaqların
məhvi dövlət büdcəsindən artıq xərclərin sərfinə səbəb ola bilər ki, bunun da qarşısını almaq üçün
ilk növbədə, onların mühafizəsi başlıca amil kimi götürülməlidir. Otlaqların qorunması yay və qış
otlaqlarına görə fərqlənir və hər bir otlaq öz xüsusiyyətinə görə müxtəlif cür qorunmalıdır. Müasir
dövrdə heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar daim artmaqda olan mal-qaranın yaylaqlarda
həddindən artıq və sistemsiz otarılması, otlaq torpaqlarından düzgün və səmərəli istifadə edilməməsi nəticəsində otlaqlarda eroziya prosesinin inkişaf etməsi sürətlənmiş və onların məhsuldarlığı
azalmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, Böyük Qafqazın bəzi zonalarında yay otlaqaltı torpaqlarının
təxminən 75%-i müxtəlif dərəcədə eroziyaya məruz qalmışdır. Odur ki, yaylaqlarda torpaq eroziyasının qarşısının alınması üçün kompleks meliorativ tədbirlərin aparılması, ilk növbədə otarma
normasına riayət edilməklə və növbəli otlaq sistemindən istifadə olunması zəruridir [5].
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Резюме
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ ПАСТБИЩА
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Н.Н.Сираджов
Пастбища играют особую роль в экономике страны. Несмотря на то, что в республике
пастбища занимают не слишком большие площади, они обладают большой рентабельностью. Кроме того, часть богатой флоры и фауны Азербайджана распространена именно на
территории пастбищ.
Произрастающие на пастбищах редкие виды растений, лекарственные растения, обитающие здесь животные образуют различные экосистемы. Наряду с этим пастбища имеют
большое значение в развитии животноводства и вносят свой вклад в экономику страны.
Ключевые слова: пастбища, экономическая эффективность, животноводства.
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СВЯЗЬ АЛЛЕЛЬНЫХ БЛОКОВ ГЛИАДИНОВС ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА
У МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
В статье освящены результаты изучения связи аллельных блоков и компонентов глиадинкодирующих локусов мономерных проламиновых белков с показателями хлебопекарного качества и
качества зерна у мягкой пшеницы. Проанализированы корреляционные связи у 9 показателей
хлебопекарного качества, и связи блоков аллельных компонентов с показателями качества зерна и
муки. С помощью кластерного анализа 33 сорта мягкой пшеницы классифицированы в трех группах.
Связи аллельных блоков компо нентов глиадинкодирующих локусов мономерных проламиновых белков
с показателями качества зерна мягкой пшеницы изучали с помощью компьютерной программы «Т»
тест. Выявлено, что частота встречаемости аллельных блоков глиадинов у местных сортов
различаются. У них частоты встречаемости блоков Gld 1A5, Gld 1A4, Gld 1B1, Gld 1D1 выше по
сравнению с блоками Gld 1A6, Gld 1A3. Выяснено, что частоты встречаемости найденных нами в
локусе Gld 1B новых аллелей Gld 1B19, Gld 1B20, Gld 1B21, Gld 1B22 составляют по 3,03 %.
Выделившиеся по объему хлеба и по комплексу показателей интенсивные сорта мягкой пшеницы
рекомендованы использовать в селекции на качество. Аллельные блоки компонентов глиадинов,
связанные с показателями качестварекомендуется использовать как маркеры качества.
Ключевые слова: хлебопекарные качества, качество зерна, аллельные блоки, глиадинкодирующий локус, Gld 1B22, кластерный анализ, проламин

Введение
Хлеб и другие хлебобулочные изделия как стратегический продукт питания человечества, является основой экономической безопасности каждой страны. Районированные
современные сорта интенсивного типа позволяют получения высоких валовых сборов. Но,
даже в условиях высокого агрофона, наряду с высокой урожайностью, получения зерна
высо- кого качества остается актуальной проблемой генетики и селекции.
Известно, что количественные и качественные показатели пшеницы отрицательно
корреляционно зависимы. Повышения урожайности почти всегда приводит снижению показателей качества зерна. Мукомольные качества, набухание теста и др. технологические
показатели зависят от физико-химических свойств зерна. Качества пшеничной муки, в
основном зависит от количества и качества клейковины. При равном соотношении глиадинов и глютеинов хлебопекарные качества повышается [1]. Технологические показатели
пшениц в основном зависят от белков. Количество белка в муке тоже существенно влияет на
хлебопекарные качества [2, 3]. Изменения, происходящие в обоих белках, существенно
влияют на мукомольные качества [4, 5]. Выявлено, что компоненты глиадинов, управляемые
хромосомами 1А и 1В существенно влияют на физические свойства теста и на хлебопекарные качества. Белковые компоненты, управляемые хромосомами 1D и 6А существенно
влияют на хлебопекарные показатели, но фактически не влияют на физические свойства
теста [6].
Целью наших исследований являлось изучения связи аллельных вариантов глиадинкодирующих локусов мономерных проламиновых белков с показателями хлебопекарного
качества у местных сортов мягкой пшеницы. Для этого с помощью электрофореза глиадинов, компьютерной программы «Т» тест, кластерного и корреляционного анализов
изучали связи блоков аллельных компонентов с показателями хлебопекарного качества и
качества зерна.
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Материал и методика
Исследования проводили в лаборатории Технологии, в 2009-2011 гг. Материалом для
исследований служили экстенсивные сорта мягкой пшеницы (TriticumaestivumL.) разных лет
селекции (5 образцов) и современные селекционные сорта интенсивного типа (28 образцов),
выведенные в Азербайджанский НИИ Земледелия (Таблица 1).
Электрофоретический (ЭФ) анализ запасных белков глиадинов проводили на
полиакриламидовом геле (Acid-PAGE), по методике Ф.А. Попереля с сотрудниками [7, 8].
Для определения хлебопекарных качеств (цвет корки, поверхность, форма, пористость,
эластичность хлеба, цвет мякиша, отношения высоты к диаметру хлеба (H/D), объем (в см3),
вкус и общую оценку пробного хлеба, в баллах) в электрической печи с каждого сорта
выпекали пробный хлеб. Объем хлеба и H/D определяли через 1 час, остальные показатели
через 18 часов. Общую оценку пробного хлеба проводили по формуле:
Х=(a+b+v+q+d+e): 6
Где: a- объем хлеба, балл; b- форма, поверхность хлеба, цвет корки, балл; v-пористость, балл; q- цвет мякиша, балл; d- эластичность, балл; e- вкус хлеба, балл.
Общую оценку (в баллах) проводили по нижеследующей системе: 4.5-5.0 балл отлично; 3.8-4.4 балл - хорошо; 3.2-3.7 -выше удовлетворительного; 2.5-3.1удовлетворительно; 2.5 и меньше - ниже удовлетворительного. Оценку объема хлеба (в
баллах) проводили по нижеследующей шкале: объем пробного хлеба до 400 м3 - 2 балла; 410
- 500 м3 - 3 балла; 501-550 м3 - 4 балла; больше 550 м3 - 5 баллов [9].
Результаты и обсуждения
В наших опытах аллельные варианты глиадинов отличались по числу электрофоретических спектров, по скорости миграции компонентов в геле и по интенсивности спектра.
По результатам исследований ЭФ спектры компонентов глиадинов условно разделяли на: ω-,
γ-, β- и α- зоны

Рис. 1. Электрофореграмма глиадинов у генотипов мягкой пшеницы: 1-2- Akinchi-84, 3-4-Gobustan, 5-6-Nurlu-

99, 7-8- Girmızi gul, 9-10-Bezostaya-1 (st), 11-12- Azamatli-95, 13-14-Anza (маркер), 15-16-Ruzi-84, 17- Saratovsk.
29, 18-19-Dagdash; 20-21-Durdane; 22-23-Birlik; 24-Bol-bugda; 25-26-Bezostaya-1(st); 27-Beyaz; 28-29-Anza; 30Dostlug; 31- Parzivan-1; 32-Parzivan-2; 33-Sheki-1; 34-shefeq, 35-Tale-38, 36-Azeri, 37-Murov, 38-Murov-2, 39Seba, 40- Giymatli2/17, 41-Ugur, 42-Yegane, 43- Tereggi, 44-Pirshahin-1, 45-Pirshahin, 46- Mirbeshir-128, 47-Aran,
48- Guneshli.

У 33 сортов мягкой пшеницы в семи глиадинкодирующих локусах выявлены 26
известных аллельных блоков компонентов. В данном наборе сортов нами впервые идентифицированы 4 новых аллелей (Рис. 1). У местных сортов составления генотипических
формул электрофореграмм глиадинкодирующих локусов (Gld 1A, Gld 1B, Gld 1D, Gld 6A,
Gld 6B, Gld 6D, Gld 2-1A) проводили на основе стандартного сорта Безостая 1 и маркерного
сорта Anza из США (Табл. 1).
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Частота встречаемости аллельных блоков компонентов глиадинов у местных сортов
различаются. У них частоты встречаемости блоков Gld 1A5, Gld 1A4, Gld 1B1, Gld 1D1 выше
по сравнению с блоками Gld 1A6, Gld 1A3 (Табл. 1).
Таблица 1

№
п./п.

Генотипические формулы глиадинкодирующих локусов
Сорта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Akinchi-84
Gobustan
Nurlu-99
Girmızi gul-1
Bezostaya1 (St)
Azamatli-95
Anza
Ruzi-84
Saratovsk. 29
Dagdash
Durdane
Birlik
Bol- bugda
Beyaz
Dostluq
Parzivan-1
Parzivan- 2
Sheki-1
Shefeg
Yegane
Tale-38
Ugur
Aran
Murov- 2
Giymatli-2/17
Murov
Azeri
Tereggi
Guneshli
Pirshahin
Seba
Pirshahin -1
Mirbashir 128

Gld
1A
3
5
5
5
4
6
4
5
5
4
5
4
10
10
4
4
4
4
2
5
4
4
6
4
5
5
5
5
5
5
5
6
4

Глиадинкодирующие локусыи аллелы
Gld
Gld 1B
Gld1D
Gld 6B Gld 6D
6A
3
1
1
1
1
новый 22
1
4
2
3
3
1
4
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1
4
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
3
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
3
1
2
1
1
1
1
3
новый 21
1
1
1
1
новый 19
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
1
2
1
1
1
1
1
1
3
новый 20
1
4
1
3
1
1
1
1
4
3
1
2
2
1
3
3
1
2
1
1
1
1
1
4
4
8
1
1
1
1
3
3
1
3
1
1
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
3
2
3
1
3
1
1
4
3
3
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
4
1
1
3
5
1
1
1
4
8
1
2
2

Gld
2-1A
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
1
3
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
3
3

У набора сортов для определения частоты встречаемости аллельных блоков компонентов глиадинов была построена гистограмма. Частоту встречаемости аллельных блоков
компонентов локуса Gld 1A можно ранжировать: Gld 1A5-42,4 %, Gld 1A4-36,8 %, Gld 1A1015,7 %, а аллельные блоки компонентов Gld 1A6 и Gld 1A2 составляют по 5,20 %. Частоты
встречаемости аллельных блоков компонентов локуса Gld 1B тоже различаются: Gld 1B1-45,
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4 %, Gld 1B3-21,2 %, Gld 1B4-10,5 %, а по локусу Gld 1D аллель Gld 1D1-63,6 %. Частоты
встречаемости найденных нами в локусе Gld 1B новых аллелей Gld 1B19, Gld 1B20, Gld
1B21, Gld 1B22 составляют по 3,03 % (Рис. 2).

Рис. 2. Частота встречаемости аллельных блоков компонентов у генотипов
мягкой пшеницы, %
На основе качественных показателей пробных хлебов изучены, методом SPSS статистически обработаны и проанализированы 9 признаки качества у местных сортов мягкой
пшеницы. Пробные хлеба, выпеченные из муки современных сортов интенсивного типа, в
основномоценены высокими баллами (Табл. 3).
Результаты показывают, что сорт Gobustan имеющий новый аллельный блок компонента Gld 1B22 (новый) и аллелей Gld 1D1, Gld 6A4, Gld 6B2, Gld 6D3, Gld 2-1A3 отличается
также по качеству пробного хлеба. Сорт Nurlu 99, имеющий аллельные блоки компонентов
Gld 1A5, Gld 1B3, Gld 1D1,Gld 6A4, Gld 6B2, Gld 6D2, Gld 2-1A3, по показателям качества
превышает стандарт. Сорт Azamatli 95 (аллели Gld 1A6, Gld 1B3, Gld 1D1, Gld 6A4, Gld 6B1,
Gld 6D3 и Gld 2-1A3) имеет высокие и хорошие показатели качества пробного хлеба. По
комплексу показателей выделились также сорта Parzivan 2, Birlik, Dagdash и др. (Табл. 1, 3).
В 2007-2009 гг. у данного набора сортов проводили технологическую оценку и выявили
связи аллельных вариантов глиадинкодирующих локусов с показателями качества зерна. У
сортов, отличающихся с высоким качеством зерна,частоты встречаемости аллелей Gld 1A4,
Gld 1A5, Gld 1B1, Gld 1B3 были выше.
Таблица 2
Связь аллелей глиадинкодирующих локусов с показателями качества зерна
Аллельные
Количество
ИДК
вариантыглиадинкодирующих Стекловидность
Седиментация
клейковины
1
локусов
Gld 1A4 ± Gld 1A5
35
19
45
27*
*
Gld 1A5±Gld 1A10
50
18
49
17
Gld 1B1± Gld 1B3
39
17
65**
15.8
Gld 1B22± Gld 1B3
28
20
48
14
1*, 2**- достоверно соотвественно на 0.5 и 0.01 уровнях значимости.
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Таблица 3
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Вкус хлеба

Общая
оценка

Эластичность

Пористость

Цвет мякиша

Поверхность

Форма хлеба

Akinchi-84 (St)
4
5
4
4
5
4
4.42
Bol- bugda
4
5
5
5
4
4
4.57
Parzivan- 2
4
5
5
5
5
5
4.85
5
Sheki-1
5
5
5
4
4
4.42
Durdane
3
4
4
4
4
4
3.85
Parzivan-1
4
5
5
4
4
5
4.57
Beyaz
3
4
4
5
4
4
4.14
Saratovsk. 29
3
4
3
3
3
3
3.28
4
5
Ruzi-84
4
5
5
5
4.71
Dagdash
4
5
5
5
5
5
3.71
Nurlu-99
5
5
4
5
5
5
4.85
Girmızi gul-1
4
4
4
5
5
5
4.57
Dostluq
3
3
3
4
4
5
3.71
Shefeg
4
5
5
4
4
4
4.42
Birlik
4
5
5
4
5
5
4.57
Gobustan
5
5
5
5
5
5
5.0
Azamatli-95
5
5
4
4
4
4
4.42
Bezostaya1
4
5
5
5
5
5
4.85
4
4
Anza
4
5
5
5
4.85
Yegane
3
3
2
4
4
3
3.28
Tale-38
3
5
5
4
5
5
4.57
Ugur
4
4
4
4
4
5
4.28
Aran
2
3
3
4
3
4
3.28
Murov- 2
3
4
3
4
3
4
3.42
4
4
4
Giymatli2/17
4
5
5
4.85
Murov
3
4
4
3
4
4
3.71
Azeri
4
4
4
3
3
4
3.71
Tereggi
4
4
4
4
3
4
3.85
Guneshli
4
4
4
3
4
4
3.85
Pirshahin
3
4
3
4
4
3
3.42
Seba
4
4
3
4
3
4
3.71
Pirshahin -1
4
4
4
3
3
4
3.71
Mirbashir 128
4
4
5
4
5
4
4.0
*
Примечание: H/D- отношения высоты к диаметру хлеба

5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4

4
5
5
4
3
5
4
4
4
4
3
4
4
4

H/D*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Сорт

Цвет корки

№ п./п.

Показатели качества пробного хлеба, балл

Объем хлеба, в см3

Показатели качества пробных хлебов у генотипов мягкой пшеницы

420
440
540
560
520
530
550
420
500
510
520
460
530
470
520
540
520
540
490
430
540
490
500
430
520
410
540
425
440
428
400
450
520

0.25
0.40
0.50
0.32
0.28
0.40
0.39
0.25
0.32
0.52
0.47
0.38
0.44
0.29
0.39
0.38
0.56
0.36
0.34
0.27
0.32
0.36
0.21
0.31
0.24
0.27
0.31
0.30
0.32
0.31
0.25
0.29
0.33
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Кроме того, были сравнительно проанализированы аллели с высокими частотами
встречаемости. С помощью компьютерной программы «Т» тест выявили связи аллелей
глиадинкодирующих локусов с показателями качества зерна. Установлено, что аллельный
блок компонента Gld 1А4, по сравнению с Gld 1А5, теснее связан с показателем седиментации. Аллельный блок компонента Gld 1А5, по сравнению с Gld 1А10, достоверно связан со
стекловидностью зерна. Аллельный блок компонента Gld 1B1, по сравнению с Gld 1B3
существенно связан с ИДК 1. Достоверная связь новых идентифицированных аллельных
блоков компонентов с показателями качества зерна не выявлена. Аллельные блоки компонентов глиадинов, связанные с показателями качестварекомендуется использовать как мааркеры качества (Табл. 2).
Выделившихся по комплексу хлебопекарных показателей 12 сортов интенсивного типа
можно рекомендовать как исходный материал в селекции на качество (Табл. 3).
Для выявления линейных связей показателей качества проводили корреляционный
анализ. Выявлено, что поверхность хлеба имеет высокую достоверную связь с цветом и
формой хлеба. Цвет мякиша тесно связан с формой хлеба. Пористость связана с формой и
поверхностью хлеба. Эластичность тесно связана с формой, поверхностью, пористостью
хлеба и цветом мякиша (Табл. 4).
Таблица 4

Форма хлеба

Поверхность

Цвет мякиша

Пористость

Эластичность

H/D

Вкус хлеба

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма хлеба

0,622n.s.

1

-

-

-

-

-

-

-

Поверхность

0,480** 0,838**

1

-

-

-

-

-

-

Цвет мякиша

0,265n.s.

0,478**

0,428n.s

1

-

-

-

-

-

Пористость

0,393n.s.

0,568*

0,498**

0,617n.s

1

-

-

-

-

Эластичность

0,499n.s.

0,479**

0,591**

0,445**

0,519**

1

-

-

-

0,535n.s.

0,711**

0,722**

0,599**

0,660**

0,647**

-

-

n.s.

0,349

n.s.

**

n.s

n.s

**

0,278

n.s.

Цвет корки

H/D
Вкус хлеба
Объем хлеба

0,148

0,416

*

0,546
0,341

n.s.

0,441
0,303

n.s.

0,430
0,213

n.s.

0,504
0,243

n.s.

1
0,529

n.s

0,325

n

1
0,344

в см3

Показатели

Объем хлеба,

Цвет корки

Корреляционные связи качественных показателей мягкой пшеницы

*

1

Примечание: n.s.- non significant, корреляция недостоверна
*уровень значимости при 0.05; **уровень значимости при 0.01
Применяя компьютерную программу SPSS, с помощью кластерного анализа 33 сорта
мягкой пшеницы классифицированы в трех группах (Рис. 3).
При этом были учтены все оценки, определены генетические расстояния качественных
показателей. Первая группа кластера включает 45 %, второй 18 %, третий 36 % генотипов
мягкой пшеницы. Сорта Parzivan-2, Bezostaya1, Gobustan, Tale-38 и др. включены в первую
кластерную группу. Вовторую группу попали сорта Shefeg, Girmızi gul, Anza и др. Сорта
Dagdash, MurovSeba и др. включены в третьюкластерную группу.
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Рис. 3. Дендрограмма
Выводы
1. У изученного набора сортов мягкой пшеницы по семи глиадинкодирующим локусам
выявлены 26 известные аллельные блоки, впервые нами идентифицированы 4 новые
аллельные варианты.
2. Глиадинкодирующие локусы Gld 1A, Gld 1B и Gld 1D различаются по частоте
встречаемости аллельных блоков компонентов. Частоты встречаемости найденных
нами в локусе Gld1B новых аллелей Gld 1B19, Gld 1B20, Gld 1B21, Gld 1B22
составляют по 3,03 %.
3. Выявлено, что некоторые показатели пробного хлеба (поверхность хлеба с формой
хлеба; цвет мякиша с формой хлеба; пористость с формой и поверхностью хлеба;
эластичность с формой, поверхностью, пористостью хлеба и цветом мякиша) наиболее достоверно связаны.
4. Результаты кластерного анализа показывают, что в первую группу попали 45 %,
вторую 18 %, в третью группу 36 % генотипов мягкой пшеницы.
5. Сорта, выделившихся по комплексу показателей можно рекомендовать как исходный материал в селекции на качество. Аллельные блоки компонентов глиадинов,
связанные с показателями качестварекомендуется использовать как маркеры хлебопекарного качества мягкой пшеницы.
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