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

Hörmətlə,
Akif Əlizadə
AMEA-nın prezidenti, akademik
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UOT: 621.315.592
GaS MONOKRİSTALLARININ OPTİK VƏ FOTOELEKTRİK XASSƏLƏRİNƏ
70 keV ENERJİLİ PROTONLARIN TƏSİRİ
M.M.Cahangirov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radisaiya Problemləri İnstitutu
muradcahangirov@mail.ru
Təqdim olunan iş, ion implantasiya metodundan istifadə etməklə 1×1015 sm-2 dozada 70 keV
enerjili protonların GaS monokristalının optik və fotoelektrik xassələrinin təsirinə həsr olunmuşdur.
Baxdığımız halda fotokeçiriciliyin zaman keçdikcə 490 nm-900 nm dalğa oblastında artımı müşahidə edilmişdir. 505nm dalğa uzunluğunda fotohəsaslıq 1.66 dəfə, lakin 670-750nm dalğa uzunluğunda 5.3 dəfə artmışdır.Qadağan olunmuş zolağa uyğun gələn pikin maksimumunun yeri λ=490 nmdən 505nm-ə qədər sürüşmüşdür. GaS monokristalı enerjisi 70 keV olan protonlarla 1×1015sm-2
dozada implantasiya etdikdən sonra kristalın fotohəsasslığının «yaxşılaşması» strukturda baş
verən nizamlılığın artması ilə bağlıdır.
Açar sözlər: ion implantasiyası, laylı monokristal, nanotexnologiya, spektral paylanma, fotohəssaslıq, protonların təsiri.
GİRİŞ
Son illər nanotexnologiyanın elektronika, sənayeyə, energetikaya, tibbə və ekologiyaya tətbiqi
qabaqcadan verilmiş xassələrə malik yeni nanostrukturlu obyektlərin sintezini və tədqiqini tələb
edir [1]. Kvant ölçülü effektlərin yarımkeçirici nanostrukturlarda mövcud olması onların əsasında
geniş funksional spektr imkanlarına malik yeni sturukturların yaradılmasına şərait yaradır [2].
Yarımkeçiricilərin nanotexnologiyada tətbiqində hazırda az öyrənilmiş, ancaq böyük perspektivə
malik olan laylı A3B6 yarımkeçirici birləşmələri mühüm yer tutur. Yüksək anizotropluğu ilə seçilən
laylı quruluşa malik A3B6 monokristalları öz maraqlı və heç də hər yarımkeçirici materiala mövcud
olmayan xüsusiyyətləri ilə uzun illərdir ki, müxtəlif tədqiqatçıların diqqətini cəlb edir [3]. Bununla
belə, hələ də A3B6 yarımkeçirici birləşmələrin aşkar edilməmiş və lazımınca öyrənilməmiş xassələri
mövcuddur. Həmin hadisələrin laylı quruluşlu A3 B6 qrup birləşmələrinin ən xarakterik nümayəndəsi olan GaS monokristallarında müşahidə olunması haqqında əvvəllərdə [4] məlumatlar verilməsinə baxmayaraq, onların ətraflı tədqiqi, xüsusi ilə də müxtəlif yollarla defektlərin konsentra- siyasının idarə edilməsi, eləcə də bir sıra digər belə maraqlı məqamları indiyədək lazımınca öyrənilmədiyi üçün aktual olaraq qalmaqdadır. Məsələnin həm bütövlükdə yarımkeçiricilərdə ionların
dərinliyə görə paylanması və onların radisiya defektlərinin yaranmasına təsiri ilə bağlı hadisələrin,
həm də laylı quruluşlu A3B6 kristallarının fizikasının inkişafı üçün maraq kəsb etdiyini nəzərə
alaraq, təqdim olunan işdə laylı quruluşlu GaS monokristallarında optik və fotoelektrik xassələrinin
ətraflı tədqiqi aparılmışdır. Laylı GaS monokristalları işığa həssas fotoqəbuledicilər hazırlanması
istiqamətində perspektivli maddələr hesab olunur [5]. Laylı GaS monokristalında mövcud olan həm
məxsusi, həm də müəyyən üsullarla yaradılan defektlərin yaranma mexanizminin öyrənilməsi elmi
və praktik əhəmiyyətə malikdir. Radiasiya deffektləri vasitəsilə GaS monokristalının fiziki xassələrin dəyişməyin mümükün- lüyü öyrənilmişdir.
NÜMUNƏNİN ALINMASI VƏ ÖLÇMƏ METODİKASI
Tədqiq etdiyimiz A3B6 birləşməli laylı yarımkeçiricilərdən olan GaS monokristalı AMEA-nın
RPİ-da Bricmen üsulu ilə yetişdirilmişdir.
6

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2016, II cild, №1

Alınmış kristalın otaq temperaturunda xüsusi müqaviməti laylara parallel və perpendikulyar
istiqamətdə uyğun olaraq 2·109 Om·sm və 1·108 Om·sm olmuşdur. GaS monokristalında enerjiləri
0,65 eV və 0,90 eV olan iki akseptor səviyyə, enerjisi 0,57 eV olan bir donor səviyyə vardır.
Akseptor səviyyənin ionlaşma enerjisi 0,18-0,23 eV, konsentrasiyası isə 1011 sm-3 tərtibindədir.
Deşiklərin tutulma kəsiyinin sahəsi isə 10-16 sm2-dır [3].
Tədqiq olunan monokristalının ölçüləri 0.65–0.5 sm, qalınlığı d=2,84·10-2 sm ölçüsündə
olmuşdur. GaS monokristalın optik və fotoelektrik xassələrinə protonların təsirini öyrənmək üçün
bu nümunə implantasiyadan əvvəl, 70 keV enerjili protonlarla 1×1015 sm-2 dozada implantasiyadan
sonra və termik dəmləmədən sonra tədqiq edilmişdir.Alınmış laylı monokristalların fotoelektrik
xassələrini öyrənmək üçün cərəyan kontaktları nümunənin düz (implantasiya olunmuş) və əks
(implantasiya olunmamış) üzlərinə gümüş məcunu vasitəsilə qoyulmuşdur. Təcrübi ölçmələrdə GaS
monokristalının fotokeçiricilik spektrini almaq üçün SF-4 spektrofotometrdən istifadə edilmişdir.
Optik xassələrini öyrənmək üçün VarianScan UV50 spektrometrindən istifadə edilmişdir. Təcrübi
ölçmələr otaq temperaturunda aparılmışdır.
GaS kristalını protonlarla şüalandırmaq üçün ESU-2 tipli sürətləndiricidən istifadə
olunmuşdur.Protonun enerjisi 70 keV, cərəyanın sıxlığı 0,15 mkA/sm2 olmuş və nümunənin bütün
səthi 1·1015 proton/sm2 dozada şüalandırılmışdır.
Aparılan təcrübədə GaS təmiz (aşqarsız) monokristallarında protonların birbaşa təsirindən
sonra yaranan defektlərin keçiricilikdə rolunu öyrənmək və bu defektlərin konsentrasiyasının termik
dəmləmənin təsiri hesabına artıb- azalması imkanlarının müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir [5].
Təcrübənin metodikası implantasiyadan əvvəl (ilkin), implantasiyadan sonrakı və termik
dəmləmənin təsirindən sonrakı spektirlərin müqayisə olunması üsulu ilə həyata keçirilmişdir.
ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN İZAHI
Apardığımız təcrübi ölçmələr zamanı ilk olaraq cərəyan kontaktı və işıq dəstəsi kristalın düz
üzünə «C» oxu istiqamətində yönəlmişdir. Bu zaman əldə etdiyimiz nəticələr, baxdığımız halda
fotokeçiriciliyin zaman keçdikcə baş verən artımı (şəkil 1) uyğun olaraq tədqiq edilən nümunənin
həsaslığı 490nm-900nm dalğa oblastında artmışdır (şəkil 1, spektr 2). Qrafikdən göründüyü kimi
505nm dalğa uzunluğunda fotohəsaslıq 1.66 dəfə, lakin 670-750nm dalğa uzunluğunda 5.3 dəfə
artmışdır. Qadağan olunmuş zolağa uyğun gələn pikin maksimumunun yeri λ=490 nm-dən 505nm
sürüşmüşdür. GaS monokristalı enerjisi 70 keV olan protonlarla 1×1015 sm-2 dozada implantasiya
etdikdən sonra kristalın fotohəsasslığının «yaxşılaşması» strukturda baş verən nizamlılığın artması
ilə bağlıdır. Belə ki, protonların təsirindən sonra həsaslığın artması yaranan radiasiya defektlərinin
kristalın ilkin defektlərini kompensasiya etməsi və ya onların aradan qaldırılması nəticəsində fotohəsaslıq artır.
Tədqiqatın sonrakı mərhələsində protonlarla implantasiya olunmuş nümünənin fotohəsaslığına termik dəmləmənin təsiri öyrənilmişdir. Termik dəmləmə 473K temperaturda 30 dəqiqə müddətində aparıldıqdan sonra optik və fotoelektrik xassələr öyrənilmiş, yenidən eyni şəraitdə 60 dəqiqə
termik dəmləmə edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, termik dəmləmə zamanı fotohəsaslıq kəskin azalır
və şüalanmamış nümünələrdəki fotohəsaslığın qiymətinə yaxınlaşır (şəkil 1, spektr 3). Belə azalma
kristalın ilkin defektlərini kompensaiya edən radiasiya defektlərinin tədricən aradan qalxması və H
atomlarının səthə doğru diffuziyası ilə bağlıdır. 60 dəqiqə temik dəmləmənin ikinci mərhələsində
fotohəsaslıq kəskin azalmışdır , bu isə H atomlarının səthə doğru difuziyası və onların kristalı tərk
etməsi ilə bağlıdır (şəkil 1, spektr 4). Səthə doğru diffuziya edən H atomları məhz 510nm dalğa
uzunluğunun udululduğu dərinlikərdə konsentrasiyasını artırır və bu səbəbdən GaS-in qadağan
olunmuş zonasının eninə uyğun gələn pikin intensivliyi kəskin azalır.
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Şəkil 1. Fotokeçiriçiliyin spektral düz istiqamətdə paylanması (1~ilkin hal, 2~70 keV enerjili protonlarla 1×1015 sm-2 dozada implantasiya olunmuş hal, 3~ 473K temperaturda 30 dəqiqə müdətində termik
dəmlənmiş hal, 4~ 473K temperaturda 90 dəqiqə müdətində termik dəmlənmiş hal)

Tədqiqatın növbəti mərhələsində isə GaS monokristalları üçün alınan fotohəssaslıq spektrində
yaranan piklərin maksiumumlarının yerini dəqiq müəyyən etmək üçün otaq temperaturunda udulma əmsalının nümunə üzərinə düşən fotonun enerjisindən asılılığı tədqiq edilmişdir. Bu monokristallar üçün tədqiq olunan məxsusi spektr oblastında udulma əmsalı (α) fotonun enerjisinin (hν)
artması ilə eksponensial qanun üzrə artır (Şəkil 2). Məlum olmuşdur ki, protonla şüalanma zamanı
yaranan mərkəzlərin hesabına udulması məhz (1,85 eV) 668nm və 739nm (1,68eV) dalğa uzunluqlarında müşahidə edilir.

Şəkil 2. Udulma əmsalının spektiral paylanması

Bu piklərə uyğun gələn enerji səviyyələrinin qiyməti 0.59eV və 0.77eV olmuşdur. Apardığımız ölçmələr nəticəsində aşkar edilmişdir ki, udulma əmsalının α (hν) qrafikində yaranan piklərlə
fotoelektrik spektrindəki piklərin yerləri üst-üstə düşür. Həmin hadisələrlərin müqayisəli təhlili
əldə edilən təcrübi nəticələrin əsasında bu hadisələrin laylı GaS monokristallarında proseslərinin
fiziki mexanizmini izah edən modelin təklif olunmasına (formalaşdırılmasına) imkan verir.
Beləliklə, müəyyən edilmişdir ki, 70 keV enerjili 1×1015 sm-2 dozada protonlarla şüalanmanın
təsiri nəticəsində GaS monokristalında lokal dəyişmələr baş verir. Kristalın qruluşunda atomların
protonlardan aldığı enerji hesabına müəyyən deffektlər yaranır. Aparılan təcrübələr göstərir ki, bu
deffetklər keçiricilikdə fəal iştirak edirlər. Kristalın daxilində yaranan bu cür dəyişikliklər isə öz
növbəsində GaS birləşmələrin fiziki xassələrini dəyişərək idarə etməyə zəmin yaradır.
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INFLUENCE OF THE PROTONS WITH 70 KEV ENERGU ON THE OPTICAL
AND PHOTOELECTRICAL PROPERTIES OF THE GaS MONOCRYSTALS
M.M.Jahangirov
Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy of Sciences
The proposed work is devoted to the influence of protons with 70 keV energy using the
method of ion implantation 1×1015 sm-2 dose on the optical and photoelectrical properties of the
GaS monocrystal. The photoconductivity rise was observed in the 490nm- 900nm wavelength
interval as the passage of time İn the 505nm wavelength photosensitivity was increased to 1.66
times, but in the 670-750 nm wavelength it was increased to 5.3 times.The location of the maximum
peak which compatible to the prohibited zone was slip away from 490nm till 505 nm. After
implantation of the GaS monocrystal in the 1×1015 sm-2 dose with 70 keV energy protons the
"improvment" of the photosensitivity crystal is due to the order of the regularly increase which was
happened in the structure.
Keywords: ion implantation, flaky crystals, nanotechnology, spectral distribution, photosensitivity, protons effect.
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ВЛИЯНИЕ ПРОТОНОВ C ЭНЕРГИЙ 70 keV НА ОПТИЧЕСКИЕ И
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ GaS
М.М.Джахангиров
Институт Радиационных Проблем Национальнaя Академия Наук Азербайджана
Представленная работа посвящена влиянию протонов c энергий 70 kev на оптические и
фотоэлектрические свойства монокристаллов GaS с применением метода ионной имплантации энергией 1×1015 sm-2 дозой 70 keV. В рассмотренном случае по истечении времени
при длины волн области 490nm-900nm наблюдается рост фотопроводимости. При длины
волны 505nm фоточувствительность растёт в 1,66 раза, а при 670-750nm растёт в 5,3 раза.
Соответствующий запрещенной полосе пик максимума при λ=490 nm скользнулся к
λ=505nm. Улучшение в структуре кристалла после ионной имплантации энергией 1×1015 sm2 дозой 70 keV. связана с возрастанием возникших беспорядков.
Ключевые слова: ионная имплантация, слоеные кристаллы, нанотехнологии, спектральное распределение,светочувствительность,протоны эффект.
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UOT: 678.028.296: 541.64: 546.62
BUTADİEN-NİTRİL BİRGƏ POLİMERİ ƏSASINDA METAL OKSİDLƏRİN İŞTİRAKI
İLƏ TERMO-RADİASİON ÜSULLA NANOKOMPOZİTLƏRİN ALINMASI, REOLOJİ
VƏ ELEKTROFİZİKİ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
R.F.Xankişiyeva
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutu
rena-namazova@yandex.ru
Aparılan tədqiqat işi nanohissəcikli metal oksidlərin iştirakı ilə butadien-nitril birgə polimeri
(NBR-40) əsasında kompozit materiallarının alınmasına, həmçinin tətbiq olunan metal oksidindən
asılı olaraq nanokompozitin reoloji və plasto-elastik, elektrofiziki xassələrinin öyrənilməsinə həsr
olunub. Nanokompozit materialın alınması yeni texnoloji üsul olan – radiasion-kimyəvi üsul ilə
sintez edilmişdir. Butadien-nitril birgə polimeri əsasında metal oksidlərin iştirakı ilə nanokompozitlərin alınması prosesini sürələndirmək məqsədilə tikici agent kimi kiçik molekullu birləşmə
olan disulfoxlorid benzoldan (DSXB) istifadə edilimişdir.
Açar sözlər: nanokompozit, elastomer, metal nanooksidlər, vulkanlaşma.
Müxtəlif polimer və oksid metallar əsasında nanokompozit materiallarının alınması, tədqiqi
və tətbiqi zərurəti bu gün üçün vacib olan fundamental problemlərdəndir. Nanokompozit materialların alınma texnalogiyasının mürəkkəb bir sahə olması, ayrı-ayrı komponentlərin xassələrini özündə birləşdirməsi, polimer və nanohissəcik arasında yaranan qarşılıqlı təsirin hesabına müşahidə
olunan yeni xassələr, yüksək effektivliyə malik bu materialların perspektivləri böyükdür. Metal
oksidlərin elastik polimerlərdə yaxşı həllolma qabiliyyətini nəzərə alaraq, elastomerlərin emal və
texnologiyasında geniş tətbiq olunur. Butadien-nitril tipli elastopolimerləri nanohissəcikli müxtəlif
ölçülərə malik oksid metalların iştirakı ilə digər tikici və aktiv monomerləri əlavə etməklə γşüasının təsiri ilə vulkanlaşdırdıqda, elastomerin ilkin xassələrini saxlamaqla, polimer və polimer
materialına yeni xassələr vermək olur [1-3].
Bu baxımdan müxtəlif üzvi və qeyri- üzvi birləşmələrin polimerdə nano ölçülü hissəciklərin
iştirakı ilə texnoloji vulkanlaşma prosesinin aparılması, fazalararası təbəqənin quruluşunun öyrənilməsi, tətbiqi sahələrinin müəyyən edilməsi, aktual problemlərdəndir.
Tədqiqat işinin əsas məqsədi butadien-nitril birgə polimeri əsasında nanohissəcikli müxtəlif
metal oksidlərin (Al2O3, ZrO2, ZnO) iştirakı ilə alınmış nanokompozit materialın γ-şüasından və
temperatu- run təsirindən asılı olaraq reoloji, plasto-elastik və elektrofiziki xassələrinın dəyişməsini
araşdırmaqdır.
Tədqiqat üsulu.Polimer kompozit qarışığının plastikliyini, sərtliyini və mexaniki emal
prosesində kinetiki parametrlərini dəyişməsi məlum ədəbiyyata görə təyin edilmişdir [4].
Nanokompozitlərin molekul kütləsinin çıxımı kapilyar Vizkozimetrik üsulu ilə, molekul
kütləsi isə Mark-Kun-Xauvink düstüruna görə hesablanmışdır [4].
Polimer nanokompozit materialların elektrofiziki xassələrini (dielektrik keçiriciliyi, ε, tanges
bucağının dielektrik itkisi, tgδ) məlum ədəbiyyata görə təyin edilmişdir [5].
BNE-ni nanohissəcikli metal oksidlərlə plastikasıyası iki mərhələdə aparılmışdır.
1. Polimerin tikilməsi: Bu sahədə polimerin tikilmə dərəcəsi destruksiyaya nisbətən üstünlük
təşkil edir. Cədvəldə göstərilmiş polimer əsaslı binar sistemlərdə zol fraksiyanın və Muniyə görə
özlülüyün artımı ilə bərabər plastikliyin və sərtliyin azalması müşahidə edilir.
2. Polimerdə gelin əmələ gəlməsi hadisəsi tez başa gəlir və praktiki olaraq həllolma prosesindən sonra gelin miqdarı dəyişməz qalır. Zol fraksiyanın tədricən azalması Muniyə görə özlülüyün maksimum artımına səbəb olur (cədvəl )
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Cədvəl
Nanokompozit materialların reoloji və plasto-elastik xassələri

Oksidlər sistemi

SKN-40+DSXB+ZnO
SKN-40+DSXB+Al2O3
SKN-40+ DSXB +ZrO2

Plastikasiya
müddət,
dəq.

Elastomerdə gelin
miqdarı, %

Toluolda
şişmə
dərəcəsi,%

5
8
10

65,8
54,0
49,7

44,1
58,4
62

Zol fraksiyası,
M×104

17
10
6

Muniyə
görə
özlülük,
ş.v

Elastiklik,
mm

Sərtlik,
kPa

50
49
42

0,25
0,30
0,27

1100
1250
1120

Sistemlərdə gedən ölçülərin dəyişməsi elastomerin temperaturun və ya radiasiyanın təsirindən
oksidləşmə prosesinin baş verməsi hesabına baş verir.

Şəkil 1. SKN-40-ın DSXB və müxtəlif nano ölçülü metal oksidləri ilə qarışığının
Muniyə görə özlülüyün dəyişmə kinetikasının şüalanma müddətindən asılılığı.
D=300 kQr τ=25 s. 1-ZnO; 2- Al2O3; 3-ZrO2

Radiasion vulkanlaşma prosesi zamanı aparılan plastikasiya prosesinə əsasən nanoölçülü
oksid metalları aktivliyi aşağıdakı kimidir:
ZrO2 < Al2O3 < ZnO
Plastikasiya prosesini aparmaq üçün aromatik xlor üzvi birləşmə olan disulfoxlorid benzoldan
(DSXB) istifadə edilmişdir.
Plastikasiya prosesi kvazi sistemdə polimerin sürətlə tikilməsi nəticəsində, zol fraksiyaya
görə molekul kütləsinin və Muniyə görə isə özlülüyün artımına səbəb olur. Bu hadisə polimerin
dispers ortalıqla dispers aralıq arasında mexaniki təzyiqin olması, alınmış nanokompozitin faza
keçidinin dəyişməsi ilə əlaqədar olması ehtimal olunur.
Aparılmış tədqiqat işi göstərmişdir ki, qurulmuş sistemlərdə oksid metalların aktivliyi səthin
sıxlığından, nanohissəciklərin ölçüsündən çox asılıdır. Belə ki, ZnO elastomerin digər tikici agentin
iştirakı ilə vulkanlaşma və plastikasiya prosesini apardıqda Al2O3 və ZnO2 nisbətən daha aktivdir.
Qamma şüasının təsiri ilə (50-500 kQr) aparılan vulkanlaşma zamanı radiasiya-kimyəvi
reaksiyanın sürətini artırmaq üçün, nanohissəcikli metal oksidlərin rolu böyükdür.
Bunların hər birinin reaksiyaya təsir mexanizmi müxtəlifdir. Analiz nəticəsində müəyyən
olunmuşdur ki, radiasion-kimyəvi prosesdə başlıca rol nanohissəcikli metal oksidin, tikici agent
12
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olan DSXB-nın polimer molekuluna təsiri nəticəsində HCl-un ayrılması ilə zəncir makromolekulunun artması baş verirr.
Təyin olunmuşdur ki, BNE əsaslı nanokompozitlərdə, DSXB və metal oksidlərin iştirakı
olmadan vulkanlaşma prosesi çox aktiv olmur. Vulkanlaşma prosesinin hər üç nanooksid metalların
iştirakı ilə aparılması, onların prosesə müxtəlif təsiri müqayisə olunub.
Qamma şüasının təsiri ilə vulkanlaşmış nanokompozit materialların Muniyə görə özlülüyü
şəkil 1-də göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, burada nanokompozitin özlülüyünə ZnO daha
aktiv təsir edir. Bununla bərabər Al2O3-ün təsirini də qeyd etmək lazımdır. Şüalanmış nanokompozitdə istifadə olunan nano metal oksidlərdən ən zəif təsir göstərən ZrO2-dir. Bu hadisələri polimerin tikilməsi ilə əlaqələndirmək olar.
Tədqiqat işində nanokompozitlərin alınma texnologiyasından asılı olaraq aşağıdakı
parametrlər temperaturun və γ-şüasının təsiri nəticəsində elektrofiziki xassələri təyin olunmuşdur:
1. Dielektrik keçiriciliyi, ε'
2. Tanges bucağının dielektrik itkisi tgδ·10-2
Radiasion-kimyəvi texnoloji üsulla nanohissəcikli metal oksidlərin iştirakı ilə alınmış binar
(BNK) sistemi dielektrik kimi göstərmək olar. Onların elektrik xassələrinin öyrənilməsində əsas
məqsəd gələcək istismar sahəsini müəyyən etməkdir. Həmçinin kimyəvi quruluşun nanokompozitlərin xassələrinə təsirini müəyyən etməkdir. Nanokompozitdə gedən dəyişiklərə əsas səbəb kiçik dozanın təsiri ilə gedən tikilmə prosesi nətisəsində baş verir: yüksək 1000 kQr-dozanın təsiri ilə tikilmə
prosesi zəifləyir və polimer zəncirin destruksiyası nəticəsində dielektrik keçiriciliyi zəifləyir.
Udulan dozanın təsirindən dielektrik keçiriciliyinin artımı müşahidə edilir. Temperaturun
təsiri ilə alınan vulkanizatlarda da dielektrik xassələri çox oxşardır. Burada nisbətən Al2O3 nanohissəcikli nanokompozitdə dielektrik xassələri daha yüksək olduğu müəyyənləşib. Hər iki polimer
sisteminin tezlikdən asılı olaraq elektrik keciriciliyinin azalması müşahidə edilir. Nanokompozitin
tanges bucağının dielektrik itkisinin (tgδ) və dielektrik keçiriciliyinin (ε') tezliyin dəyişməsindən
(25 Hz -1 MHz) asılılığı (şəkil 3) və (şəkil 4) də göstərilmişdir. γ şüasının təsiri ilə vulkanlaşmış
nanokompozitin (ε') və tanges bucağının dielektrik itkisinin (tgδ) tezliyin dəyişməsindən (25 Hz-1
MHz) asılılığı (şəkil 4) və (şəkil 5) də göstərilmişdir.

Şəkil 2. BNK əsaslı polimerin əsasında
temperaturun təsiri ilə alınmış ZnO,
Al2O3 və ZrO2 iştirakı ilə alınmış nanokompozitlərin dielektrik itkisinin tangens bucağının asılı olaraq dəyişməsi(150°Cx90').
1. BNK+ Al2O3+DSXB nanokompozit
2. BNK+ ZrO2 +DSXBnanokompozit
3. BNK+ZnO+DSXB nanokompozit

Şəkil 3. BNK əsaslı polimerin əsasında
temperaturun təsiri ilə alınmış ZnO,
Al2O3 və ZrO2 iştirakı ilə alınmış nanokompozitlərin dielektrik keçiriciliyinin tezlikdən
asılı olaraq dəyişməsi(150°Cx90').
1. BNK+ Al2O3+DSXB nanokompozit
2. BNK+ ZrO2 +DSXBnanokompozit
3. BNK+ZnO+DSXB nanokompozit
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Şəkil 4. BNK əsaslı polimerin əsasında
γ-şüasının təsiri ilə alınmış ZnO
Al2O3 və ZrO2 iştirakı ilə alınmış nanokompozitlərin
dielektrik itkisinin tezlikdən asılı olaraq dəyişməsi
(D=20kQr).
1. BNK+ Al2O3+DSXB nanokompozit
2. BNK+ ZrO2 +DSXBnanokompozit
3. BNK+ZnO+DSXB nanokompozit

Şəkil 5. BNK əsaslı polimerin əsasında
γ-şüasının təsiri ilə alınmış ZnO,
Al2O3 və ZrO2 iştirakı ilə alınmış nanokompozitlərin dielektrik itkisinin tangens
bucağının tezlikdən asılı olaraq dəyişməsi
(D=20kQr).
1. BNK+ Al2O3+DSXB nanokompozit
2. BNK+ ZrO2 +DSXBnanokompozit
3. BNK+ZnO+DSXB nanokompozit

Beləliklə, aparılan tədqiqat işində nanohissəcikli oksid metalların və aktiv tikici agent olan
DSXB-nın iştirakı ilə alınmış nanokompozit materiallarında yeni radiasion-kimyəvi texnologiyadan
istifadə etməklə, C-C kimyəvi quruluşu formalaşdırmaqla, nanokompozitin polimer kütləsinin
dəyişməsi ilə əlaqədar həm reoloji, həm də dielektrik xassələrin dəyişilməsinə gətirib çıxarır.
Müəyyən olunmuşdur ki, nanokompozitlərin radiasiyanın təsirindən εı və tgδ qiymətinin
artması, kompozitin arasındakı fazalararası qarşılıqlı təsirin və sərhəd təbəqinin qalınlığının
dəyişməsi ilə nəticələnir. Həmçinin polyarlaşma prosesinin getməsi, kompozitin tərkibində quruluş
parametrlərinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Şüalanma zamanı nanokompozitin tərkibində əmələ gələn
sərbəst radikalların qatılığı, onun dielektrik xassələrinin dəyişməsinə təsir edən əsas faktorlardandır.
Nanokompozitin əsasında alınmış örtük və detalların şəkli və istifadə olunan texnoloji prosesi sxemi
əlavədə göstərilmişdir.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ
ПОЛУЧЕННЫХ ТЕРМО-РАДИАЦИОННОМ МЕТОДОМ НА ОСНОВЕ БУТАДИЕННИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА И ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ
Р.Ф.Ханкишиева
Институт Радиационных Проблем Национальнaя Академия Наук Азербайджана
В данной работе изучена разработка нанокомпозитов на основе бутадиен-нитрильного
эластомера (СКН-40) в присутствии наноразмерного порошка оксидов металлов, а также
изучение влияние температурa и ионизирующих излучений (γ-кванты) на реологические и
электрофизические свойства эластомеров.
Ключевые слова: нанокомпозит, эластомер, оксид металлов,вулканизация.
RHEOLOGICAL AND ELECTRO-PHYSICAL PROPERTIES
OF NANOCOMPOSITES OBTAINED BY THERMAL RADIATION BASED
ON NITRILE RUBBER AND METAL OXIDES
R.F. Xankişiyeva
Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy of Sciences
In this study, we investigated the development of composites based on nitrile elastomer
(NBR-40) in the presence of nanoscale metal oxide powder, and the study of the effect of temperature and ionizing radiation (γ-rays) on the rheological and electro-physical voystva elastomers.
Keywords: nanocomposite, elastomer, metal oxide , vulcanization.
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UOT 539.12
KOSMİK ŞÜALARIN YER ATMOSFERİ İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ
Ü. VƏLİYEV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi
veliyev_ulvu@mail.ru
Təqdim olunan işdə kosmik şuaların Yer atmosferi ilə qarşılıqlı təsirinin mexanizmi şərh olunur. Göstərilir ki, Yer atmosferinə daxil olan kosmik şualarıın atmosferdə ən çox yayılan elementlərin – azot və oksigenin atomlarını parçalaması nəticəsində məlum olan bütün elementar hissəciklər əmələ gəlirlər.
Açar sözlər: kosmik şualar, Yer atmosferi, elementar zərrəciklər, proton, α-zərrəciklər, Günəş
alışmaları.
Kosmik şüalanmanın maraqlı cəhətlərindən biri də onu təşkil edən zərrəciklərin təbii şəkildə
böyük enerjiyə malik olmasıdır. Yer ətrafında müşahidə olunan kosmik şüalanma 108eV və daha
çox enerjiyə malikdir [1]. Kosmik şüalanma seyrək relyativistik qaza bənzəyir və zərrəciklər praktik
olaraq bir-biri ilə toqquşmur. Bəzi hallarda ulduzlararası və ya planetlərarası mühit zərrəcikləri ilə
və ya maqinit sahəsi ilə qarşılıqlı təsirdə ola bilirlər. Kosmik şüalanma əsasən protonlardan, elektronlardan və Helium nüvələrindən ibarətdir. Yer atmosferinə daxil olan kosmik şüalar atmosferdə
olan elementləri – xüsusən də Azotu və Oksigeni parcaliyaraq zəncirvari proseslə bir cox elementlərin zərrəciklərini yaradır. Şəkil 1-də (şəkil [4]-dən götürülmüşdür) kosmik şüaların Yer atmosferi
zərrəcikləri ilə qarşılıqlı təsir sxemi göstərilmişdir. Sxemdən də göründüyü kimi proton nüvəsi Azot
və Oksigen nüvələrini dağıdaraq ikinci mərhələ zərrəciklərini yaradır.
Tədqiqatlar göstərir ki, Yer atmosferinin z qalınlığını keçərkən, I0 ilkin intensivliyə malik
olan kosmik şua zərrəciklərinin toqquşmaya məruz qalmayanlarının ümumi sayı aşağıdakı kimi
təyin olunur:
I = I0e-z / l
burada λ -zərrəciyin sərbəst ucuş məsafəsidir (q/sm2).
Kosmik şüaların əsas hissəsini təşkil edən protonlar üçün havada λ təqribən 70 q\sm2, Helium
nüvəsi üçün 25 q\sm2, daha ağır nüvələr üçün isə bundan da azdır. Protonlarla atmosfer zərrəciklərinin ilk toqquşması orta hesabla 20 km yüksəklikdə baş verir. Bu yüksəklik 1030 q/sm2-a ekvivalentdir [4]. Buradan aydın olur ki, hec bir toqquşma baş vermədən kosmik şüalanmanın Yer səthinə
catma ehtimalı çox kiçikdir. Yer səthində belə zərrəciklər çox zəif ionlaşma effektinə görə aşkar
olunurlar. Tədqqatlar göstərir ki Yer səthindən 4800 m yüksəklikdə bu ionlaşmanın miqdarı 4 dəfə,
8400 m məsafədə isə 10 dəfə artır [2].
Kosmik şüalanmanın kosmik təbiətli olması 1923-1926 cı illərdə ABŞ tədqiqatçısı R. Milliken tərəfindən aparılan təcrübələr nəticəsində təsdiq olunmuşdur. "Kosmik şüalar" terminini elmə
ilk dəfə R. Milliken daxil etmişdir.
Kosmik şüaların tərkibini öyrənməklə onların qalaktikanı tərk etmə müddəti haqqında daha
etibarli nəticə almaq olar. Kosmik şüaların tərkibində Li, Be, B kimi yüngül elementlərin nüvələri
üstünlük təşkil edir. Onlar daha ağır nüvəli kosmik şüaların ulduzlararası qazla – xüsusən Hidrogenlə toqquşması nəticəsində yaranır. Yüngül nüvələrin müşahidə olunan miqdarda yaranması üçün
kosmik şüaların ulduzlararası mühitdə zərrəcitin sərbəst ucuş məsafəsi 3 q\sm2 olmalıdır [3].
Kosmik şüalanmanın əsas xarekteristikalari zərrəciklərin tərkibinin kütlə və yükünə görə
paylanması, zərrəciklərin enerjiyə görə paylanma spektiri və anizotropiya dərəcəsi istiqamətinə görə
paylanmasıdır. Qalaktika mənşəli kosmik şüalanmanın tərkibində Günəş mənşəli kosmik şualanma16
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ya nisbətən çox böyük miqdarda yüngül nüvəli zərrəciklər vardır. Şəkil 2-də (şəkil [4]-dən götürülmüşdür) Yer orbiti yaxınlığında kosmik şüaların diferensial paylanma spektiri göstərilmişdir.
Şəkildə 1 – protonlar, 2 – α-zərrəciklər, 3 – Günəş alışması protonlarıdır. Müqayisə üçün 4 və 5
əyriləri ilə uyğun olaraq protonların və α-zərrəciklərin Günəş küləyində olan spektri verilmişdir.

Şəkil 1. Kosmik şüaların Yer atmosferi zərrəcikləri ilə qarşılıqlı təsir sxemi

Kosmik şualanmanın kosmofiziki aspektlərdən öyrənilməsi, zərrəciklərin enerjisindən asılı
olaraq müxtəlif metodlarla həyata keçirilir. Müxtəlif növ kosmik şüalar bir neçə ölkənin birgə
yaratdığı neytron monitorlar şəbəkəsində, sayğac-teleskoplarda və digər detektorlarda öyrənilir.
Atmosferdə udulma səbəbindən yerüstü detektorlar enerjisi Ɛk < 500 MeV olan zərrəcikləri hiss
etmir. Belə zərrəcikləri qeyd etmək üçün geofiziki raketlərdən və Yerin suni peyklərindən istifadə
olunur.

Şəkil 2. Yer orbiti yaxınlığında kosmik şüaların diferensial paylanma spektri
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Bir çox hallarda, kosmik şüaların öyrənilməsində kosmogen izotoplar metodu əhəmiyyətli
məlumatlar verir. Belə izotoplar kosmik şüaların metoritlərlə, Ay və ya planetlərin səthindən qalxan kosmik tozla, habelə Yer atmosferi və ya maddəsi ilə qarşılıqlı təsirindən yaranırlar. Kosmogen
izotoplar yerüstü kosmik şüalanmanın variasiyası və Günəş-Yer əlaqələrinə aid qiymətli məlumat
mənbəyidir.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ С ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ
У. Велиев
Нахчыванское Отделение Национальнaя Академия Наук Азербайджана
В представленной работе излагается механизм взаимодействие космических лучей с
земной атмосферой. Показано что, вторгаясь в атмосферу Земля, космические лучи разрушают ядра наиболее распространённых элементов – азота и кислорода и в результате образуются все известные элементарные частицы.
Ключевые слова: космические лучи, атмосфера Земли, элементарные частицы, протон, α-частицы, солнечные вспышки.
INTERACTION BETWEEN COSMIC RAYS AND THE EARTH'S ATMOSPHERE
U.Valiyev
Nakhchivan Department of Azerbaijan National Academy of Sciences
The proposed study of the effects of cosmic rays interact with the Earth's atmosphere is
interpreted mechanism. That is shown in the Earth's atmosphere into space sualarıın most common
elements in the atmosphere - nitrogen and oxygen atoms as a result of breaking all known elementary particles are made.
Keywords: cosmic rays, the Earth's atmosphere, elementary particles, protons, α-particles,
solar flares.
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UOT 539.12
YERƏTRAFI FƏZADA GÜNƏŞ KÜLƏYİNİN KOMPONENTLƏRİ
R. Məmmədov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi
ruslan_rtm@yahoo.com
Məqalədə, Günəş küləyinin üç komponentdən ibarət olduğu göstərilir və hər bir komponentin
ayrı-ayrılıqda fiziki parametrləri şərh olunur.Göstərilir ki, Günəş küləyinin mənbəyi Günəş atmosferinin mexaniki qızmasıdır, lakin bu enerjinin konversiyası hələlik tam olaraq məlum deyildir.
Açar sözlər: Günəş tacı, Günəş küləyi, plazma, maqnit sahəsi.
Günəş tacının temperaturu olduqca yüksək olduğundan tacın üst qatlarının təzyiqi tac
maddəsinin qaz təzyiqini tarazlaşdıra bilmir və tac genişlənir. Günəş küləyi tacın daim genişlənməsi
nəticəsində yaranır. Genişlənmə sürəti, yer ətrafında saniyədə 300-400 km-ə çatır. Günəş küləyinin
kimyəvi tərkibi Günəş tacının tərkibi ilə eynidir, əsasən protonlar və elektronlardan ibarətdir. Proton
və elektronlardan əlavə kosmik fəzada az miqdarda alfa-hissəciklər, ağır hissəciklər və maqnit
sahəsi aşkar olunub. Kosmik aparatlar Yupiter ətrafında da Günəş küləyi qeyd etmişlər. Günəş
küləyinin maqnit sahəsinin təsiri ilə Yer maqnitosferi Günəş istiqamətində on Yer radiusu qədər
sıxılır, əks istiqamətdə isə onlarca Yer radiusu qədər uzanır. Külək hissəciklərinin bir hissəsini
Yerin maqnit sahəsi saxlayır və nəticədə Yerin radiasiya qurşaqları yaranır. Küləyin intensivliyinin
artması maqnit fırtınalarına, qütb parıltısına səbəb olur.
Müasir anlamlara görə Günəşin enerjisi Günəşin nüvəsində gedən nüvə reaksiyasından
yaranır.
1H + 1H → 2D + e+ ν + 1,44 МeV,
2D + 1H → 3H + γ + 5,49 МeV,
3H + 3He → 4He + 1H + 1H + 12,85 МeV
Burada e+ - pozitron, ν – neytrino, γ – qamma kvant. Bu reaksiyalar nəticəsində 1,0078 q
hidrogen 1,0000 heliuma çevrilir. Qalan kütlə elementar hissəciklərin kinetik və şüalanma
enerjisinə çevrilir. Günəş enerjisinin 99 % Günəşin nüvəsində Rn = 0,25Rʘ yaranır. Burada RʘGünəşin radiusudur.
Günəşdə istilikkeçirmə az rol oynayır, mərkəzdə yaranan enerji kənarlara şüalanma vasitəsi
ilə daşınır. Radiasiya Günəş maddəsi tərəfindən udulub təkrar şüalanma ilə enerji mərkəzdən
Günəşin üst qatlarına daşınır. Günəşin mərkəzindən səthinə doğru getdikcə Günəş maddəsinin
temperaturu azaldığından ionlaşma azalır neytral hidrogen atomlarının miqdarı artır. Buda öz
növbəsində Günəş maddəsinin şəffaflığını azaldır. Günəşin mərkəzindən R > 0,86Rʘ məsafədə
enerjinin daşınmasında şüalanmanın rolu azalır və enerji konveksiya vasitəsi ilə daşınır. Günəşin
dərinliyindən qalxan Günəş maddəsinin elementar həcminin ətraf mühitə nisbətən temperaturu
yüksək və sıxlığı aşağı olduğundan konveksiya yaranır. Konvektiv layın nisbətən nazik olmasına
baxmayaraq, burda baş verən proseslər Günəş fizikasında mühüm rol oynayır. Plazmada yaranan
konvektiv burulmalar intensiv maqnit səs dalğalarının törəməsi ilə müşayiət olunur. Günəş
atmosferində yüksəkliklə plazmanın sıxlığı sürətlə azaldığından maqnit səs dalğaları zərbə
dalğalarına çevrilirlər. Zərbə dalğaları Günəş atmosferində udularaq atmosferi qızdırır. Günəş
tacında temperatur bir neçə milyona qədər artır. Bu halda protonların bir qismini Günəşin cazibə
sahəsi saxlaya bilmir, beləliklə Günəş küləyi yaranır.
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Qəbul etmək olar ki, Yer ətrafında Günəş küləyi üç komponentdən ibarətdir.
1. Sakit Günəş küləyi, daimi mövcud olan Günəş plazmasının seli.
2. Yüksəksürətli kvazistasionar (uzun müddətli) Günəş plazmasının seli.
3. Qıssa müddətli, sporadik (təsadüfi) yüksəksürətli Günəş plazmasının seli.
Günəşin nəzəri modeli qurulanda qəbul edilir ki, Günəş fırlanmayan, sabit, hidrostatik
tarazlıqda olan ulduzdur.Bu o deməkdir ki, Günəşin hər bir nöqtəsində kənarlara yönəlmiş təzyiq
qüvvəsi, ona əks yönəlmiş Günəşin cazibə qüvvəsi ilə tarazlaşır. Bu halda, Günəş maddəsinin dV
dP
həcminə təsir edən təzyiq qüvvəsi dV bərabərdir. Həmin həcmə təsir edən cazibə qüvvəsi isə
dr
GM
rdV bərabərdir, onda hidrostatik tarazlıq tənliyi
r2
dP
GM
= -r 2
dr
r

(1)

düsturu ilə veriləcək
Burda G – cazibə sabiti, M - Günəşin kütləsi, P – atmosfer təzyiqi, ρ – kütlə sıxlığı.
Əgər atmosferdə temperatur verilibsə, onda ideal qazın tənliyinə P = ρRT/M, əsasən (1)-düsturuna
əsaslanıb sabit temperatur üçün barometrik düsturu ala bilərik.
P = Po

GM
æ1 1 ö
RT çç - ÷÷
è r ro ø

Burda R - qaz sabiti, Po - atmosferin əsasında (r = ro olanda) təzyiq, bu düsturdan görünür ki, r
→ ∞ yaxınlaşdıqca təzyiq Po - asılı olan həddə yaxınlaşır. Lakin bu düsturla hesablanmış P∞
müşahidələrdən alınan təzyiqdən on dəfə böyükdür. Bu ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün, Parker
təxmin edir ki, Günəş tacı hidrostatik tarazlıqda deyil və daim genişlənir. Parker hidrostatik tarazlıq
tənliyini hidrodinamik hərəkət tənliyi ilə əvəz edir [2].
PV

dV dP
GM
+
= -r 2
dr dr
r

(2)

Burda V plazmanın radial axınının sürəti, M Günəşin kütləsi. (1) və (2) tənliklər sisteminin
qrafik həlli şəkil 1-də verilmişdir [3].
Tənliklərin sisteminin bir neçə həlli var. 3 və 4 əyriləri eyni nöqtələrdə müxtəlif qiymətlər
verir. 5 və 6 əyrilər Günəş atmosferində müşahidə olunmayan böyük sürətlər verir. 2 əyriyə görə
plazma selinin sürəti səs sürətinə çatmadan azalmağa başlayır. Müşahidələr göstərir ki, birinci əyri
Günəş küləyinin sürətinə daha uyğundur.
Şəkildə a-səs sürəti, r*-qazın sürəti səs sürətinə bərabər olan məsafə, Rʘ-Günəşin radiusu,
koordinat oxlarında V-plazma sürət və r- məsafə verilmişdir [4].
Müntəzəm olaraq Yer ətrafında Günəş küləyinin yüksək sürətli rekurrent axını mövcud olur.
Uzun müddətli yüksək sürətli Günəş küləyinin sürəti saniyədə 700 km çatır. Uzun müddətli plazma
axını bir neçə ay yer ətrafında periodik olaraq 27 gündən bir müşahidə olunur. Günəşin fırlanma
dövrü 27 gün olduğunu nəzərə alaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu plazma seli Günəş tacının
hansı isə bir sahəsində yaranır. Belə bir sahə tac deşikləri ola bilər. Tac deşiklərində tac maddəsinin
sıxlığı və temperaturu ətraf mühitə nisbətən aşağıdır. Tac deşikləri kvaziradial maqnit qüvvə xətli
birqütblü maqnit sahələri ilə təsadüf edir. Maqnit sahəsinin açıq qüvvə xətləri tac plazmasının
radial genişlənməsinə mane olmur, və tac deşiklərində yaranan Günəş küləyinin sürəti artır.
20
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Şəkil 1. 1 və 2 tənliklər sisteminin qrafik həlli.

Güman etmək olar ki, bu axınlar Günəşdə tac deşikləri ətrafında yaranır. Tac deşiklərini
Günəşin kosmik aparatlardan kənar ultrabənövşəyi və rentgen şüalarında çəkilmiş şəkillərində
görmək olar. Şəkillərdə qütbətrafı enliklərdən ekvatora qədər uzanan və intensivliyi aşağı olan
şüalanma aydınca seçilir. Tac deşiyi 30°-90°-yə qədər uzanaraq., mərkəzi meridiandan 3-6 sutkaya
keçir [2]. Tac deşiklərinin ətrafında rentgen şüalanmasının intensivliyi iki səbəbdən aşağı olar: bu
zonalarda plazmanın sıxlığı aşağı ola bilər və temperatur ətraf mühitə nisbətən aşağı olar. Günəş
tutulmaları zamanı tacın müşahidələri göstərir ki, doğrudan da, xüsusi ilə də yuxarı enliklərdə,
sıxlığı ətraf mühitə nisbətən aşağı olan plazma sahələri mövcuddur. Bundan əlavə tac deşiklərinin
ətrafında plazmanın temperaturu da aşağıdır. Günəşin radiodalğalarda müşahidələri göstərir ki, tac
deşiklərində parlaqlıq temperaturu 0,8·106 К-ə bərabərdir ki bu da sakit tacın temperaturundan xeyli
aşağıdır. Tac deşiklərində plazmanın sıxlığı sakit tacın sıxlığından 4 dəfə azdır. Beləliklə tac
deşiklərində temperatur və plazmanın sıxlığı ətraf mühitə nisbətən çox aşağıdır. Bir qayda olaraq
tac deşiklərinə kvaziradial yayılan qüvvə xətləri olan ikiqütblü maqnit sahələrində təsadüf edilir.
Açıq maqnit xətləri tac plazmasının radial genişlənməsinə mane olmur. Tac deşiklərində plazmanın
sıxlığını aşağı olması və Günəş küləyinin sürətlənməsi bununla izah edilə bilər. Lakin, maqnit
sahəsinin qüvvə xətlərinin əlverişli konfiqurasiyası səbəbi ilə küləyin sürətinin artması, bu sahələrdə
aşağı temperaturlu plazmanın sıxlığının azalmasını kompensasiya edə bilməz. Yüksək sürətli
axınların yaranması tac deşiklərində maqnito-hidrodinamik dalğaların güclü mənbəyinin olduğunu
ehtimal etməyə imkan verir. Təəssüf ki, tac deşiklərində belə dalğaların varlığının birbaşa sübutu
hələ mövcud deyil.
Günəş küləyinin yüksək sürətli axınının digər bir növü – qısa müddətli (Yerin yanından
keçmə müddəti τ = 1-2 gün [2]), çox zaman olduqca yüksək intensivlikli (Günəş küləyinin sürəti
1200 km/s çata bilər) sporadik axınlardır. Qısamüddətli yüksək sürətli Günəş küləyinin seli Yerin
yanından ən uzağı iki günə keçir. Bu axınların uzunluğu böyük olur. Sakit Günəş küləyi plazması
ilə dolu planetlərarası kosmik fəzada hərəkət edən yüksək sürətli axın sanki, plazmanı kürəyir və
nəticədə yüksəksürətli Günəş küləyinin seli qarşısında onunla bərabər hərəkət edən zərbə dalğası
yaranır. Axınla zərbə dalğasının arasındakı fəza isti və sıx (bir kub santimetrdə bir neçə on hissəcik)
plazma mövcuddur. Əvvəl elə düşünülürdü ki, Günəş küləyində sporadik axınların səbəbkarı Günəş
alışmalarıdır. Lakin bir çox tədqiqatçılar belə bir nəticəyə gəliblər ki, Günəş küləyində sporadik
axınların səbəbkarı tac atılmalarıdır [5 və oradakı istinadlar]. Yüksəksürətli Günəş küləyinin
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yaranmasının səbəbkarı Günəş tacının atılmalarında axtarmaq lazımdır. Tac atılmaları Günəş limbinin yaxınlığında müşahidə olunan uzunsov plazma obyektləridir. Tac atılmaları tacın əsasından
yuxarıya doğru hərəkət edirlər. Günəş alışmalarının sporadik axınlarla birbaşa asılılığı və tac atılmaları ilə əlaqəsi yoxdur. Lakin tac atılmaları və Günəş alışmaları Günəşdəki eyni aktiv sahələrlə
bağlıdır. Sürətli atılmalar (1000 km/s) Günəş alışmalarının başlanması ilə eyni vaxta təsadüf edir.
Tac atılmaları Günəş tacından atılan Günəş maddəsidir, tacın oturacağından yuxarıya doğru
qalxan plazma bulududur. Bu buludun ölçüləri Günəşin ölçülərindən kiçik deyil. Tac atılmaları
əsəsən kosmik aparatlarda qurulmuş koronoqrafla müşahidə olunur. Koronoqrafda süni ay Günəş
limbindən gələn işığın qarşısını alır, bu səbəbdən koronoqrafla tac atılmalarının yaranma yerini
təyin etmək olmur. Tac atılmalarının Günəş alışmaları ilə əlaqəsi mövcud ola bilər. Günəş
alışmaları, Günəşin aktiv sahələrində toplanmış maqnit enerji elektromaqnit enerjisinə çevrilir, tac
atılmaları vasitəsi ilə həmin enerji böyük kütlələrin hərəkətə gəlməsinə sərf olunur. Tac atılmalarının ümumi quruluşu ilgək şəklindədir. İlgəyin bir (bəzən də hər iki) ucu Günəş atmosferindədir, maqnit qüvvə xətləri eşilmiş qaytan şəklindədir.
Günəş küləyinin mənbəyi Günəş atmosferinin mexaniki qızmasıdır, lakin bu enerjinin
konversiyası ətraflı məlum deyil. Günəş küləyində müşahidə olunan müxtəlif tərkiblilik, irimiqyaslı
maqnit sahələri və onlara müvafiq olan Günəş atmosferinin strukturları ilə bağlıdır. Lakin bu
bağlılığın incəlikləri məlum deyil. Günəş küləyi enerjidən əlavə özü ilə öz oxu ətrafında fırlanan
Günəşdən hərəkət miqdarının momentini də aparır. Günəş yaranandan bu vaxta qədər Günəşin
itirilmiş hərəkət miqdarının momentini dəqiq hesablanmayıb. Bu baxımdan Günəşin fırlanma tarixi
və onun Günəşin təkamülünə təsiri öyrənilməyib.
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КОМПОНЕНТЫ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА В ОКОЛОЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВЕ
Р. Мамедов
Нахчыванское Отделение Национальнaя Академия Наук Азербайджана
В статье показано что, солнечный ветер состоит из трех компонентов и в отдельности
излагается физические параметры каждого компонента. Показано что, механического нагрева солнечной атмосферы является причиной возникновения солнечного ветра. Конверсия
этой энергии пока еще до конца не ясно.
Ключевые слова: солнечная корона, солнечный ветер, плазма, магнитная поля.

22

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2016, II cild, №1

COMPONENTS OF SOLAR WINDS IN THE SPACE AROUND THE EATH
R. Mammadov
Nakhchivan Department of Azerbaijan National Academy of Sciences
This article demonstrates that solar winds have three components and explains their physical
parameters independently. It is shown that source of solar winds is mechanical heat in the Sun’s atmosphere, whereas conversion of this energy is unknown.
Keywords: solar corona, solar wind, plasma flow, magnetic field.
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КИНЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛУБОКОГО ОКИСЛЕНИЯ ФЕНОЛА В
ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИОНИЗУРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
У.А.Кулиева, М.А.Курбанов, С.Г.Мамедов, Э.Т.Абдуллаев
Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана
ulviyegulieva13@gmail.com

Проводился расчет кинетики расходования фенола и образования двухатомных фенолов, хинонов и ди- и монокарбоновых кислот. Учитывались экспериментальные факты об
образовании продуктов глубокого окисления фенола и его реакции конденсации при радиолизе водного раствора фенола, полученные в данной работе и в литературе. Рассчитаны
радиационно-химические выходы(G) соответствующих продуктов окисления.
Ключевые слова: Глубокое окислениe, кинетическое моделирование, радиационнохимический выход, ионизирующее излучение.
Радиолиз водного раствора фенола изучен с одной стороны как модельная система для
выяснения закономерностей радиолиза водных растворов ароматических соединений, с другой стороны как радиационно-химической метод очистки водных систем от фенолов [1-3].
Установлено, что радиолитическое разложение фенола в водных растворах является
многостадийным процессом с образованием двухатомных фенолов, хинонов, ди- и монокарбоновых кислот, альдегидов, перекиси водорода, а также газообразных продуктов, таких
как СО2, СО, Н2 и СН4 [4,5].
Между тем изучение механизма глубокого окисления фенола под действием ионизирующего излучения сопряжено методическими трудностями, связанные с идентификацией
и определением польного спектра продуктов глубокого окисления. В этом плане компьютерное моделирование многостадийного процесса окисления фенола может дать дополнительные информации о механизме процесса и определение энергетических параметров процесса
полной очистки воды от фенола и органических продуктов его окисления.
Кинетическое моделирование процессов превращения фенола в водных растворах изучено в ряде работ, посвящённых к его разложение под действием различных видов разрядов
и ионизирующего излучения [6]. Но в этих работах рассмотрены или только начальные стадии превращения фенола с образованием двухатомных фенолов, или брутто-реакции окисления фенола промежуточных продуктов таких как, муконовая кислота, бензохиноны и двухатомные фенолы.
Целью работы является изучение закономерностей процессов глубокого окисления фенола под действием ионизирующего излучения методом математического моделирования.
Методика эксперимента
Компьютерное моделирование разложения фенола под действием ионизирующего излучения проводилось путем численного интегрирования соответствующих дифференциальных уравнений. В основу использованной схемы были положены окислительные реакции
радиолиза воды. Для проверки программы проведен расчет процесса радиолиза воды и определение радиационно-химических выходов молекулярных продуктов- водорода и перекиси
водорода. Расчетные данные согласуются с литературными данными [7-12] и указывают на
адекватность выбранной кинетической схемы.
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Результаты
Предполагаемая модель составлена на основе следующих предположений:
a) Учитывая только прямому радиолизу воды, поскольку концентрация фенола в изученном растворе составляет всего 10-2 М. Кинетическая модель радиолиза воды рассматривалось в работах [8,9]. Нами использована модель приведенная в работе [12], которая является наиболее полной и включает 32 элементарных реакций промежуточных частиц радиолиза воды. Для радиационно-химических выходов активных частиц выбрано значений для
воды с рН=7. Расчет кинетических кривых проведен на основе кинетической модели, включающей 112 элементарных реакций. Рассматривались реакции ОН радикалов, Н атомов и
сольватированных электронов с фенолом параллельно реакциями рекомбинации этих частиц
и их реакции с молекулярными продуктами воды-Н2О2 и О2. Величины радиационнохимического выхода для гидратированных электронов, атомов Н, радикалов ОН, пероксида
водорода, молекулярного водорода и гидратированного протона были взяты равными 2.7,
0.6, 2.8, 0.7, 0.45, и 3.45 частиц/100еВ.
b) Реакции генерирования активных частиц при радиолизе воды рассматривались как
реакции первого порядка: К(Н2О)=GхJх10-2, где G-радиационно- химические выходы соответствующих частиц, J-мощность поглощенной дозы; кi-эффективная константа скорости
образования i-ой частиц.
c) Учитывались реакции растворенного кислорода с активными частицами, возникающие при радиолизе рассматриваемой системы. В случае отсутствие констант скоростей активных частиц с промежуточными молекулярными продуктами использовали аналогические значения константа для подобных молекул. При комнатной температуре концентрация растворенного кислорода составляет 2.7х10-4 моль/л и естественно предположить,
что атомарный водород и гидратированный электрон образовавшегося под действием ионизирующего излучения будут реагировать в основном с растворенным кислородом ввиду высокого значения константы скорости. Расчёты показывают, что растворенный кислород расходуются в течении первых секунд при мощности дозы 0.22 Гр/сек.
Оценка показывает, что в рассматриваем случае фенол успешно конкурирует за атомов
водорода даже в начальных этапах радиолиза аэрированных водных растворов фенола, чего
нельзя сказать про гидратированных электронах.
В моделе учитывались экспериментальные факты об образовании продуктов глубокого
окисления фенола и его реакции конденсации при радиолизе водного раствора фенола, полученные в данной работе и в литературе [13-16]. Раскрытие бензольного кольца является наименее изученным этапом при радиолизе аэрированных водных растворов фенола. Реакция /612/ были предложены в /3/ как наиболее вероятный путь раскрытие бензольного кольца, но
без оценки константы реакций. Нами оценены константы скорости этих реакций путем подбора константы скорости этих реакций и сопоставления расчетных кривых с экспериментальными данными. Константа реакции 25 была оценена на основе реакции 24 в два раза
меньше поскольку экспериментально было установлено [17], что радиационно-химический
выход гидрохинона был в два раза больше чем у пирокатехина. Формально-кинетическая
схема радиолитического превращения фенола в водных растворах приведена в таблице .
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Таблица
Формально-кинетическая схема радиолитического превращения фенола
в водных растворах(10,12,19,20)
Реакции
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.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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C6H5OH+OH=oHOC6H5OH
C6H5OH+OH=pHOC6H5OH
C6H5OH+e= C6H5OHC6H5OH- + OH= C6H5OH+OHC6H5OH+H=C6H6OH
C6H6OH+OH=C6H5OH+H2O
oHOC6H5OH+H=C6H5OH+H2O
pHOC6H5OH+H=C6H5OH+H2O
oHOC6H5OH= раскрытые кольцо
раскрытые кольцо =oHOC6H5OH
раскрытые кольцо +2O2= Дигидроксимукондиальдегид + HO2
пHOC6H5OH+O2= п-хинон +H2O+OH
пHOC6H5OH+O2= Гидрохинон +H2O + HO2
2 пHOC6H5OH = Гидрохинон + C6H5OH + H2O
2 oHOC6H5OH = Пирокатехин + C6H5OH+H2O
пHOC6H5OH + OH = Гидрохинон + H2O
oHOC6H5OH + OH = Пирокатехин l +H2O
пHOC6H5OH + H2O2 = HOC6H4O + 2H2O
oHOC6H5OH + H2O2= HOC6H4O + 2H2O
Гидрохинон + OH= Гидрохинон -OH
Пирокатехин + OH = Пирокатехин -OH
Гидрохинон -OH + H = Гидрохинон + H2O
Пирокатехин OH + H = Пирокатехин + H2O
Гидрохинон + H= Гидрохинон -H
Пирокатехин + H = Пирокатехин -H
Гидрохинон -H + OH = Гидрохинон +H2O
Пирокатехин -H + OH = Пирокатехин + H2O
2 Гидрохинон -H= Дигидроксидифенил + 2H2O
Пирокатехин -H = Дигидроксидифенил + 2H2O
Гидрохинон-OH + OH = o-хинон +2H2O
Пирокатехин-OH+ OH = o-хинон +2H2O
o-хинон + OH= OHOC6H4O
o-хинон + H = HOC6H4O
o-хинон + e = OC6H4O
п-хинон + OH= OHOC6H4O
п-хинон + H = HOC6H4O
п-хинон + e = OC6H4O
+
OC6H4O + H3O = п-хинон +H
2HOC6H4O= Гидрохинон+ п-хинон
2HOC6H4O=Пирокатехин+ o-хинон
OHOC6H4O +OH = Дигидроксимукондиальдегид
HOC6H4O+H2O2= Дигидроксимукондиальдегид +H
Дигидроксимукондиальдегид + 2OH= C4H4O2 + Щавеловая кислота
Дигидроксимукондиальдегид + H2O2 = C4H4O2 +Щавеловая кислота
C4H4O2+H2O2 = C4H4O3 +H2O
C4H4O3 + H2O2 = Малеиновая кислота + H2O
Малеиновая кислота + H2O2= HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH
HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH + 3H2O2= Oxalic Acid +3H2O

K, л/моль с
1.6x1010
6.6x109
2x107
1x1010
1.7x109
5x1010
1x109
1x109
1x104
1x104
1x108
5x107
1x108
5x109
5x109
2x1010
2x1010
5x104
5x104
1.1x1010
5.2x1010
7x109
7x109
1.3x109
1.3x108
5x109
5x1010
4
1x10
4
1x10
1.3x109
1.3x109
1.2x109
8.3x109
10
2.3x10
1.2x109
8.3x109
10
2.3x10
7
1x10
1x109
1x109
1x108
1x106
1x1010
1x108
6
1x10
6
1x10
6
1x10
6
1x10
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Реакции
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

HOOCCOOH= H++ HOOCCOOH++ HOOCCOO- = HOOCCOOH
HOOCCOO-= H++ -OOCCOOH++ -OOCCOO- = HOOCCOOe + HOOCCOOH = (HO)2CCOOH + OHe + HOOCCOO- = (HO)2CCOOH + 2OHe + -OOCCOO- = (HO)2CCOOH + 3OHH + HOOCCOOH = (HO)2CCOOH
H + HOOCCOO- = (HO)2CCOOH +OHH + -OOCCOO- = (HO)2CCOOH +2OHOH + HOOCCOOH= H2O+CO2+*COO- +H+
OH + HOOCCOO-= H2O+CO2+*COOOH + -OOCCOO-= OH-+CO2+*COOHCOOH = H+ + HCOOH+ + HCOO- = HCOOH
*COOH = *COO- + H+
*COO- + H+ = *COOH
OH + HCOOH = H2O + COOH
OH + HCOO- = *COO- + H2O
e + HCOOH = H + HCOOH + HCOOH = H2 + COOH,
2 *COO- = -OOCCOOO2 + *COOH = HO2 + CO2
H2O2 + *COOH = OH + H2O + CO2
2*COOH = HOOCCOOH
2*COOH = HCOOH + CO2,
O2 + *COO- = O2 + CO2,
2(HO)2CCOOH = GA + HOOCCOOH
2(HO)2CCOOH = DA
2(HO)2CCOOH = HOOCCOOH + 2HCOOH
(HO)2CCOOH + COOH = HA
H2O2 + (HO)2CCOOH = OH + H2O + HOOCCOOH
C6H5OH+OH=oHOC6H5OH
C6H5OH+OH=pHOC6H5OH
C6H5OH+e= C6H5OHC6H5OH- + OH= C6H5OH+OHC6H5OH+H=C6H6OH

K,
л/моль с
5,6x108
1 x1010
5,4x105
1 x1010
2.5x1010
3,2x109
4,6x107
3.3 x105
1,6x104
1x104
1.4x106
1,9x107
9,7x105
1,8x106
1 x1010
4x108
1x1010
1.3 x108
1,4x108
1.4x108
4.4x105
1x108
2x109
5x107
4 x108
5 x108
2 x109
1 x108
1 x108
1 x109
1 x109
1 x105
1.6x1010
6.6x109
2x107
1x1010
1.7x109

Проводился расчет кинетики расходования фенола, образования двухатомных фенолов,
хинонов, ди- и монокарбоновых кислот.
Образования двухатомных фенолов и хинонов.
Кинетические кривые изменения концентрации в зависимости от поглощенной дозы для
фенола, двухатомных фенолов и хинонов представлены на рис.1 и на рис.2.
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Рис. 1. Кинетика изменения концентрации в зависимости от поглощенной дозы.
1-Фенол; 2-Пирокатехин; 3-Гидрохинон (J=0,22Гр/с)(Точки экспериментальные)

Как видно из рисунка 1 концентрация пирокатехина, гидрохинона и п-хинона растет с
повышением поглощенной дозы, достигая стационарное значение 1,6х10-3моль/л при t=2х105
для пирокатехина и 3,8х10-4 моль/л при t=0,8х105 для гидрохинона и 0,3х10-4 моль/л при
t=0,3х105 с для п-хинона. Радиационно-химические выходы образования, рассчитанные из
начальных участков кинетических кривых составляют 0,8, 0,4 и 0,06 молек/100 еВ, соответственно для пирокатехина, гидрохинона и п-хинона. На этом же рисунке представлена кинетическая кривая расходования фенола, из начальной части, которой рассчитан радиационнохимический выход процесса, что составляет 3,5 молек/100 еВ. Сравнение начальных радиационно-химических выходов расходования фенола и образования продуктов показывают,
что около 30% фенола расходуется в процессе окисление. По видимому, остальная часть фенола расходуется в процессах конденсации с образованием полимерных продуктов, которые обнаружены методами УФ- и ИК-спектроскопии
.

Рис. 2. Кинетика изменения концентрации хинонов в зависимости от поглощенной дозы (J=0,22Гр/с) .

Экстремальные зависимости в кинетике образования наблюдается для п- и о-хинонов,
причем стационарные концентрации (0,3 10-4 моль/л) и радиационно-химический выход
(0,06 молек/100 еВ) образования п-хинона значительно превышает аналогичные значения
параметров ( 10-8моль/л,
10-5молек/100 еВ соответственно) для о-хинонов.
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Образование DHMD (Дигидроксимукондиальдегид)
На рис.3 представлена кинетическая кривая образования DHMD.

Рис. 3.Кинетика изменения концентрации DHMD в зависимости от поглощенной дозы

(J=0,22Гр/с)

Из кинетической кривой образования DHMD видно что, с ростом дозы происходит его
накопления достигая стационарную концентрацию 2,8х10-4 моль/л при 3х105 сек. облучения.
Начальный радиационно-химический выход составляет 0,05 молек/100еВ, который равен
радиационно-химическому выходу п-хинона, образующихся в процессах превращения двухатомных фенолов (рис.3)
Образования органических кислот
Конечными жидкими продуктами окисления фенола являются органические кислоты. Расчетные кинетические кривые образования представлены на рис 4.

Рис. 4. Кинетика изменения концентрации органических кислот в зависимости от поглощенной дозы
(J=0,22Гр/с) . 1-Шавеловая кислота; 2-Муравьиная кислота; 3-Гидрокситартроновая кислота

Как видно из рисунка, образование муравьиной и щавелевых кислот происходить после
расходования фенолов и п-хинонов и их концентрация достигает стационарную концен–
трацию 7,3х10-3моль/л (муравьиная кислота), 3,8х10-3 моль/л (щавелевая кислота)при 33х105
сек. облучения.В отличие от муравьиной кислоты, в кинетической кривой щавелевой кислоты обнаруживается антибатное активное её концентрации и концентрации НА. Концентрация последнего достигает стационарное значение при t=5х105 с и составляет 4х10-4моль/л.
Радиационно-химические выходы образования составляют 0,12 и 0,21 молек/100 еВ, соответственно для муравьиной и щавелевой кислоты.
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Расчётные значения радиационно-химических выходов для конечных продуктов кислотного характера, как НА,GA и DA составляет меньше, чем 0,01 молек/100 еВ.
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KINETIC MODELING OF DEEP PHENOL OXIDATION IN WATER SOLUTIONS
UNDER IONIZATION RADIATION
U.A.Gulieva, M.A.Gurbanov, S.G.Mamedov, E.T.Abdullayev
Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy of Sciences
The kinetics of phenol consumption and formation of dihydric phenols, quinones, and di and
mono-carboxylic acids have been calculated. It has been considered experimental facts about the
formation of deep oxidation products of phenol and its condensation reactions in the radiolysis of
aqueous solution of phenol, obtained in this study and in the literature. Radiation-chemical yields(G)
for the corresponding oxidation products have been calculated.
Key words: Deep oxidation, kinetic modeling, radiation-chemical yield, ionizing radiation
FENOLUN SULU MƏHLULLARDA DƏRİN OKSİDLƏŞMƏSİNİN İONLAŞDIRICI
ŞÜALARIN TƏSİRİ ALTINDA KİNETİK MODELLLƏŞDİRİLMƏSİ
Ü.A.Quliyeva, M.Ə.Qurbanov, S.Q.Məmmədov, E.T.Abdullayev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutu
Fenolun sərf olunmasının kinetic hesablanması aparılmış və ikiatomlu fenolların,xinonların,
mono və di karbon turşularının əmələ gəlməsi öyrənilmişdir.Fenolun dərin oksidləşmə məhsullarının əmələ gəlməsinin təcrübi faktları və fenolun suda məhlulunun radiolizi zamanı kondensləşmə reaksiyalarına aid ədəbiyyat məlumatları nəzərə alınmışdır. Oksidləşmə məhsulları üçün radiasiya-kimyəvi çıxışlar (G) hesablanmışdır.
Açar sözlər: Dərin oksidləşmə reaksiyası,kinetik modelləşmə,radiasiya-kimyəvi çıxış, ionlaşdırıcı şüalanma

31

KİMYA ELMLƏRİ

UOT: 547 496.3
A NEW SYNTHESIS OF BIGINELLI COMPOUNDS
G.M.Maharramova, A.Z.Khalilova, V.M.Farzaliyev, M.A.Allahverdiyev
Institute of Chemistry of Additives named after academician A.M.Guliyev
of Azerbaijan National Academy of Sciences
840830542@mail.ru
The application of this method provides a simple powerful tool for the synthesis of a large
number of multifunctional pyrimidine-2-thiones/ones.
Key words: Biginelli compounds, pyrimidine ring, calcium channel blockers, pyrimidine-2thiones/ones, pyrimidines
Abstract
Efficient one-pot synthesis of 5-acyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2-thiones/ones are described. The synthesis is based on the reaction of readily availablea-tosyl substituted thioureas or
ureas with enolates of b-oxoesters or 1,3-dicarbonyl compounds followed by acid-catalyzed dehydration of the obtained 5-acyl-4-hydroxyhexahydropyrimidine-2-thiones/ones.
Introduction
In recent years 5-acyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2-thiones/ones 1 ("Biginelli compounds")
have received significant attention owing to their diverse range of biological properties. For example, some of these compounds are very potent calcium channel blockers [1]. The presence of several
interacted functional groups in Biginelli compounds determines also their great synthetic potential [2].

At the present time there are a few general methods of the synthesis of 5-acyl-1,2,3,4tetrahydropyrimidine-2-thiones/ones. One of them is the Biginelli reaction [2,3] (Scheme 1). This
very simple method involves acid-catalyzed three-component condensation of (thio)ureas, aldehydes and b-oxoesters or 1,3-dicarbonyl compounds. The main disadvantage of this synthesis quite
often is low yields of the desired pyrimidines because various side reactions occur. For instance,
reaction of urea and ethyl acetoacetate with aliphatic aldehydes gives ethyl 4-alkyl-2-oxo-1,2,3,4tetrahydropyrimidine-5-carboxylates in yields less than 30-40 % [4].
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Very attractive approach to the synthesis of Biginelli compounds was developed by Atwal
and co-workers [5] (Scheme 2). This approach is based on the reaction of a-arylidene-b-oxoesters
with S-(4-methoxybenzyl)isothiourea or O-methylisourea in the presence of sodium bicarbonate
followed by transformation of the obtained 2-(4-methoxybenzylthio)- or 2-methoxy-1,4dihydropyrimidine-5-carboxylates into 2-thioxo- or 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5carboxylates.

Recently we have demonstrated [6,7] that Biginelli compounds can be easily prepared by reaction of a-azido or a-tosyl substituted thioureas and ureas with sodium enolates of b-oxoesters or
1,3-dicarbonyl compounds followed by acid-catalyzed dehydration of the obtained 5-acyl-4hydroxyhexahydropyrimidine-2-thiones/ones (Scheme 3). Both the stages of the synthesis proceed
under mild conditions and usually in high yields. This method is very flexible and gives possibility
to prepare a large number of 1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2-thiones/ones bearing various substituents in pyrimidine ring.

In continuation of our work in this area we developed an improved one-pot procedure for the
synthesis of 5-acyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2-thiones/ones starting from a-tosyl substituted
thioureas and ureas without isolation of the intermediate 4-hydroxyhexahydropyrimidine-2thiones/ones. Some preliminary results of the investigation were published in our recent paper [8].
Conclusion
Thus the present work demonstrates that 5-acyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2-thiones/ones
("Biginelli compounds") can be efficiently prepared by one-pot reaction of readily available a-tosyl
substituted thioureas or ureas with enolates of b-oxoesters or 1,3-dicarbonyl compounds followed
by acid treatment of reaction mixtures. Mild reaction conditions, good overall yields, flexibility
make the described method very attractive.
REFERENCES
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BİGİNELLİ BİRLƏŞMƏLƏRİNİN YENİ SİNTEZ METODU
G.M.Məhərrəmova, A.Z.Xəlilova, V.M.Fərzəliyev, M.Ə.Allahverdiyev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad.Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu
Bu metodun tətbiqi çoxfunksiyalı Biginelli birləşmələrinin çoxlu sayda sintezini təmin edir.
Açar sözlər: Biginelli birləşmələri, pirimidin zənciri, kalsium kanalı blokerleri, pirimidin-2tionlar, pirimidinlər
НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА СОЕДИНЕНИЙ ПО БИДЖИНЕЛЛИ
Г.М.Магеррамова, А.З.Халилова, В.М.Фарзалиев, М.А.Аллахвердиев
Института Химии Присадок им.А.М.Кулиева
Национальнaя Академия Наук Азербайджана
Этот метод обеспечивает синтез ряда многофункциональных соединений.
Ключевые слова: Соединения Биджинелли, пиримидиновая цепь, блокаторы кальциевых каналов, пиримидин-2-дион, пиримидины
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УДК 541.128.3
АЛКИЛИРОВАНИЕ 2-МЕТИЛАНИЛИНА ЭТАНОЛОМ
НА ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ
А.А.Агаев, Н.А.Мустафаева, М.М.Мурадов
Сумгаитский Государственный Университет
mailoglu@mail.ru
Приводятся результаты сравнительного алкилирования 2-метиланилина этанолом на
магний и железоферритовых катализаторах и на ванадий-хром-алюминиевой оксидной системе.Установлены основное и побочные превращения, имеющие место в условиях катализа
и показаны высокие каталитические свойства V2O5 · Cr2O3 · γ-Al2O3 в синтезе 2-этил-6метиланилина.
Ключевые слова: Алкилирование, 2-метиланилин, этанол, ферритовый катализатор,
2-этил-6-метиланилин
Этильные производные анилина являются ценными полупродуктами, на основе которых получают красители, сокатализаторы ингибиторов коррозии, гербициды и витамины
[1,2]. Наиболее удобный способ их получения основывается на реакции алкилирования ароматических аминов спиртами и олефинами. Состав и строение используемых катализаторов
и условия реакции играют важную роль для целенаправленного синтеза тех или иных изомеров метил- и этиланилинов. Исследованы каталитические свойства некоторых оксидов [3,4],
цеолитов [5,6] и других систем [7,8] в реакции алкилирования анилина и 2-метиланилина
спиртами.
В данном сообщении приводятся результаты исследования реакции алкилирования 2метиланилина этанолом на оксидных катализаторах.
Экспериментальная часть
Опыты проводили на проточном реакторе с неподвижным слоем твердого катализатора, объем которого составлял 10 см3. В качестве катализаторов использовали ферриты магния и железа, а также ванадий-хром-алюминиевую оксидную систему. Ферритовые катализаторы синтезировали методом совместного осаждения оксалатных и нитратных солей соответствующих металлов [Mg (II), Fe (II), Fe (III)] на γ-Al2O3 последующими сушкой и прокаливанием. При этом атомное соотношение двухвалентного металла (Mg, Fe) к железу (III)
равно 1:2.33. Содержание активного компонента (M Fe2O4) в катализаторе составляло 20 %
масс. Методом осаждения был синтезирован V2O5 · Cr2O3 · γ-Al2O3 , где суммарная концентрация V2O5 · Cr2O3 равна 10.0 % масс. Катализаторы активировали в токе водорода при
4000С течение 3 часов. Время опыта 1 час. Продукты реакции конденсировали в холодильнике-сепараторе и анализировали методом газожидкостной хроматографии на приборе Хром-5
с применением набивной колонны (3.6м х 4 мм), содержащей 12% Апиезона М на хромотоне
N-AW (фр. 0.16-0.20 мм) с пламенно-ионизационным детектором. Анализ проводили при
программировании температуры со скоростью 80С/мин в пределах 80-1800 С. Газоносителем
служил гелий, расход которого составлял 60 мл/мин.
Предварительными опытами было строго установлено, что протекание реакции в
закаталитическом пространстве отсутствует, так как в отсутствии катализатора в результате
взаимодействия 2-метиланилина этанолом конверсия спирта не превышала 3.0 % , а степень
превращения о-толуидина была равна 0.5 %. Кроме того установлено, что над ферритовыми
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катализаторами 2-метиланилин практически не подвергается внутримолекулярному и
межмолекулярному превращениям в отсутствии этанола.
Полученные результаты этилирования 2-метиланилина в присутствии изученных каталитических систем приведены в таблице. Основные продукты реакции одинаковы во всех
трех случаях и к ним относятся N-этил 2-метиланилин, N,N-диэтил-2-метиланилин, 2-этил-6метиланилин, 2.4-диэтил-6-метиланилин. В алкилатах также обнаружены следы 2-метил-4этиланилина. В условиях катализа имеет место N-(азот) и С- (углерод) этилирование 2метиланилина. Следовательно, на всех катализаторах реакция протекает по параллельнопоследовательному механизму. При низкой температуре (3000С) над магнийферритовым катализатором наблюдается исключительно N-этилирование с образованием N-этил- и N,Nдиэтил 2-метиланилинов со суммарной селективностью 99.5 % при конверсии исходного
амина 67.5 %. В присутствии железоферритового катализатора последовательное Nэтилирование 2-метиланилина также главенствует в катализе. Как видно из данных таблицы
при 3000 С селективность N-этилированных продуктов о-толуидина составляет 97.8 %. В отличие от двух предыдущих катализаторов ванадий-хром-алюминий, содержащий оксидный
катализатор, уже при низкой температуре, наряду с N-этилированием частично направляет
параллельную реакцию, в частности С-этилирование о-толуидина, с образованием 2-этил-6метиланилина.
С ростом температуры повышается скорость С-этилирования и уменьшается Nалкилирование 2-метиланилина. При 3500 С такая закономерность протекания реакции заметно проявляется над катализаторами FeFe2O4 · γ-Al2O3 и V2O5 · Cr2O3 · γ-Al2O3 . Видно,
что с повышением температуры растет выход 2-этил-6-метиланилина в расчете на прореагировавший 2-метиланилин над ванадий-хром-алюминиевым оксидным катализатором до 87.0
% (при 3500 С). При этой же температуре селективность образования вышеуказанного продукта над FeFe2O4 · γ-Al2 O3 равна 81.0 % . В отличие от этих катализаторов над Mg Fe2O4 · γAl2O3 селективность реакции по 2-этил-6-метиланилину составляет всего 62.5% , а селективность продуктов N- этилированных 2-метиланилина достаточно высока и равна 34.5 % .
Таблица 1
Результаты алкилирования 2-метиланилина этанолом на оксидных катализаторах

Mg Fe2O4 ·
γ-Al2O3

300
350
400

57.5
72.01
100

Селективность образования основных
продуктов реакции, %
N,N-диэтил 2.4N-этил- 2-этилдиэтил2-метил 6-метил- 2-метил6-метил
анилин
анилин
анилин
анилин
4.5
95.0
2.0
14.5
62.5
20.0
7.5
8.5
79.8
2.0

FeFe2O4 ·
γ-Al2O3

300
350
400
300
350
400

82.5
91.0
99.0
87.5
97.5
100

91.0
9.5
1.0
86.0
5.0
-

Катализатор

V2O5· Cr2O3 ·
γ-Al2O3

Температура, 0 С

Конверсия
2-метиланилина, %

1.0
81.0
78.0
7.0
87.0
84.0

6.8
6.0
2.0
5.5
3.0
-

Условия: удельная нагрузка -1.0 ч-1, мольное соотношение 2-метиланилин:этанол = 1: 4
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Дальнейший рост температуры усиливает последовательное С-этилирование 2- метиланилина. В алкилатах растет количество 2.4-диэтил- 6-метиланилина и частично уменьшается количество 2-этил-6-метиланилина. Как видно из таблицы наибольшая суммарная селективность продуктов С-этилирования 2-метиланилина, в частности 2-этил-6-метиланилина и 2.4диэтил-6- метиланилина наблюдается в случае V2O5 · Cr2O3 · γ-Al2O3 и равна 94.0 % . Следует отметить, что в этом случае при 4000 С практически отсутствует N-этилирование отолуидина.
Повышение температуры увеличивает конверсию 2-метиланилина и этанола в присутствии всех изученных оксидных катализаторов.
Побочные превращения спирта незначительны особенно при температурах 300-3500 С.
В этих условиях из этанола побочно образуются этаналь и этиловый эфир. С ростом температуры в газообразных продуктах реакции растет концентрация этилена.
В присутствии железоферритового катализатора селективность образования 2-этил-6метиланилина увеличивается от 77.0 до 81.0 % , а селективность реакции по N-этил-2метиланилина растет от 6.0 до 9.5 % . В случае V2O5 · Cr2O3 · γ-Al2O3 эти показатели растут
соответственно от 82.5 до 87.0 % и от 3.0 до 5.0 % . При удельной нагрузке 0.5 ч-1
увеличивается скорость последовательного этилирования 2-метиланилина по углеродному
атому толуидина и в алкилатах заметно повышается концентрация 2.4-диэтил -6метиланилина. Рост удельной нагрузки от 1.0 ч-1 до 1.5 ч-1 отрицательно сказывается на последовательное С- алкилирование 2-метиланилина и увеличивается доля N-этилирования отолуидина. Видно, что в этом случае над катализатором FeFe2O4 · γ-Al2O3 селективность образования N-этил-2-метиланилина увеличивается от 9.5 % до 14.0 % , а над V2O5 · Cr2O3 · γAl2O3 растет в два раза и составляет 10.0 % .
Увеличение удельной нагрузки от 0.5 ч-1 до 1.0 ч-1 повышает выход 2-этил-6- метиланилина на пропущенный 2-метиланилин от 75.0 до 84.8 % (в случае V2O5 · Cr2O3 · γ-Al2O3 ) и
от 67.0 до 73.7% (в случае FeFe2O4 · γ-Al2O3 ). Дальнейшее снижение времени контактирования сырья с катализаторами увеличивает долю N-этилирования о-толуидина, в результате
чего уменьшается выход 2-этил-6-метиланилина на взятый 2- метиланилин соответственно
до 79.0 и 64.5 % .
Изученные катализаторы обладают умеренными кислотными свойствами, как льюисовского так и бренстедовского типа. 2-метиланилин является более сильным основанием, чем
этанол и видимо адсорбируется предпочтительно на кислотном центре Льюиса, в то время
как высокая электроотрицательность кислорода этанола делает его более привлекательным
для бренстедовских центров.
Адсорбированный на этих центрах этанол подвергается в основном в побочные превращения. Адсорбированный метиланилин теряет протон, на который также может адсорбироваться молекула спирта. При этом реакция идет только в комплексе [ ph N…H…O C2H5 ]
+δ
кат –δ..
В противном случае, в продуктах реакции наблюдалось бы образование достаточного
количества этилена и других изомеров этильных производных 2-метиланилина.
Таким образом, показаны высокие каталитические свойства FeFe2O4· γ-Al2O3 и V2O5·
Cr2O3· γ-Al2O3 в реакции алкилирования 2-метиланилина этанолом с целью получения
этильных производных о-толуидина.
ЛИТЕРАТУРЫ
1.Анилин, его производство и потребление // Eur. Chem. News-2004, Vol. 80 № 2089. с.16
2.Заявка 61-291549 (1986) Япония // РЖ Хим 1987, 5 Н 127
3.Каменева О.В., Глазырин О.И., Михайлова Р.Е. 1327342 (1994) // Б.И. 1994. № 23
37

KİMYA ELMLƏRİ

4. Gonzales Arellano Camino, Yashida Kenta, Luque Rafael // Green Chem. 2010, Vol. 12, № 7, р.
1281-1287
5. Sankarasubbier Narayanan, Kiranmayi Deshpande //Appl.Catal. A: General 2000, Vol. 199, p.31
6. Кихтянин О.В., Малышева Л.В., Паукштис Е.А., Ионе К.Г. //Изв. Сибирс. отд. АН СССР
сер. хим. 1990. № 3. с.120
7. Elanqovan S., Kannan C., Arabindoo Y. // Appl. Catal. A: General. 1998. Vol. 174, р. 213
8. Агаев А.А., Мустафаева Н.А., Расулов С.Р. // Нефтепереработка и нефтехимия 2013. № 3.
с.20
ALKYLATION OF 2-METHYLANILINE WITH ETHANOL ON OXIDE CATALYSTS
A.A.Aghayev, N.A.Mustafayeva, M.M.Muradov
Sumgait State University
The results of comparative alkylation of 2-methylaniline on magnesium and ethanol iron ferrite catalysts and vanadium-chromium-aluminium oxide system are carried out. The basic and side
transformation, taking place under conditions of catalysis and displays high catalytic properties
V2O5 · Cr2O3 · γ-Al2O3 in the synthesis of 2-ethyl-6-methylaniline, are stated.
Keywords: Alkylation of 2-methylaniline, ethanol, ferrite catalyst, 2-ethyl-6-methylaniline.
OKSID KATALIZATORU ÜZƏRINDƏ 2-METILANILININ ETANOLLA
ALKİLLƏŞMƏSİ
Ə.Ə. Ağayev, N.A. Mustafayeva, M.M. Muradov
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Maqnezium və dəmir-ferrit katalizatorları üzərində və vanadium-xrom-alüminium oksid sistemində 2-metilanilinin etanolla müqayisəli alkilləşməsinin nəticələri verilmişdir. Kataliz şəraitində
əsas və yan çevrilmələr təyin edilmiş və 2-etil-6-metilanilinin sintezində V2 O5•Cr2O3 • γ-Al2 O3 -ün
yüksək katalitik xassələri göstərilmişdir.
Açar sözlər: Alkilləşmə, 2-metilanilin, etanol, ferrit katalizatoru 2-etil-6-metilanilin.
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UOT: 553.042
NEFT-QAZ YATAQLARINDA GEOLOJİ RİSKLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN
YENİ METODİKASI
E.H.Əhmədov, Ə.T.Şirinov, F.V.Rəhimov
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu
elvin.ahmadov.h@mail.ru
Məqalədə, Azərbaycanın neft-qaz yataqlarında mövcud olan geoloji risklər təsnif edilmiş,
onların yaranma səbəblərinə aydınlıq gətirilmişdir. Həmiçin geoloji risklərin yaranmasına səbəb
olan amillər və onların təsir dərəcələri Tornado diaqramları ilə tədqiq edilmişdir. Nəticədə geoloji
risklərin qiymətləndirilməsi üçün yeni alqoritm yaradılmışdır.
Açar sözlər: yataq, geoloji risklər, qeyri-müəyyənlik, ehtiyat, lay, struktur quruluş, tektonik
qırılma.
Neft-qaz yataqlarının işlənməsinin geoloji əsasları ilə bağlı olan və genış spektoru əhatə edən
neft-qaz mədən geologiyası sahəsində aparılan tədqiqatlar əhəmiyyətli dərəcəli qeyri-müəyyənliklərlə xarakterizə olunur. Nəticədə həmin xüsussiyətlər ehtiyatların hesablanması ilə bağlı olan
geoloji risklərə təsir edir. Geoloji qeyri-müəyyənliklər, əsasən tədqiq olunan yatağın strukturtektonik xüsusiyyətlərinin, tələnin tipinin, formasının, yatağın kəsilişi və sahəsi üzrə kollektor
xüsusiyyətlərinin dəyişmə qiymətinin və lay flüidlərinin öyrənilmə dərəcəsindən asılıdır [1-5].
Bu qeyri-müəyyənliklər öyrənilərək, ehtimalı müəyyənləşdirildikdən sonra prosesin riskləri
qiymətləndirilmiş olur. Tədqiqat sahəsindən asılı olaraq risklərin qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif
metodikalar işlənib hazırlanmışdır [6].
Qeyri-müəyyənliklərin öyrənilməsi və risklərin azaldılması üçün axtarış-kəşfiyyat prosesinin
əvvəlindən sonuna qədər tədqiqat işləri standart prosedurlara uyğun yerinə yetirilməlidir (şəkil1)
[11].

Şəkil 1. Yataqların karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi və mənimsənilməsi sxemi.
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Göstərilən prosedurlar müxtəlif səbəblərdən tam yerinə yetirilmir. Məsələn, Azərbaycan neftqaz yataqlarının kəşfiyyat və sınaq mərhələsində bəzi vacib olan geoloji, geofiziki, hidrodinamik
tədqiqatların texniki, iqtisadi və s. ünsürlərə görə prosedurlara uyğun tam şəkildə yerinə yetirilməsi
mümkün olmur. Belə təxirəsalmalar, xüsusilə quru yataqlarda özünü daha qabarıq biruzə verir (XIX
əsrdə kəşfiyyat işlərinin başlanması ilə əlaqədar). Respublikamızın quru yataqlarında, xüsusilə
Abşeron nefli-qazlı rayonunun neft-qaz yataqlarının əsas tədqiqat-işlənmə mərhələləri II dünya
müharibəsi dövrünə təsadüf etmişdir [7]. Neft-qaza olan böyük tələbatı ödəmək üçün həmin yataqlarda aparılması zəruri olan geoloji, geofiziki, hidrodinamiki, hidrogeoloji tədqiqatlar tam aparılmamış və eləcədə mövcud olan qeyri-müəyyənlik və risklər tam qiymətləndirilməmişdir. Bu hal
gələcəkdə neft-qaz yataqlarının işlənmə prosesi zamanı müəyyən çətinliklərin (quyu şəbəkəsinin
optimal seçilməsi, yerüstü infrastrukturun mantajı, ehtiyatların dəqiq hesablanması, təsir üsullarının
layihələrinin əvvəlcədən qiymətləndirilməsi, proqnozlaşdırılması və s.) yaranması ilə nəticələnir.
Buna görə də neft-qaz yataqlarında geoloji risklərin kəşfiyyat mərhələsindən sonra yenidən
qiymətləndirilməsi aktual hesab edilmişdir. Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, geoloji riskləri qiymətləndirmək üçün yataqlar haqqında kəşfiyyat, sınaq-istismar mərhələsində əldə olunan
seysmik, geoloji-geofiziki, sınaq məlumatların kəmiyyət və keyfiyyət dərəcəsi müəyyənləşdirilməlidir.
Beləliklə, əsas geoloji risklər aşağıdakı sxem üzrə təsnif edilmişdir ( şəkil 2) [8].
1. Tədqiqatın əhatə olunma sahəsi:
- yataqlarda sahə və dərinlik üzrə seysmik tədqiqatların prosedurlara uyğun tam aparılmaması,
məhsuldar kollektorların neftlədoyumluluğunun qiymətləndirilməsində qeyri-müəyyənlik;
- seysmik, mədən-geofiziki və digər geoloji-geofiziki məlumatların kifayət qədər öyrənilməməsi səbəbindən əmələ gələn qeyri-müəyyənlik;
- kern məlumatlarının sahə və kəsiliş üzrə tam əhatə olmaması səbəbindən yaranan qeyrimüəyyənlik;
- stratiqrafik sərhədlərin dəqiq təyin edilməməsi, kollektor xüsusiyyətlərinin qeyri-müəyyənliyi;
- horizontların açılması zamanı skin effektinin qeyri-müəyyənliyi.

Şəkil 2. Geoloji risklərin təsnifat modeli.
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2. Geoloji-geofiziki tədqiqat nəticələrinin interpretasiyası:
- məhsuldar layların ayrılmasında yaranan qeyri-müəyyənliklər;
- kollektorların litofasial xüsusiyyətlərinin qeyri-müəyyənliyi.
3. Miqyasın (qrid) qeyri-müəyyənliyi − quyu şəbəkəsi, kollektor laylarının qalınlığı ilə
geoloji modeldə olan miqyasları arasındakı kəskin fərqlərin olmasından irəli gəlir. Belə hallarda
kiçik miqyaslı şaquli qeyri-bircinslilikləri əks etdirmək və lay flüidlərinin hərəkətini düzgün
modelləşdirmək çətinliklər yaradır.
Qeyd olunan qeyri-müəyyənliklər yataqların karbohidrogen ehtiyatların həcmlərinin etibarlılıq
risklərini artırır. Belə ki, neft və qaz ehtiyatlarının hesablanmasında olan qeyri-müəyyənliklər əsas
geoloji risklər hesab olunur.
Azərbaycanın əsas neft-qaz ehtiyatları dəniz yataqlarında cəmləşir və aparılan tədqiqat işləri,
eləcə də mövcud işlənmə layihəsinə uyğun olaraq təsdiq olunmuş ehtiyatların mənimsənilməsi quru
yataqlara nisbətən bir neçə dəfə daha artıq sərmayə tələb edir. Bu baxımdan, dəniz yataqlarının
kəşfiyyat, işlənmə mərhələlərində qarşıya çıxa biləcək qeyri-müəyyənliklər və risklər daha dəqiq
qiymətləndirilməlidir.
İlkin qiymətləndirilmiş neft-kondensat ehtiyatları və perspektiv resurslar (C2+С3): dəniz
yataqlarında 24%, quruda yerləşən yataqlarda isə 9% təşkil edir (şəkil 3). Eyni kateqoriyalı qaz
ehtiyatları: dəniz yataqlarında 31%, quruda yerləşən yataqlarda 2%-dir. Qeyd olunan həcmdə
karbohidrogen ehtiyatları ölkəmizin enerji ehtiyatlarının əhəmiyyətli bir hissəsidir. Bu baxımdan,
geoloji risklərin qiymətləndirilməsi aktual məsələdir.
Azərbaycanın neft-qaz yataqlarındakı geoloji risklərin qiymətləndirilməsinə aşağıda qeyd
olunan qeyri-müəyyənliklər əsas təsir göstərir:
- yataqların struktur-tektonik quruluşunun mürəkkəbliyi (palçıq vulkanları, tektonik qırılmalar,
litoloji və ya stratiqrafik pazlaşma zonaları) və dərin yatım;
- strukturların karbohidrogenlərlə dolma əmsalı və ya neft-qazlılıq sahəsi;
- kolektorların neft və qazladoyma əmsalı;
- lay parametrləri (kollektor və termobarik xüsusiyyətləri);
- flüid parametrləri (sıxlıq, özlülük, və s.).
Yuxarıda sadalanan amillərin ehtiyatların qiymətləndirilməsinə təsir dərəcəsini öyrənmək üçün
Azərbaycanın neft-qaz yataqlarının geoloji-mədən məlumatları toplanaraq Tornado diaqramları
istifadə edilmişdir (şəkil 4).

Şəkil 3. Azərbaycan yataqlarının geoloji ehtiyatları və resurslarının nisbəti.
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Diaqramlardan göründüyü kimi geoloji ehtiyatların həcminə əsas təsir edən amillər strukturun
karbohidrogenlərlə dolma əmsalı, neft-qazladoyma əmsalı, struktur-tektonik quruluşun mürəkkəblik
dərəcəsi, yataqların dərin yatımı və layların kollektorluq xüsusiyyətləridir. Qeyd olunan amillərin
geoloji risklərini qiymətləndirmək üçün geoloji-riyazi tədqiqatlar aparılır [9, 10].

Strukturun karbohidrogenlərlə
dolma əmsalı
Neft-qazladoyma əmsalı
Tektonik quruluşun
mürəkkəbliyi
Lay parametrləri
Flüid parametrləri
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Təsir dərəcəsi, %
50% azalma

50% artım

Şəkil 4. Geoloji-mədən parametrlərinin həssaslıq analizlərinin nəticələri (Tornado diaqramı).

Azərbaycanın dəniz və quruda yerləşən yataqlarının xüsusiyyətlərinə uyğun olan risklərin
qiymətləndirilməsi üçün sadələşdirilmiş sxem tərtib olunmuşdur (şəkil 5).

Şəkil 5. Risklərin qiymətləndirilməsi üçün tərtib olunmuş sxem.
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Sxemdə geoloji risklər üç səviyyədə qiymətləndirilir (aşağı, orta, yüksək). Təsir dərəcəsindən və amillərin öyrənilməsindən aslı olaraq parametrlər müvafiq xanalarda yerləşdirilir. Geoloji
risklərin dərəcələri aşağıdakı cədvəldə təsvir edilmişdir (cədvəl 1)
Cədvəl
Azərbaycanın neft-qaz yataqlarında qeyd olunan geoloji risklərin təsnifat cədvəli
Öyrənilmə
dərəcəsi

Təsir dərəcəsi

Yerləşdiyi
xana

Risk

Strukturun karbohidrogenlə dolma əmsalı

orta

çox yüksək

C3

yüksək

Neft-qazla doyma əmsalı
Struktur-tektonik quruluşun mürəkkəbliyi və
məhsuldar layların dərinliyi
Lay parametrləri

orta

yüksək

C2

yüksək

yüksək

yüksək

B1

orta

orta

orta

B2

orta

orta

zəif

A5

aşağı

Tədqiq edilən amillər

Flüid parametrləri

Əsas riskli amillər strukturların karbohidrogenlərlə dolma, neft-qazladoyma əmsalı və struktur-tektonik quruluşun mürəkkəblik dərəcəsidir. Odur ki, yataqlar üzrə bu amillərin öyrənilməsi
üçün daha geniş tədqiqatların aparılması məqsədəuyğundur.
Beləlilkə, Azərbaycanın neft və qaz yataqlarında aparılmış geniş miqyaslı tədqiqat işləri,
işlənmə təcrübəsi imkan vermişdir ki, geoloji risklər qiymətləndirilsin. Əsas risk kimi qeyd olunan
geoloji ehtiyatların həcmlərinin etibarlılıq risklərinin yeni tədqiqat üsulları ilə qiymətləndirilməsi
üçün ilk dəfə olaraq alqoritm yaradılmışdır.
Nəticə
Ölkəmizin uzun müddət işlənilmədə olan neft-qaz yataqlarındakı təcrübədən məlumdur ki,
kəşfiyyat, qiymətləndirmə mərhələlərində aparılmayan geoloji, geofiziki, hidrodinamik və hidrogeoloji tədqiqatlar bəzi geoloji risklərin yaranmasına şərait yaradır. Buna görə də Azərbaycanın
dəniz və quru sahələrində yerləşən yataqlarda geoloji risklər mütləq qiymətləndirilməlidir. Bu
məqsədlə, ilk öncə geoloji risklər təsnif edilmiş, daha böyük risklər müəyyənləşdirilmişdir.
Geoloji riskləri yaradan əsas amillər, onların yataqlar üzrə öyrənilmə dərəcələri və ehtiyatların
varlığına təsir dərəcəsi yeni yaradılmış alqoritmlə tətqiq edilmişdir.
Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının xüsusiyyətlərinə xarakterik olan risklərin qiymətləndirilməsi üçün yeni üsullar işlənib hazırlanmışdır.
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НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ НЕФТЯНЫХ
И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Э.Г.Ахмедов, А.Т.Ширинов, Ф.В.Рагимов
ГНКАР, Научно-исследовательский проектный институт "Нефть и Газ"
В статье рассмотрены геологические риски и причины их возникновения. Факторы,
влияющие на геологические риски, а также степень влияния этих рисков были изучены с использованием диаграммы Торнадо. Был создан новый алгоритм для оценки геологических
рисков.
Ключевые слова: месторождения, геологические риски, неопределенности, запас,
пласт, структурная образования, тектоническая нарушения.
NEW METHOD FOR ASSESSMENT OF GEOLOGICAL RISKS
OF OIL AND GAS FIELDS
E.H.Ahmadov, A.T.Shirinov, F.V.Rahimov
SOCAR, Oil Gas Scientific Research Project Institute
The article describes the geological risks and their causes. Factors affecting the geological
risks and the degree of influence have been studied using the Tornado diagrams. It was created a
new algorithm for the evaluation of these risks.
Keywords: field, geological risks, uncertainties, reserve, reservoir, structural formation,
tectonic faults.
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УДК 550.34
ОТРАЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОЙ СИТУАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДЫ
АЗЕРБАЙДЖАНА В СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЯХ, НАБЛЮДАЕМЫХ
ПО ДАННЫМ СЕЙСМИЧЕСКИЙ СТАНЦИИ РЦСС
Г.И. Бекдамирова, Э.Р. Акберов.
Республиканский Центр Сейсмологической Службы
при Национальнaя Академия Наук Азербайджана

amearsxm@gmail.com
В данной работе приводятся результаты применения краткосрочного кинематичес–
кого, прогностического параметра ТАU на территории Азербайджана. Для расчета прогностической кривой использованы сейсмологические данные за 2015г.Приводятся результаты анализа прогностических кривых и связь выявленных аномалий с имевшей место в
этот период сейсмичностью на территории Азербайджана.
Ключевые слова: Прогностические кривые TAU, Vp/Vs.
Сейсмические предвестники отражают напряженно-деформированное состояние среды
в районе готовящихся землетрясений. Они используются для прогноза сильных землетрясений [1,2]. Под воздействием роста поля напряжений среда теряет устойчивость, что отражается в увеличении разброса времени пробега сейсмических волн от слабых землетрясений.
Для расчета используются времена пробега P- и S - волн от конкретного землетрясе–
ния до каждой станции в отдельности. Станции находятся в непосредственной близости от
исследуемой фокальной зоны землетрясений и отслеживают изменения параметра τ , которые в этой области происходят, во времени и по площади.
Единичные значения τ на рассматриваемой станции регистрации для конкретного землетрясения определяется выражением:

где Ts-, Tp- времена вступлений S- и P- волн на станции регистрации, T0 – время возникновения землетрясения (время в очаге).
Методика обнаружения предвестника построена на изучении флуктуаций дисперсии
параметра τ в пространстве и времени, выявлении экстремальных отклонений параметра относительно средней величины, характерной для данной станции в “спокойные” интервалы
времени.
Аномальными считаются отклонения кривой, превышающие в три и более раз фоновый
уровень, последний оценивается экспериментально. Есть шумящие станции, есть станции с
низким фоновым уровнем шума.
Аномальные значения на кривых параметра появлялись за время от нескольких суток
до 15 – 45 дней, в зависимости от расстояния регистрирующей станции до готовящегося события.
В работе приводятся результаты наблюдений данных сейсмических станций в 2015г.
над землетрясениями с ml>4.0 (табл.1)
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Таблица
Землетрясения, по которым получены аномалии на прогностических кривых
Время
(UTC)
№

Координаты

Станции дающие аномалии

Дата

φ

λ

ml

Район

Н

1 26.01.2015

03:30:03

41.19 48.72

7

4.9

Губа

QUB, IML, PQL,SBZ,
HYR,MNG,SIZ,
BLQ ,AGD, LRK

2 23.02.2015

08:04:49

40.93 46.21

10

4.3

Шамкир

BRD,GAN, QZX, KDR, BLQ

3 26.05.2015

01:20:36

40.77 46.69

22

4.7

Геранбой

4 03.06.2015

09:35:44

40.92 48.57

4

4.6

Пиргулу

5 04.09.2015

04:49:36

40.97 47.43

16

5.9

Шеки-Огуз

QZX, GDB, MNG, SEK, ZRD,
SBZ, NAX, ALI, LRK
QUB, ATG, IML, PQL, MNG,
SEK, ALI, HYR
IML, QZX, BRD, BLQ, AGD,
QRD

Как видно из прогностических кривых, построенных по сейсмическим станциям QUB,
IML, BRD, LRK, QRD и BLQ (рис.1-6), четко выделяются аномалии на землетрясения с
ml>4.0, они предваряются аномалиями за 1-14дней до события. Продолжительность аномалий изменяется в переделах 5-25 дней.

Рис. 1. Прогностическая кривая Vp/Vs по станции «Исмаиллы» в 2015г.
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Рис. 2. Прогностическая кривая Vp/Vs по станции «Барда» в 2015г.

Рис. 3. Прогностическая кривая Vp/Vs по станции «Лерик» в 2015г.
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Рис. 4. Прогностическая кривая Vp/Vs по станции «Бейлаган» в 2015г.

Рис. 5. Прогностическая кривая Vp/Vs по станции «Горадиз» в 2015г.

На карте (рис.6.а.,б.) показаны станции, дающие реакции на землетрясения: 26.01.2015г., с
ml≥4.9 , произошедшее в районе Губа-Шабран; 23.02.2015г., с ml≥4.3 , произошедшее в
районе Шамкир; 26.05.2015г., с ml≥4.7 , произошедшее в районе Геранбой; 03.06.2015г., с
ml≥4.6 , произошедшее в районе Пиргулу; 04.09.2015г., с ml≥5.9 , произошедшее в районе
Шеки-Огуз.
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Рис. 6а. Станции, дающие аномалии на землетрясения с ml≥4.0 произошедшие в 2015г.

Рис. 6 б. Станции, дающие аномалии на землетрясения с ml≥4.0 произошедшие в 2015г.

Как видно из рис 6.а. и 6.б. не все станции информативны. С целью изучения вопроса
об информативности станций проводятся специальные исследования.
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Выводы.
- Выявлена связь аномалий прогностических кривых с имевшей место сейсмичностью на
территории республики.
- Анализ кривых показал, что землетрясения с ml>4, произошедшие в 2015г., предварялись
аномалиями за 1-14 дней.
- В краткосрочном варианте по предвестнику параметра τ можно выделить тревожный интервал времени. По сопоставлению аномалий на прогностических кривых по ряду сейсмических станций можно оценить возможный район возникновения землетрясения.
- Накопление длинного ряда наблюдений в оперативном режиме позволят в дальнейшем
осуществлять краткосрочную оценку развития сейсмической ситуации и выявление напряженного состояния среды.
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REFLECTION THE TENSE SITUATION OF THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT OF
AZERBAIJAN IN THE FIELDS OF SEISMIC OBSERVED BASED ON INFORMATION
OF SEISMOLOGICAL STATIONS RCSS
Г.И.Бекдамирова, Э.Р.Акберов
Republican Seismological Service Center of Azerbaijan National Academy of Sciences
İn this article present the results of short-kinematic, prognostic parameter TAU on the territory of Azerbaijan. To calculate the predictive curve used seismological data for 2015.The results of
the analysis of prognostic curves and communication of identified anomalies took place in this period seismic activity in the territory of Azerbaijan.
Key words: TAU prognostic curve, Vp/Vs.
RSXM-İN SEYSMİK STANSİYALARININ MƏLUMATLARI ƏSASINDA MÜŞAHİDƏ
OLUNAN SEYMİK SAHƏLƏRDƏ AZƏRBAYCAN GEOLOJİ MÜHİTİNİN GƏRGİNLİK
VƏZİYYƏTİNİN TƏZAHÜRÜ
Г.И.Бекдамирова, Э.Р.Акберов.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seymoloji Xidmət Mərkəzi
Təqdim olunan işdə qısamüddətli kinematik proqnostik TAU parametrinin Azərbaycan
ərazisində tətbiq nəticələri göstərilir. Proqnostik əyrilərin hesablanması üçün 2015-ci il seysmoloji
məlumatlarından istifadə olunmuşdur.Həmin bu dövr üçün Azərbaycanın seysmik ərazilərində proqnostik əyrilər və aşkar olunmuş anomaliyalar arasında əlaqə nəticələrinin analizi aparılır.
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Açar sözlər: TAU proqnostik əyriləri, Vp/Vs.
UOT 591.543.4
ŞİMAL YARIMKÜRƏSİ ÜZRƏ TEMPERATUR ANOMALİYALARI İLƏ
REGİONAL TEMPERATUR ANOMALİYALARI ARASINDA
ƏLAQƏLƏRİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ
R.H.Ramazanov
MAKA-nın T.K.İsmayılov ad. Təbii Ehtiyyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu
r.r_90@mail.ru
Məqalədə Şimal yarımkürəsi üzrə havanın temperatur anomaliyaları ilə Kiçik Qafqazın
şimal-şərq yamaclarında müşahidə olunmuş temperatur anomaliyaları arasında əlaqələrin mövcudluğu tədqiq olunmuşdur.
Açar sözlər: iqlim dəyişmələri, meteoroloji quraqlıq, Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacları,
temperatur anomaliyası.
İqlim dəyişmələri tədqiqatlarında onun çoxillik dinamikasındakı tendensiyaları qiymətləndirməklə bərabər, müxtəlif miqyaslı və mənşəli atmosfer proseslərinin bu dəyişmələrə mümkün
təsirlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində də araşdırmalar aparılır.
Məsələn, müəyyən olunmuşdur ki, Şimal yarımkürəsinin iqliminin formalaşmasında vacib rol
oynayan Şimali Atlantika tərəddüdünün müsbət faza dövründə Avropanın cənubunda antisiklonik
fəaliyyət güclənir və onun maksimum təkrarlanması Şimali-Qərbi İrandan Qafqaz regionuna yerini
dəyişir. 1970-ci ildən sonra isə Cənubi Qafqazda antisiklonların təkrarlanmasının artması baş
vermişdir [4]. 1972-1995-ci illərdə G.Y.Vangengeymin şərq sirkulyasiya forması üstünlük təşkil
etmiş, bu vaxt Avrasiyada üzərində havanın temperaturunun mənfi anomaliyaları formalaşmış,
Avropanın cənubunda isə yağıntıların miqdarı azalmışdır. 1996-cı ildən indiyə qədər isə qərb
forması üstünlük təşkil etdiyi və bu dövrdə mülayim enliklərdə havanın temperaturunun müsbət
anomaliyalara malik olduğu və yağıntıların miqdarının artmasının baş verdiyi aşkar olunmuşdur [4].
Şimali Avrasiyada isə (buraya Azərbaycan Respublikasının ərazisi də daxildir) havanın qış fəsli
temperaturunun 70% dəyişkənliyi sirkulyasiya indeksləri ilə əlaqəlidir [6].
Bunlarla bərabər, daha kiçik ərazilər üçün də müvafiq tədqiqatlar aparılır. Məsələn, Rusiyanın
Perm şəhərində havanın ortasutkalıq temperaturunun anomaliyaları ilə Katsın sirkulyasiya
indeksləri formaları arasında əlaqələrin olduğu [5]-də, Skandinaviya üzərindəki atmosfer prosesləri
ilə Azov dənizində buzlaşma şəraiti arasında əlaqələrin mümkünlüyü [8]-də göstərilmişdir. Ağ
dənizin səviyyəsinin çoxillik dinamikası Şimali Atlantika üzərindəki sirkulyasiyanın irimiqyaslı
parametrləri ilə nəzərəçarpacaq dərəcədə sıx əlaqəyə malikdir və bu dinamikada Vangengeymin
qərb və şərq formalı sirkulyasiya prosesləri nisbətən daha güclü rol oynayır.
50-700 ş.e və 60-1100 ş.u. ilə əhatə olunmuş Sibir ərazisində siklonların ümumi miqdarı 1,4
hal/10 il sürəti ilə azalmış və bu, şimal siklonlarının artmasına baxmayaraq, qərb və cənub siklonlarının sayının azalması hesabına baş vermişdir. Havanın temperaturuna ən çox təsir göstərən isə
siklon və antisiklonların mərkəzlərindəki təzyiqdir [3]. Qərb formalı sirkulyasiyanın və Şimali
Atlantika tərəddüdü indeksinin təkrarlanmasının artması Qərbi Sibirin cənubunda atmosfer yağıntılarının artmasına səbəb olmuşdur [2]. Azərbaycan Respublikası ərazisi üçün də müvafiq tədqiqatlar aparılmışdır [1, 7].
Bu aspektdə Şimal yarımkürəsi üzrə havanın temperatur anomaliyaları ilə Kiçik Qafqazın
şimal-şərq yamaclarında müşahidə olunmuş temperatur anomaliyaları arasında əlaqələrin
mövcudluğunun tədqiqi müəyyən nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edir.
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Bu məqsədlə Gəncə, Şəmkir, Ağstafa, Gədəbəy, Daşkəsən və Göygöl hidrometeoroloji stansiyalarının məlumatlarından və [9]-dan götürülmüş Şimal yarımkürəsi üzrə temperatur anomaliyalarının qiymətlərindən, müvafiq temperatur anomaliyaları arasında əlaqələri müəyyənləşdirmək
üçün sürüşən ortalaşdırma qaydasından və iki kəmiyyət arasında statistik asılılığın müəyyənləşdirilmsi üsulundan [1] istifadə olunmuşdur.
Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacları üzrə havanın orta temperaturunun ortalaşdırılmış
qiymətlərini hesablamaq üçün Gəncə, Şəmkir, Ağstafa, Gədəbəy, Daşkəsən və Göygöl HMS-lərin
1961-2009-cu illər üzrə aylıq orta temperatur qiymətlərindən istifadə olunmuş, sonra 1961-1990-cı
illər üzrə “norma” qiymətləri hesablanmışdır (cədvəl 1).
Bundan sonra baxılan ərazi üzrə bu “norma” qiymətlərinə nisbətən temperatur anomaliyaları
hesablanmış, bu və Şimal yarımkürəsi üzrə temperatur anomaliyaları sıraları 11-illik sürüşmə yolu
ilə ortalaşdırılmaya məruz qalmışdır.
Cədvəl 1
Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacları üçün ortaaylıq temperaturların “norma” qiymətləri, 0C
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Şimal yarımkürəsi üzrə temperatur anomaliyaları 1961-2009-cu illər üzrə mövcud olduğunu,
müasir iqlim dəyişmələrinin antropogen xarakter daşıdığını və bu dəyişmələrin 1970-ci illərin
əvvəllərindən başladığını nəzərə alaraq 11-illik sürüşmələrə məruz qalmış sıralar iki dövrə ((19611971)-(1999-2009)) və ((1971-1981)-(1999-2009-cu illər)) bölünmüşdür. Sonra Kiçik Qafqazın
şimal-şərq yamaclarının orta aylıq temperatur anomaliyaları ilə Şimal yarımkürəsi üzrə orta aylıq
temperatur anomaliyaları arasında korrelyasiya əmsallarının qiymətləri hesablanmış (cədvəl 2), eyni
zamanda yanvar və iyul ayları üzrə bu anomaliyaların çoxillik gedişinin qrafikləri qurulmuşdur
(şəkil 1 və 2).
Cədvəl 2-dən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, birinci dövrdə regional temperatur
anomaliyaları ilə Şimal yarımkürəsi üzrə temperatur anomaliyaları arasında yüksək korrelyasiya
əmsalları (r>0,60) yanvar, fevral, aprel, iyun-oktyabr aylarında olmuşdur. Göründüyü kimi, ilin 9
ayında regional temperatur şəraitinin formalaşması Şimal yarımkürəsindəki proseslərə bu və ya
digər dərəcədə sıx əlaqəlidir. İkinci dövrdə isə yuxarıda təhlil olunan temperatur anomaliyaları
arasında yüksək korrelyasiya əlaqələri aprel ayı istisna olmaqla, ilin bütün digər ayları üçün
xarakterikdir.
Cədvəl 2
Müxtəlif dövrlər üçün Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamaclarında və Şimal yarımkürəsində müşahidə
olunmuş temperatur anomaliyaları arasındakı əlaqələrin korrelyasiya əmsalları
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Şəkil 1-də verilmiş qrafikdə regional və Şimal yarımkürəsi üzrə temperatur anomaliyalarının
gedişində yanvar ayı üzrə hər iki ərazidəki temperatur anomaliyalarının 11-illik sürüşmə ilə
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ortalaşdırılmış qiymətlərinin çoxillik gedişinin müqayisəli təhlili göstərir ki, 1980-ci illərdən
başlayaraq onlar arsındakı fərq əvvəlki dövrə nisbətən xeyli azdır.
1,5

Temperatur anomaliyası, dərəcəə
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Şəkil 1. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamaclarının və Şimal yarımkürəsinin
temperatur anomaliyalarının yanvar ayı üzrə qiymətlərinin çoxillik gedişi.

İyul ayının temperatur anomaliyalarının gedişindəki bir-birinə yaxınlıq dərəcəsi xeyli
yüksəkdir və belə hal 1970-ci illərin əvvəllərindən müşahidə olunmağa başlamışdır (şəkil 2).
Cədvəl və qrafik məlumatlarının nəticələri bir daha göstərir ki, 1970-ci illərdən başlayaraq
Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamaclarındakı istiləşmə qlobal miqyasdakı istiləşmə kimi antropogen
xarakter daşıyır.
Yuxarıda göstərilənləri və qlobal temperatur anomaliyaları ilə Gəncədə müşahidə olunmuş
temperatur anomaliyaları arasında ikinci dövr üçün alınmış yüksək korrelyasiya əlaqələrini (cədvəl
2) də nəzərə almaqla aşağıdakı mühüm nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan Respublikasında
olduğu kimi, onun bir hissəsi olan Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamaclarında XX əsrin 30-cu və 60-cı
illərində müşahidə olunmuş iqlim dəyişmələrinin mexanizmləri müxtəlif olmuş [7] və qlobal
dəyişikliklərlə sıx əlaqə müəyyən edilməmişdir.
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Şəkil 2. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamaclarının və Şimal yarımkürəsinin
temperatur anomaliyalarının iyul ayı üzrə qiymətlərinin çoxillik gedişi.

XX əsrin 70-ci illərindən başlayan və bu vaxta qədər davam edən yerli istiləşmə qlobal və
Şimal yarımkürəsindəki istiləşmə ilə sıx əlaqəlidir. Başqa sözlə desək, Şimal yarımkürəsində
istiləşməyə səbəb olan proseslər Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamaclarının iqliminə əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. Son onilliklərdə müşahidə olunan iqlim dəyişmələrinin əsas səbəblərindən
birinin antropogen xarakterli olmasını nəzərə alsaq, onda ölkə ərazisinin baxılan hissəsində də
istiləşmənin qlobal antropogen xarakterli olmasını təsdiqləmək olar.
ƏDƏBİYYAT
1. Səfərov S.H., Mahmudov R.N. Müasir iqlim dəyişmələri və Azərbaycan. Bakı, “Ziya”, 2011,
312 s.
2. Безуглова Н.Н., Зинченко Г.С. Региональные климатические проявления глобальной
циркуляции атмосферы на юго-западной Сибири // География и природные ресурсы. 2009.
№3. c.83-87. [Электрон ресурс] URL: http:www.cnb.uran.ru.
3. Горбатенко В.П., Ипполитов И.И., Кабанов М.В. и др. Влияние атмосферной
циркуляции на температурный режим Сибири /Ж.: «Оптика атмосферы и океана», 2011, т.24,
№1, с.15-21. [Электрон ресурс] URL: http:www.ao.iao.ru.
4. Груза Г.В., Мещерская А.В. и др. Изменения климата России за период инструментальных наблюдений. [Электрон ресурс] URL: www.climate2008.igce.ru.
5. Осипова О.П. Количественная оценка интенсивности атмосферной циркуляции на юге
Восточной Сибири / География и природные ресурсы, 2011, №1, с.154-158. [Электрон
ресурс] URL: http:www.isdatgeo.ru.
6. Попова В.В., Шмакин А.Б. Связь современных изменений температуры воздуха в
Северной Евразии с механизмами крупномасштабной атмосферной циркуляции / Мат-лы
научно-прак. конф. «Глобальные изменения климата и механизмы адаптации к ним».
Москва, 10-11 ноября 2009 г. [Электрон ресурс] URL: http:www.intech-consult.ru
7. Сафаров С.Г. Современная тенденция изменения температуры воздуха и атмосферных
осадков в Азербайджане. Баку, Элм, 2000, 300 с.
8. Федоренко А.А. Исследование связи между атмосферными процессами над Скандинавским полуостровом и ледовыми условиями на Азовском море // Тр. Гидрометеорологического НИ Центра РФ, Москва, 2011, [Электрон ресурс] URL: http:www.meteoinfo.ru.
9. [Elektron resurs] www.bom.gov.au.
В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ АНОМАЛИИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ АНОМАЛИЯМИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Р.Г.Рамазанов
Институт Космических Исследований Природных Ресурсов
Национальное Аэрокосмическое Агентство
В статье исследованы о северном полушарии, с аномалиями температуры воздуха наблюдаются температурные аномалии в Малого Кавказа на северо-восточных склонах существования связей между ними.
Ключевые слова: изменение климата, метеорологическая засуха, северо-восточные
склоны Малого Кавказа, температурные аномалии.
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NORTHERN HEMISPHERE TEMPERATURE ANOMALIES IN THE DEFINITION
OF RELATIONS BETWEEN REGIONAL TEMPERATURE ANOMALIES
R.G.Ramazanov
Space Research Institute of Natural Resources, National Aerospace Agency
The article on the northern hemisphere, with air temperature anomalies observed temperature
anomalies in the Lesser Caucasus in the north-eastern slopes of the existence of ties between the
two have been investigated.
Keywords: climate change, meteorological drought, the north-eastern slopes of the Lesser
Caucasus, temperature anomalies.
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UDC: 552.1(086.5)
STANDARD TEST METHODS FOR DOWNHOLE SEISMIC TESTING
B.A.Aliyev
Republican Seismic Survey Center of Azerbaijan National Academy of Sciences
boyukaga.aliyev89@gmail.com
This standard is issued under the fixed designation D 7400 - 08; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of
last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon
(Ƹ) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.
Key words: Poisson’s ratio, shear modul, point source, Young’s modulus, borehole, PVC
pipe. geotechnical, ambient seismic noise.
The Downhole Seismic Test makes direct measurements of compression (P-) or shear (S-)
wave velocities, or both, in a borehole advanced through soil or rock or in a cone penetration test
sounding. It is similar in several respects to the Crosshole Seismic Test Method (Test Methods D
4428/D 4428M). A seismic source is used to generate a seismic wave train at the ground surface
offset horizontally from the top of a cased borehole. Downhole receivers are used to detect the arrival of the seismic wave train. The downhole receiver(s) may be positioned at selected test depths in
a borehole or advanced as part of the instrumentation package on an electronic conepenetrometer
(Test Method D 5778). The seismic source is connected to and triggers a data recording system that
records the response of the downhole receiver(s), thus measuring thetravel time of the wave train
between the source and receiver (s). Measurements of the arrival times (travel time from source to
sensor) of the generated P- and S- waves are then made so that the low strain (<10–4 %) in-situ Pwave and S-wave velocities can be determined. The calculated seismic velocities are used to characterize the natural or man-made (or both) properties of the stratigraphic profile.
The seismic downhole method provides a designer withinformation pertinent to the seismic
wave velocities of the materials in question. The P-wave and S-wave velocities are directly related
to the important geotechnical elastic constants of Poisson’s ratio, shear modulus, bulk modulus, and
Young’s modulus. Accurate in-situ P-wave and S-wave velocity profiles are essential in geotechnical foundation designs. These parameters are used in both analyses of soil behavior under both
static and dynamic loads where the elastic constants are input variables into the models defining the
different states of deformations such as elastic, elasto-plastic, and failure. Another important use of
estimated shear wave velocities in geotechnical design is in the liquefaction assessment of soils.
For tests performed in hard rock below 30 m (100 ft) depth below ground surface, the test interval may be increased to 3 m (10 ft). Continue with succeeding tests until the maximum borehole
depth has been reached. As an alternate, tests can be conducted from the bottom of hole while retrieving the receiver. It may be advantageous to leave the receiver clamped during the entire retrieval process, stopping the retrieval at each test interval depth to conduct the test for that depth.
This will reduce the rotation of the receiver and the time to clamp and unclamp at each depth. It is
shown a schematic of the cased borehole deployment (Figure 1).
An example of an impulse seismic source wave train that contains both P- and S-wave components is shown (Figure 2). Although the shear beam of dimensions 2.4 m (8 ft) long by 150 mm
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(6 in.) wide is commonly utilized, it may be desirable to implement beams of shorter length so that
SH-source more closely approximates a “point source” for tests less than 20 m (60 ft) in depth.

Fig. 1. Downhole Seismic Test in Cased Boring Schematic.

Fig. 2. Impulse Seismic Source (Produces P- and S-Wave Trains).

The following equation determines the straight-lineslant distance, LR, from source to geophone using the data of
LR = [ (ES – EG 1 DG)2 1 X2 ]0.5
ES = elevation of the ground surface in contact with the energy source at the center of the energy source,
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EG = elevation of the top of the geophone hole,
DG = depth of the geophone receiver,
X = horizontal distance between the center of the energy source and the geophone borehole/sounding.
Drill the borehole, with minimum sidewall disturbance, to a diameter not exceeding 175 mm
(7.0 in.). After the drilling is completed, case the boring with 50 to 100 mm (2 to 4 in.) inside diameter PVC pipe or aluminum casing, taking into consideration the size of the downhole receivers.
Before inserting the casing, close the bottom of the pipe with a cap which has a one-way ball-check
valve capable of accommodating a 38 mm (1.5 in.) outside diameter grout pipe. Center
the casing with spacers and insert it into the bottom of the borehole. Grout the casing in place by (1)
inserting a 38 mm (1.5 in.) PVC pipe through the center of the casing, contacting the one-way valve
fixed to the end cap (Fig. 3, side A), or (2) by a small diameter grout tube inserted to the bottom of
the borehole between the casing and the borehole sidewall (Fig. 3, side B). Another acceptable
method would be to fill the borehole with grout which would be displaced by end-capped fluidfilled casing. The grout mixture should be formulated to approximate closely the density of the surrounding in situ material after solidification.

Fig. 3. Acceptable Grouting Techniques Schematic.

Borehole Preparation:
The preferred method for preparing a borehole for downhole testing incorporates one borehole as illustrated in Fig. 3. A dry test hole is preferred to avoid signal noise caused by waves
transmitted through the water column in a water-filled test hole.
Downhole Test:
Begin the downhole test by preparing the energy source at its desired location. Place the receiver(s) at the top of the receiver hole. If possible, orient the receiver unit bodies so that the axis of
a horizontal transducer is parallel to the long axis of the shear beam. If two separate units are being
used, lower or push the lower unit at a depth of 1.0 to 1.5 m (3 to 5 ft) below the upper unit which
should be positioned so the transducers are essentially at the ground surface. Clamp the receiver(s)
firmly into place. Check the recording equipment and verify timing. Monitor the output of the re58
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ceivers without activating the energy source to evaluate the ambient seismicnoise in the ground and
to establish a basis for filtering the noise, if necessary.
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QUYU SEYSMİKLİYİNİN STANDART TEST METODLARI
B.A.Aliyev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
Bu metod D 7400 – 08 ASTM standartına əsasən aparılır. Zərbə mexanizminin təyini ilə
əvvəlki və sonrakı illər üçün zərbələrin qəbul sayı göstərilir. Mötərizədə olan rəqəm axırıncı təsdiqi
ifadə edir. Epsilonun (Ƹ) üst indeksi sonuncu və ya təkrar təsdiqdən sonrakı dəyişikləri göstərir.
Açar sözlər: Poisson nin nisbəti kəsmək modul, mənbə Young modulu, quyu, PVC boru.
geotexniki, mühitin seysmik səs-küyü.
СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СКВАЖИННОЙ СЕЙСМИКИ
Б.А.Алиев
Республиканский Центр Сейсмологической Службы
при Национальной Академии Наук Азербайджана
Этот стандарт выпускается под фиксированным обозначением D 7400 - 08; количество
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UOT 55(479.24)
QƏRBİ ABŞERONUN PALÇIQ VULKANLARI VƏ ONLARIN
PALEOGEN-MİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN NEFT-QAZLILIĞININ
ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ ROLU
R.M.Hüseynov, M.F. Qurbanov
SOCAR “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu
rovshanhm@mail.ru
Aparılmış tətqiqat işləri əsasında müəyyən edilmişdir ki, Şərqi Azərbaycan ərazisində və ona
bitişik Cənubi Xəzər akvatoriyasında aşkar olunan neftli-qazlı qalxımlarının 40-ı palçıq vulkanı ilə
mürəkkəbləşib. Onların əksəriyətində palçıq vulkanları bilavasitə neft-qaz yataqları hüdudunda
yerləşirlər. Bu, palçıq vulkanlarının neft-qazlılılqla sıx əlaqədar olmasının əyani göstəricisidir.
Abşeron periklinal çökəkliyinin qərb hissəsində böyük qalınlığa malik Paleogen-Miosen yaşlı gil
laylarının çökməsi nəticəsində palçıq vulkanları və diapir tipli qırışıqlar geniş yayılmışdır. Bu
palçıq vulkanlarının bərk tullantı məhsullarının tədqiqi, onlardan ayrılan flüidlərin tərkibi,
Paleogen-Miosen çöküntü kompleksində karbohidrogen yığımlarının formalaşması üçün əlverişli
kollektorların varlığını təsdiqləyir.
Açar sözlər: Palçıq vulkanı, paloegen, miosen, neft, qaz
Geoloji, geofiziki, geokimyəvi üsullarla yanaşı, palçıq vulkanların yerləşmə xüsusiyyətlərinin,
onların püskürmə məhsullarının tədqiqindən əldə olunan məlumatların kompleks şəkildə
araşdırılması nəticəsində bu və ya digər sahənin dərinlik quruluşunu, çöküntü qatının neftqazlılığını daha dəqiq öyrənmək mümkündür [5].
Neft və qazın birbaşa nişanəsi olan palçıq vulkanlarının yayıldığı sahələrdə neft-qaz
yataqlarının aşkar edilməsi onların arasında sıx əlaqənin olduğunu göstərir[2].
Palçıq vulkanlarının yerləşdiyi zonalar Paleogen dövründən müasir dövrə kimi baş vermiş
tektonik hərəkətlər nəticəsində həm regional uzununa, həm də eninə qırılmalar üzrə enmiş dağarası,
periklinal və dağönü çökəkliklərə uyğun gəlir [3].
Abşeron yarımadasının palçıq vulkanları eyni adlı periklinal çökəklikdə intişar etmişdir. Qərbi
Abşeronun səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri Paleogen-Miosen çöküntü kompleksindən təşkil
olunan antiklinal strukturlarının, Abşeronun digər tektonik zonalara müqayisədə, palçıq vulkanları
ilə daha çox mürəkkəbləşməsidir.
Qərbi Abşeron ərazisində 38 palçıq vulkanı məlumdur (Şəkil). Müasir təsnifata əsaslanaraq [2,
3] onları tullantı məhsullarında süxur qırıntıları iştirak edən və morfoloji cəhətcə relyefdə yaxşı
seçilən iri palçıq vulkanlarına (Küllütəpə, Qırmaki, Boğ-boğa, Səngər, Keçəldağ, Abix, Keyrəki,
Böyükdağ, Kiçikdağ, Üçtəpə, Atbatan, Bozdağ-Qobu, Sulutəpə, Bozdağ-Hökməli, Zigilpiri,
Damlamaca, Bozdağ-Güzdək, Dəvəboynu, Şorbulaq, Gülbəxt, Sarınca, Şonqar, Bibiheybət,
Lökbatan, Axtarma-Puta, Quşxana, Qızıltəpə, Axtarma-Qaradağ, Pilpilə-Qaradağ, Otmanbozdağ)
və ancaq gil kütləsindən təşkil olan kiçik palçıq vulkan təzahürlərinə (Pilpilə-Goradil, PilpiləQırmaki, Kömüratan, Ağzıxəzri, Qaraһeybət) ayırmaq olar.
Göründüyü kimi, ərazidə iri palçıq vulkanları üstünlük təşkil edir. Bu vulkanlar geoloji inkişaf
dövründə güclü püskürmələr nəticəsində külli miqdarda gil kütləsinə qarışmış süxur qırıntılarının
yer səthinə tulamasından formalaşıblar. Palçıq vulkanı təzahürləri isə onların vaxtaşırı fəallaşması
ilə yer üzərinə çıxan plastik gil kütləsinin yaratdığı alçaq təpəliklərlə təmsil olunurlar.
İri palçıq vulkanlarını öz növbəsində vaxtaşırı püskürən (Keyrəki, Keçəldağ, Üçtəpə, BozdağHökməli, Bozdağ-Qobu, Bozdağ-Güzdək, Sarınca, Axtarma-Puta, Otmanbozdağ) [1], sönmüş
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(Küllütəpə, Səngər, Abix, Böyükdağ, Kiçikdağ, Zigilpiri, Şonqar) və gömülmüş (Bibiheybət,
Sulutəpə) tiplərə bölmək olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, Qərbi Abşeronda Yer kürəsinin ən fəal Lökbatan və ən hündür
Otmanbozdağ palçıq vulkanı yerləşirlər.Lökbatanda indiyə kimi 23 püskürmə qeydə alınıb.
Otmanbozdağın isə nisbi hündürlüyü 404 m-ə çatır.
Qərbi Abşeron bir sıra cəhətlərə görə Azərbaycanın palçıq vulkanı intişar edən digər
rayonlardan fərqlənir. Belə ki, Binəqədi qalxımı Azərbaycanın neftli-qazlı rayonlarının digər lokal
strukturlarından palçıq vulkanlarının sıxlığına görə kəskin seçilir. Bir-birlərinə çox kiçik məsafədə
yerləşən Böyükdag, Kiçikdağ, Keyrəki, Abix, Zigilpiri və Keçəldağ vulkanları bu qırışıqda
cəmləşiblər. Otmanbozdağ Azərbaycanda yeganə vulkandır ki, üç qalxımın (Qaradağ, Miyəcik,
Anart) periklinallarının qovuşduğu yerdə əmələ gəlib. Şorbulaq qalxımının uzanması boyu 4 sahədə
iki palçıq vulkanı və iki palçıq vulkanı təzahürü qeyd edilir. Qaradağ qalxımında isə üç vulkan
intişar edib.

Səkil. Qərbi Abşeronda palçıq vulkanlarının yayılma sxemi.
a-palçıq vulkanları; b - vaxtaşırı püskürən palçıq vulkanları; c- sönmüş palçıq vulkanları;
d- gömülmüş palçıq vulkanları; e -palçıq vulkanı təzahürləri
Palçıq vulkanları: 1. Qıraltı, 2. Pilpilə-Goradil, 3. Küllütəpə, 4. Pilpilə-Qırmaki, 5. Qırmaki,
6. Boğ-boğa, 7. Kömüratan, 8. Səngər, 9. Keçəldağ, 10. Abix, 11. Keyrəki, 12. Böyükdağ,
13. Kiçikdağ, 14. Üçtəpə, 15. Atbatan, 16. Ağzıxəzri, 17. Bozdağ-Qobu, 18. Sulutəpə,
19. Bozdağ-Hökməli, 20. Zigilpiri, 21. Damlamaça, 22. Qaraheybət, 23. Bozdağ-Güzdək,
24. Dəvəboynu, 25. Şorbulaq, 26. Gülbəxt, 27. Sarınca, 28. Şonqar, 29. Bibiheybət,
30. Lökbatan, 31. Axtarma-Puta, 32. Quşxana, 33. Qızıltəpə, 34. Axtarma-Qaradağ,
35. Torpaqlı-Qaradağ, 36. Pilpilə-Qaradağ, 37. Ceyranuçan, 38. Otmanbozdağ.

Qərbi Abşeronda böyük qalınlığa malik olan və əsasən plastik gillərdən təşkil olunan
Paleogen-Miosen çöküntüləri tektonik qırılma zonalarında diapir tipli strukturlar əmələ gətirirlər.
Belə zonalar bir qayda olaraq mürəkkəb quruluşlu olmaları və qırışıqların kəskin dislokasiyaya
uğraması ilə də səciyyələnirlər. Qərbi Abşeronun antiklinal strukturları əksər hallarda gümbəzvarı
və asimmetrik braxiantiklinal formada olub zəncirvarı şəkildə yerləşirlər.

61

YER ELMLƏRİ

Diapir tipli qırışıqlarda Paleogen-Miosen yaşlı plastik gillər ətraf sinklinal zonalardan sıxışdırılaraq antiklinal qırışıqların tağ hissələrinə yığılır. Məhz buna görə də diapir tipli qırışıqlar PliosenDördüncü dövr çöküntülərinin çökdüyü sinklinalların və muldaların ətrafında geniş yayılıblar.
Qərbi Abşeronda palçıq vulkanlarının saһə və qırışıqlar üzrə qeyri-bərabər yayılması, onların
morfoloji və fəaliyyət cəһətcə fərqlənməsi yer təkində geodinamiki şəraitin müxtəlifliyini göstərir
(Cədvəl 1).
Cədvəl 1
Brekçiyanın
Nisbi
yayıldığı
Brekçiyanın Püskürmə- Vulkan səthində neft
Palçıq vulkanları
hündürlük,
qalınlığı, m lərin sayı
və qaz təzahürləri
sahənin
m
ölçüsü, ha
1
2
3
4
5
6
Qıraltı
1
qaz
Pilpilə-Goradil
0.1
qaz
Küllütəpə
25
0.8
Pilpilə-Qırmaki
0.1
qaz
Qırmaki
55
52
neft
Boğ-boğa
40
17
qaz, neft
Kömüratan
1
qaz
Səngər
21
20.5
Keçəldağ
44
68
1
Abix
95
92
70
Keyrəki
116
94
18
Böyükdağ
35
43
Kiçikdağ
25
25.2
Üçtəpə
23
12.5
7
qaz
Atbatan
30
3
qaz
Ağzıxəzri
4
qaz, neft pərdəsi
80
Bozdağ- Qobu
115
258
9
qaz
Bozdağ- Hökməli
85
39
3
qaz
Zigilpiri
50
32
Damlamaca
35
16.3
qaz
Qaraheybət
0,5
qaz, neft pərdəsi
120
Bozdağ- Güzdək
225
644
9
qaz
68
Dəvəboynu
100
68
qaz
Şorbulaq qrupu
15-90
90.5
qaz, neft
75
Gülbəxt
47
31.5
qaz, neft
80
Sarınca
105
124
2
qaz
105
Şonqar
60
62
Lökbatan
130
424
120
23
Axtarma-Puta
58
102.5
80
3
qaz
Quşxana
45
38
80
Qızıltəpə
5
Axtarma-Qaradağ
95
274
90
qaz, neft pərdəsi
Torpaqlı-Axtarma
110
447
100
qaz
Pilpilə-Qaradağ
40
12
qaz, neft
Ceyranuçan
20
qaz
Otmanbozdağ
404
1044
120
8
qaz
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Palçıq vulkanlarının lokal qırışıqların tağ, qanad və periklinal һissələrində yerləşməsi struktur
mərtəbələrin arasında qeyri-uyğunluğun olmasına dəlalət edir (Cədvəl 2). Palçıq vulkanları müxtəlif
yaşlı (Dördüncü dövrdən Eosenə qədər) çöküntülər üzərində yerləşirlər. Ona görə də palçıq
vulkanlarının sülb tullantı məhsullarına əsasən Paleogen-Miosen çöküntülərinin tam kəsilişinin
bərpasında nisbətən cavan çöküntülər üzərində yerləşən vulkanlar daha çox məlumat verə bilər.
Bunu nəzərə alaraq, Paleogen-Miosen çöküntü kompleksinin tərkibinin və neft-qazlılığının
öyrənilməsində palçıq vulkanlarının һər birinə fərdi yanaşmaq lazımdır.
Şərqi Azərbaycan ərazisində və ona bitişik Cənubi Xəzər akvatoriyasında aşkar olunan neftli-qazlı
qalxımlarının 40-ı palçıq vulkanı ilə mürəkkəbləşib. Onların əksəriyətində palçıq vulkanları bilavasitə
neft-qaz yataqları hüdudunda yerləşirlər. Bu, palçıq vulkanlarının neft-qazlılılqla sıx əlaqədar
olmasının əyani göstəricisidir. Qərbi Abşeronda da neft-qaz yataqlarının yerləşdiyi 9 sahədə palçıq
vulkanı intişar edib.Abşeron yarımadasının ən iri Balaxanı-Sabunçu-Ramana neft-qaz yatağında
istismar olunan laylar Məhsuldar Qatın hər iki şöbəsində müəyyən edilib. Yatağın qərb hissəsində
Boğ-boğa vulkanı yerləşir.İri Abix və Keyrəki vulkanlarının yerləşdiyi Binəqədi yatağında əsas
neft-qaz yığımları Qırmakıaltı və Qırmaki lay dəstələrilə əlaqədardır. Qalxımın cənub qanadında
neft yatağı üst Miosen (Diatom seriyası) çöküntülərində aşkar edilib.Sulutəpə gömülmüş palçıq
vulkanı hüdudunda neft yatağı Məhsuldar Qatın alt şöbəsində, qalxımın şimal qanadında isə Diatom
seriyası ilə əlaqədardır.
Bibiheybət qalxımının pozulmalarla çox mürəkkəbləşən mərkəzi hissəsində neft-qaz yığımları
qalxımın tağ hissəsində toplanıb. Qırışığın bu hissəsində də gömülmüş vulkan yerləşir.
İlk dəfə palçıq vulkanı ilə neftliliyin genetik əlaqəsi təsdiqlənən Lökbatan qalxımında I-VII
horizontlar və Qırmaki lay dəstəsi neftli-qazlıdır. Kiçik neft qaz-kondensat yatağı qırışığın uzaq
cənub qanadında QA lay dəstəsində müəyyən edilib. Qalxımın şərq periklinalında Suraxanı və
Sabunçu lay dəstələrində çox da böyük olmayan neftli-qaz yığımları müəyyən edilib. Axtarma-Puta
və Quşxana palçıq vulkanlarının qeyd edildiyi Puta-Quşxana yatağında Məhsuldar qatın III, VI,
VIa, VII, VIIa, VIII (uzaq cənub qanadında) horizontlarında neftli-qazlıdır.
Qızıltəpə vulkanının yerləşdiyi Korgöz-Qızıltəpə yatağında isə Məhsuldar Qatın IV, Va, Vb,
V horizontların neftliliyi müəyyən edilib.
Cədvəl 2
Qalxımda vəziyyəti
Palçıq vulkanları

Vulkanın əsasında
çöküntülərin yaşı

1
Qıraltı
Pilpilə-Goradil
Küllütəpə
Pilpilə-Qırmaki
Qırmaki
Boğ-boğa
Kömüratan
Səngər
Keçəldağ

2
Diatom
Diatom
Diatom
Alt Pliosen
Alt Pliosen
Dördüqncü dövr
Maykop
Diatom
Eosen(orta,üst)

Abix

Eosen-Diatom

Keyrəki

Diatom-alt Pliosen

Böyükdağ

Dördüncü dövr

Tağ və
ona
yaxın
3

Qanad

Periklinal

4

5
qərb
şimal-qərb

Periklinalların
qovuşduğu yer
6

cənub-qərb
+
cənub-şərq
+
şimal-qərb
cənub-şərq
Şimal-qərb
cənub (tağa
yaxın)
cənub (tağa
yaxın)
şimal
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1
Kiçikdağ
Üçtəpə
Atbatan
Ağzıxəzri
Bozdağ-Qobu
Sulutəpə
Bozdağ- Hökməli
Zigilpiri
Damlamaca
Qaraheybət
Bozdağ- Güzdək
Dəvəboynu
Şorbulaq
Gülbəxt
Sarınca
Şonqar
Bibiheybət
Lökbatan
Axtarma-Puta
Quşxana
Qızıltəpə
Axtarma-Qaradağ
Torpaqlı-Qaradağ
Pilpilə-Qaradağ
Ceyranuçan
Otmanbozdağ

2
Dördüncü dövr
Eosen (alt)
Eosen(orta)
Eosen (alt)
Eosen (alt)
Alt Pliosen
Eosen(üst) və Miosen
Alt Pliosen
Eosen (üst)
Alt Pliosen
Alt Pliosen
Alt Plosen
Eosen, alt Pliosen
Alt Pliosen
Alt Pliosen
Alt Pliosen
Alt Pliosen
Alt Pliosen
Dördüncü dövr
Dördüncü dövr
Dördüncü dövr
Alt Pliosen
Alt Pliosen
Alt Pliosen
Abşeron
Abşeron

3

4
şimal

5

6

+
Şərq
+
+
+
şərq
cənub-şərq
şərq
+

+
+

şimal-şərq
şimal-şərq
cənub-şərq
cənub-şərq

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Axtarma-Qaradağ, Torpaqlı-Axtarma və Pilpilə-Qaradağ palçıq vulkanlarının yerləşdiyi Qaradağ
yatağında ən məhsuldar neftli-qazlı laylar VII horizontda (“Fasilə” lay dəstəsinin analoqu) aşkar
edilib. Qalxımın şimal qanadında neftli horizont Miosen çöküntülərində açılıb.
Palçıq vulkanı təzahürü qeyd edilən Qaraheybət qalxımında Diatom seriyasında neft axımı alınıb.
Sənaye əhəmiyyətli neft-qazlılıq isə Məhsuldar Qatın VIII horizontu ilə əlaqədardır.
Palçıq vulkanının yataqlara təsiri qırışıqlığın tipindən, flüidlərin miqrasiyası zamanı ekran
rolu oynayan qırılma pozğunluqlarının xarakter və amplitudundan asılıdır. Buna görə Lökbatan və
Binəqədi yataqları hüdudunda vaxtaşırı püskürən palçıq vulkanlarının yerləşməsinə baxmayaraq,
istismar quyularının məhsuldarlığında dəyişikliklər qeyd olunmur.
Palçıq vulkanlarının bərk tullantı məhsullarının tədqiqi nəticəsində geoloji kəsilişdə iştirak
edən kollektorları və onların neft-qazlılığının öyrənməsində iri və vaxtaşırı püskürən palçıq vulkanlarının araşdırılmasından əldə edilən faktiki materiallar daha çox əhəmiyyət kəsb edir.
Neftçıxarma üzrə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Neftçıxarma İnstitutunda (indiki
“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu) aparılan tədqiqatlar nəticəsində ərazidə yuxarıda adları
çəkilən palçıq vulkanlarının brekçiya kütləsində Paleogen-Miosen kəsilişini səciyyələndirən
müxtəlif süxur tiplərinin iştirakı məlum olmuşdur (Cədvəl 3).
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Cədvəl 3
Palçıq vulkanları
1
Keyrəki
Böyükdağ
Abix
Lökbatan
Səngər
Keçəldağ
Keyrəki
Böyükdağ
Kiçikdağ
Abix
Zigilpiri
Bozğağ-Hökməli
Bozdağ- Qobu
Bozdağ- Güzdək
Lökbatan
Səngər
Keçəldağ
Abix
Keyrəki
Zigilpiri
Bozdağ-Qobu
Lökbatan
Səngər
Keçəldağ
Bozdağ- Qobu
Lökbatan
Keyrəki
Böyükdağ
Kiçikdağ
Lökbatan
Keyrəki
Zigilpiri
Bozdağ- Qobu
Lökbatan

Süxurların litoloji tərkibi
2
Gil, qumdaşı, mergel
Qırmızımtıl gil
gil
Qırmızımtıl, şistvari gil, əhəngdaşı, qumdaşı
Gil
Gil
Yaşıl rəngli gil, əhəngdaşı, qumdaşı, şist
Gil
Gil
Gil, əhəngdaşı, qumdaşı, şist
Gil
Qonuru gil
Yaşılımtıl-bozumtul gil, qumdaşı, şist
Yaşılımtıl-boz gil, qumdaşı
göyümtül gil, yaşılımtıl mergel, qumdaşı
Gil, dəmirli şist, siderit konqresiyası
Gil
Gil
Alevrolit, gil, qumdaşı
Yarozitli gil
Qəhvəyi gil
Qumlu və şistvari gil
Dolomit
Alevrolit, qumdaşı
Şist, mergel
Dolomitləşmiş əhəngdaşı
Dolomit, əhəngdaşı, mergel
qumdaşı
əhəngdaşı
Silisiumlu mergel və əhəngdaşı
Dolomit, mergel, şist
şist
Gil, qumdaşı
Vərəqvarı boz gil, silisiumlu mergel, qumdaşı,
şist

Vulkanın əsasında
çöküntülərin yaşı
2
Paleosen (Sumqayıt)

Eosen (Qovundağ)

Oliqosen-alt Miosen
(Maykop)

Miosen
Miosen
Orta Miosen
(Çokrak)

Üst Miosen (Diatom)

Eyni zamanda bu süxur nümunələrinin geokimyəvi tədqiqatları da aparılmışdır. Geokimyəvi
tədqiqatlardan alınan nəticələr 4-cü cədvəldə verilir.
Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, palçıq vulkanlarında ayrılan qazlar əsasən
metan tərkiblidir. Palçıq vulkanı suları isə tərkibcə qələvi, HKH tipli sulardır. Onların minerallaşması az olub (29,6-53,4 mq-ekv), demək olar ki, sulfatsızdırlar.
Keyrəki, Bozdağ-Qobu və Lökbatanın sülb püskürmə məhsullarında Maykop yaşlı neftli
qumdaşıları, Lökbatanda isə süxur nümunələrinin çatılarında neft olan orta və üst Miosen yaşlı
əhəngdaşı, dolomit və mergellər rast gəlir.
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Cədvəl 4
Palçıq vulkanı
Abix
Keyrəki
Bozdağ-Güzdək
Abix
Kiçikdağ
Bozdağ-Qobu
Bozdağ-Güzdək

Lökbatan

Bozdağ-Qobu

Süxurun tipi
əhəngdaşı
qumdaşı
qumdaşı
mergel
qumdaşı
əhəngdaşı
gil
gil
gil
mergel
gilli şist
əhəngdaşı
gil
qumdaşı
alevrolit
dolomit
mergel
gil
qumdaşı

Geoloji yaşı
Eosen

Eosen

Maykop

Paleogen-Miosen

Diatom

Üzvi karbonun
miqdarı, %
0.21
0.21
0.63
0.33
0.01-1.01
0.91

4.68
0.33
0.02-1.83
0.52-1.05
0.01-0.1
0.03-0.04
0.05-0.6
0.39

Bitumun
miqdarı, %
0.001
0.001-0.03
0.007-0.08
0.009
0.04
0.008-0.06
0.005
0.4
0.01
0.625
0.06
0.234
0.03-6.25
0.06-0.8
1.18-1.56
0.02-0.06
0.118-1.11
0.03
0.8
5.0

Beləliklə, Qərbi Abşeronun palçıq vulkanlarını yerləşmə xüsusiyyətlərinin və tullantı
məhsullarının təhlili aşağıdakıları qeyd etməyə imkan verir:
1. Abşeron periklinal çökəkliyinin qərb hissəsində böyük qalınlığa malik Paleogen-Miosen yaşlı gil
laylarının çökməsi nəticəsində burada palçıq vulkanları və diapir tipli qırışıqlar geniş yayılmışdır.
2. Qərbi Abşeron zonasının cənub-qərbində iri və vaxtaşırı püskürən palçıq vulkanlarının geniş
intişarı, yer təkinin dərinliklərində geodinamiki proseslərin daha aktiv getdiyini göstərir.
3. Palçıq vulkanlarının bərk tullantı məhsullarının tədqiqi, onlardan ayrılan flüidlərin tərkibi,
Paleogen-Miosen çöküntü kompleksində karbohidrogen yığımlarının formalaşması üçün əlverişli
kollektorların iştirakını təsdiqləyir.
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ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ ЗАПАДНОГО АПШЕРОНА И ИХ РОЛЬ ПРИ ИЗУЧЕНИЕ
НЕФТЕГАЗАНОСНОСТИ ПАЛЕОГЕН-МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Р.М.Гусейнов, М.Ф.Гурбанов
Научно-Исследовательский Проектный Институт Нефти и Газа SOCAR
На основе проведенных исследовательских работ, было выявлено что, на территории
Восточного Азербайджана и прилегающий к ней на акватории Южного Каспия, обнаруженные 40-к из нефтегазовых поднятий усложнены с грязевыми вулканами. В большинстве из
них, грязевые вулканы находятся непосредственно в пределах нефтегазовых месторождений.
В западной части Апшеронского периклинального прогиба, на основе оседания глинистых слоев с большой мощностью палеоцен-миоценового возраста широко распространены
грязевые вулканы и складки диапирового типа. Анализ твердых выбросных продуктов этих
грязевых вулканов, состав отделенных то них флюидов, для формирования углеводородных
скоплений в палеоген-миоценовом осадочном комплексе подтверждает существование благоприятных коллекторов.
Ключевые слова: Грязевой вулкан,Палоеген, миоцена, нефть, газ
MUD VOLCANOES OF WEST ABSHERON AND THEIR ROLE IN STUDY OF OIL-GAS
PERSPECTIVITY OF PALOEGENE-MIOCENE DEPOSITS
R.M.Huseynov, M.F.Gurbanov
Oil and Gas Research and Design Institute SOCAR
On the basis of conducted works it was determined that, forthy percent of oil-gas perpective
structures in East Azerbaijan and connected South Caspian basin are complicated with mud volcanoes. In most structures mud volcanoes appear inside oil-gas fields. It shows that, mud volcanoes
are related with oil and gas.
Mud volcanoes and diaper folds are widespread as a result of sedimentation of thick Paleogene-Miocene clay layers in Absheron periklinal depression. The study of erupted solid matters of
the volcanoes confirms the fluid content of matter, existence of satisfactory collectors in the Paleogene-Miocene deposits.
Key words: Mud volcano, paloegene, Miocene, oil, gas
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UOT 574.3: 633.1
AZƏRBAYCANIN CƏNUB BÖLGƏSİNDƏ YAYILMIŞ AEGILOPS L.
NÖVLƏRİNİN BİOEKOLOJİ TƏHLİLİ
M.E.Eldarov, N.X.Əminov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
eldarov87@hotmail.com
Məqalədə 2014 - 2015-ci illərdə Azərbaycanın Cənub bölgəsində müxtəlif ərazilərindən
Aegilops L. cinsi növlərinin yayılması ilə bağlı təşkil olunmuş ekspedisiyalar haqqında məlumat
verilmişdir. Aparılmış ekspedisiyalar nəticəsində Aegilops cinsinin 16 marşrut üzrə 4 növü (14 Ae.
tauschii, 4 Ae. biuncialis, 9 Ae. cylindirica, və 10 Ae. triuncialis), 37 nümunədən ibarət toxum
materialı və 65 nüsxə herbari materialı toplanılmışdır. Toplanılan nümunələrin ekoloji-coğrafi
məlumatları qeyd olunmuş, deskriptor formaları üzrə qiymətləndirilmişdir. Toplanma areallarının
iqlim (dəniz səviyyəsindən hündürlüyü, yağıntının miqdarı (mm) və temperatur (oC)) göstəriciləri
üzrə ekoloji məlumatları verilmişdir.
Acar sözlər: Aegilops L., növ, müxtəliflik, botaniki, ekoloji, ətraf mühit
GİRİŞ
Məlum olduğu kimi, yabanı təkdənli buğdalar bir genomdan – A genomundan ibarət olduğu
halda, təkamül prosesində Aegilops cinsinin daha iki növü müasir yumşaq buğdanın meydana
gəlməsində müstəsna rol oynamışdır. Bunlardan biri buğdanın ikinci (B və ya G) genomunun
donoru – Aegilops speltoides Tausch, digər üçüncü D genomunun donoru – Aegilops tauschii Coss.
–dir [8, 11]. A genomunun (T. boeticum Bioss., T. urartu. Ex Gandil.) B – genomu ilə (Ae.
speltoides) birləşməsi buğdanın tetraploid (2n = 4x = 28), A və B genomlarının D (Ae. tauschii)
genomu ilə birləşməsi isə onların heksaploid (2n = 6x = 42) səviyyədə yüksəlməsinə səbəb
olmuşdur ki, bu da buğdanın məhsuldarlığının və çörəkbişirmə keyfiyyətlərinin xeyli dərəcədə
artması ilə nəticələnmişdir [2, 10, 12].
İlk olaraq Jukovski [4] Azərbaycan üçün egilopsun 5 növünü təsvir edir: Ae. biuncialis, Ae.
neglecta [Ae. triaristata Willd.], Ae. triuncialis L., Ae. tauschii [Ae. squarrosa auct. non L.] və Ae.
cylindrica. Daha sonra Eyiq [7] bu siyahıya Ae. kotschyi əlavə etmişdir. Qafqaz Florası kitabında
Qrosheym [3] ümumi Qafqaz üçün 8 və Azərbaycan üçün 7 növü qeyd etsədə, Cənub bölgəsində
üçün 4 egilops növü göstərmişdir - Ae. tauschii, Ae. cylindirica, Ae. triuncialis, Ae. neglecta. Azərbaycan Florası kitabında isə Karyaqin [5] Cənub bölgəsi üçün 5 növ bu növlərdən Ae.neglecta-nı
göstərməmiş lakin, Ae. kotschii və Ae. biuncialis növlərini əlavə etmişdir. Daha sonralar Mustafayev [6] isə Azərbaycan üçün 1 növ göstərsə də Talış regionu üçün 5 növü göstərir: Ae. biuncialis,
Ae. triuncialis, Ae. crassa Boiss., Ae. cylindrica, Ae. tauschii [Ae. squarrosa auct. non L.].
Əminovun çoxsaylı ekspedisiyaları (1962-2012-ci illər) nəticəsində Aegilops mutica Boiss.
Naxçıvan və Lerik region üçün göstərilmişdir [2, səh. 157]. Qeyd edilməlidir ki, məqalədə Eyqə
əsasən Aegilops mutica [9] növü sistematikada Amblyopyrum muticum (Boiss.) Eig cinsi kimi
gəstərilir [7, səh. 98; 12, səh. 408].
Azərbaycan Respublikasının Cənub bölgəsinin coğrafi mövqeyi özünəməxsus iqlimi ilə,
habelə dənli bitkilərin yabanı nümayəndələrinin müxtəlifliyi ilə, regionda müxtəlif təbii iqlim
şəraitlərində bitir. Tədqiqat işinin əsas məqsədi Aegilops növlərinə aid olan nümunələrin yayilmasinin mühit səraiti ilə əlaqəsini yoxlamaq və müxtəlif ekoloji ərazilərdə bu növlərin uyğunlaşma
(adaptasiya) potensialını daha yaxsi basa düşməkdir. Digər tərəfdən Aegilops növlərin ekolojicoğrafi yayılması, onların toplanması, ekosistemin idarə edilməsi üçün informativ əhəmiyyət kəsb
edir. Növlərinin müxtəlif təbii forma və tiplərinin (biotiplərinin) tədqiqinin həyata keçirilməsi
68

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2016, II cild, №1

kifayət qədər aktualdır. Bu baxımdan təbii sərvətlərin mühüm canlı hissəsi olan genetik biomüxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinə dair səmərəli və yeni istiqamətlərdə elmi tədqiqatlar
aparılıması aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir.
TƏDQİQAT METODU
Coğrafiyası və iqlimi
İranla həmsərhəd olan bu vilayət Azərbaycanın cənub-şərq qurtaracağında yerləşir. Yayı
quraq keçən mülayim-isti, hündür dağlarda çöl iqlimi hakimdir. Region rütubətli subtropik qurşaqda
yerləşdiyindən çay şəbəkəsi sıxdır. Azərbaycanın ən rütubətli ərazisidir. Böyük və Kiçik Qafqazdan
fərqli olaraq Cənub bölgəsində hündürlük artdıqca yağıntı azaldığından burada şaquli zonallıq
pozulur. Yəni dağ meşələrindən sonra dağ çəmənlərinin yerinə dağ kserofit bitkilərindən ibarət çöl
zonası yaranır. Çayları yağış və yeraltı sularla qidalanıb birbaşa Xəzərə tökülür. Torpaqları sarı və
münbitdir. Rütubətli subtropik (sitrus) əkinçilik inkişaf edib. Lakin vilayətdə yağıntı ilin soyuq
dövründə düşdüyündən suvarma tətbiq olunur. Meşələr, kserofit bitkilərdən ibarət dağ çölləri,
antropogen landşaftdır. Talış dağları Kiçik Qafqaz dağlarından Elbrus (İran) dağlarına keçid
həlqəsini təşkil edir və hündürlüyü 2477 metrə çatan üç əsas dağ silsiləsi və onların bir sıra
qollarından ibarətdir.
Materialların toplanılması
2014 və 2015-ci illərdə Cənub bölgəsində Aegilops növlərinin mövcud vəziyyətinin
(yayılması, ehtiyatları və s.) öyrənilməsi, toxum və herbari materiallarının toplanması məqsədilə
ekspedisiyalar həyata keçirilmişdir. Toplanılacaq növlərinin ekoloji-botaniki tədqiqi üzrə ədəbiyyat
materialları təhlil edilmişdir. Tədqiq olunan növlərin siyahısı hazırlanmış və orada hər bir növün
morfoloji, sistematik, bioekoloji məlumatlar göstərilmişdir. AMEA Botanika İnstitutunun
Herbariumunda (BAK) və AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Herbari fondunda (GEİ)
saxlanılan herbari materialları təhlil edilmişdir. Materiallarının araşdırılması zamanı tədqiq olunan
növlərin ekoloji xüsusiyyətləri və yayılma arealları haqqında məlumatlar əldə edilmişdir. Kompas
və “Milli Atlas” xəritələrindən istifadə edilmişdir. Topladığımız toxum və herbari materialları
“Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsinə dair qanun, fərmanlar,
qərarlar, qaydalar, əsasnamələr 2 və 3 saylı əlavələrinə əsasən aparılmışdır [1]. Məqalədəki
marşrutlar üzrə göstərilən temperatur və yağıntının miqdarları DIVA-Gis kompüter proqramındakı
iqlim göstəricilərinə əsasən verilmişdir. İşdə müqayisəli morfoloji, sistematik, botaniki və digər
metodlardan istifadə olunmuşdur. Toplanılan materialların dəniz səviyyəsinə görə hündürlüyü,
coğrafi eni və coğrafi uzunluğu Garmin eTrex 20 modelli GPS-lə ölçülmüşdür.
TƏDQİQAT İŞİNİN MÜZAKIRƏSİ VƏ ONUN NƏTİCƏLƏRİ
Tədqiqat ərazisinin geniş şəkildə öyrənilməsi üçün bir-birindən müəyyən məsafədə yerləşən
və xarakterik xüsusiyyətləri ilə seçilən 16 dayanacaq seçilmişdir. Dayanacaqların hər birində
xarakterik və dominant növlər müəyyənləşdirilmişdir. Toplanmış materialların yayılma arealları
DIVA-Gis kompüter proqramı vasitəsilə hazırlanmış olan xəritədə göstərilmişdır (Şəkil 1).
Ekspedisiya marşrutlarının təyinini asandlaşdırmaq üçün ona kod verilmiş, bu koda toplanma
yerlərinin nömrəsi əlavə edilmişdir. Tədqiqat rayonunun mürəkkəb relyefindən asılı olaraq iqlimi
çox müxtəlifdir. Toplanılan növlərin ekoloji-botaniki və coğrafi təhlili deskriptorlar üzrə qiymətləndirilmişdir. Toplanma yerlərinə dair ekoloji məlumatlar - coğrafi enlik və uzunluq dairələri, dəniz
səviyyəsindən hündürlüyü, temperatur (Tmin1 - yanvar ayı üzrə minimum temperaturu, Tmax7 - iyul
ayı üzrə maksimum temperaturu və Toi - orta illik temperatur), illik yağıntının miqdarı və s. haqda
məlumatlar verilmişdir (Cədvəl 1). Həmçinin deskriptor formasi üzrə qiymətləndirilərək (toplandığı
ərazinin su rejimi, yamacın cəhəti, əldəetmə mənbəyi, ana süxur, relyef, torpağın mexaniki tərkibi
və toplanma ərazisinin sahəsi) məlumatlar Cədvəl 2-də verilmişdir.
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Şəkil 1. Cənub bölgəsində toplanmış Aegilops növlərinin yayılma sahələri

Bitkinin elmi adı və onun toplandığı yerin kodu, genom və xramasom formulu, region üzrə
yayıldığı hündürlük Cədvəl 3-də göstərilmişdir.
Tədqiqat ərazilərindən (marşrutlar üzrə) toplanılan Aegilops növlərinin iqlim göstəriciləri üzrə
ekoloji qiymətləndirmə zamanı müəyyən olunmuşdur ki, Min hündürlük üzrə Masallı rayonunun,
Sərcuvar kəndi (-12 m) Ae. tauschii və Musaküçə kəndlərində Ae. tauschii, Ae. cylindirica (-11 m)
Max hündürlük üzrə Lerik rayonun, Mistan kəndi ərazisindən Ae. tauschii, Ae. cylindirica, Ae.
triuncialis (1941 m) toplanılmışdır. Orta illik yağıntının miqdarı üzrə müəyyən olunmuşdur ki, Min
yağıntı üzrə Ae. biuncialis, Ae. cylindirica, Ae. tauschii, Ae. triuncialis (341 mm) Mistan kəndində,
Max yağıntı üzrə isə Ae. tauschii (997 mm) Lənkəran şəhərindən toplanıımışdır. Temperatur ən
soyuq yanvar ayı üzrə Min1 – Mistan kəndindən (-8.4 oC) olur.
Cədvəl 1
Toplanma yerlərinə dair ekoloji məlumatlar

3
1600

Az14LeM_M39

2
Lerik, Lələhiran
kəndi
Lerik, Mistan kəndi

Yağıntının
miqdarı
(mm)
4
443
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Az14LeH_M40

Lerik, Hoveri kəndi
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Toplandığı
yerin kodu
1
Az14LeL_M38

Toplanma yeri
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6
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7
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1
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Coğrafi enlik və
uzunluq
8
N 38 46'31.18'' E 480
26'16.00''
N 380 38'28.47'' E 480
25'45.04''
N 390 39'57.59'' E 480
22'48.00''
N 380 45'45.53'' E 480
26'59.60''
N 380 44'26.07'' E 480
50'32.88''
N 390 11,291' E 480 32,602'
N 380 59,224' E 480 43,932'
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Az14Cld_M56
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527
698

5
-0.5
0.2

6
30
29.8

7
14.0
14.2

8
N 390 12,170' E 480 31,890'
N 390 00,272' E 480 42,995'

512
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-1.7

28.3

12.8

N 380 56,748' E 480 25,716'
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677

-0.1

29.5

14.0

N 390 00,165' E 480 36,673'

Az15Qa_M62

Lerik, Qələsər kəndi

1378

364

-6.1

25.2

8.7

N 380 41,214' E 480
23,689'

Az15Di_M63

Lerik, Divağac
kəndi
Lerik, Divağac
kəndi

1365

355

-6.6

25

8.4

1413

355

-6.6

25

8.4

N 380 41,264' E 480
22,735'
N 380 41,426' E 480
22,695'

Az15Mi_M65

Lerik, Mistan kəndi

1860

341

-8.4

23.9

7.0

Az15Mi_M66

Lerik, Mistan kəndi

1941

341

-8.4

23.9

7.0

Az15Di_M64

N 380 38,689' E 480
25,463'
N 380 38,319' E 480
26,394'

Cədvəl 2
Deskriptor formasi üzrə qiymətləndirmə
Toplanma
yerin kodu
Az14LeL_M38
Az14LeM_M39
Az14LeH_M40
Az14LeQ_M41
Az14Lkn_M42
Az14Cld_M54
Az14Msl_M55
Az14Cld_M56
Az14MsM_M57
Az14YSh_M58
Az14MsQ_M59
Az15Qa_M62
Az15Di_M63
Az15Di_M64
Az15Mi_M65
Az15Mi_M66

Su
rejim
i
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FD
FR

Yamacı
n cəhəti

Əldəetmə
mənbəyi

E
F
E
F
F
F
F
F
F
SE
F
N
SW
F
F
F

RS, GR
RS, GR
FM, SP
RS, WS
TR
RS, FM
RS, GR
RS, FM
RS, SP
RS, WS
PA, SP
RS, WS
RS, BY
BY
RS, BY
RS, GR

Ana
süxur
B
OT, B
SA
C
OT
C
C, B
B, C
OT
OT
B
B, OT
OT
OT
B
B, SA

Relyef
U
L
R
R
L
U
U
U
U
R
R
E
O
L
L
L

3
2
4
4
2
3
3
3
3
4
4
6
5
2
2
2

Torpağın
mexaniki
tərkibi
SA, GR, ST
OT, ST
SA, GR
CL, GR
CL, SC
LO, GR, SL
SA, GR,ST
CL, GR, LO
LO, GR, SL
CL, LO, GR
SL, GR, HO
SA, GR, ST
SA, GR, ST
LO
GR, OT
SA, GR

Toplanma
ərazisinin
sahəsi
3
4
3
4
2
2
3
3
3
2
4
4
3
4
3
4

Su rejimi: FD – sərbəst, quraq, drenaj; FR – sərbəst; drenajsız; WT – qrunt suları; SW – bataqlıq;
Yamacın cəhəti: E – şərq; SE – şimal-şərq; F – düz yer; N – şimal; S – cənub; W – qərb; SW – şimal-qərb.
Əldəetmə mənbəyi: A – şumlanmış torpaq; AC – mədəni bitki; DI – pozulmuş; FO – meşə; PA – otlaq; PE – qoruq;
RS – yolun kənarı; WL – meşə zolağı və ya kənarı; BY – həyətyanı sahə; CM – market, bazar; FM – sahəkənarı; FS –
anbar; GR –çəmən; IN – təşkilat; LM – yerli bazar; OR – meyvə bağı; SP – əkin otlağı; TR – xırman; WS – çaykənarı,
vadi.
Ana süxur: B – qarışıq; C – daşlıq; SA – qumdaşı; Lİ – əhəngdaşı, dolomit; L – qranit; AL – allüvi; BA – bazalt
(vulkanik süxur) ; OT – digər.
Relyef: E 6 – dik yamac 30% +; L 2 – düzən 0-3%; O 5 – dağətəyi 16-30%; R 4 – təpəlik 8-16%; U 3 – dalğalı 3-8%; 7
– kəskin parçalanmış.
Torpağın mexaniki tərkibi: SA – qumlu; CA – əhəngli; CL – yağlı-gilli; CY – giltorpaq; LO – giləçəli; GR – çınqıl;
HO – yüksəkhumuslu; SL – qumluca; ST – daşlıq; SC – qumlu-gilli; SI – alluvi, lil; OT – digər.
Toplanma ərazisinin sahəsi: 1 – 1m2; 2 – 1-10m2; 3 – 10-100m2; 4 – 100-1000m2; 5 – >1000m2.
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Ən isti Max7 iyul ayı üzrə isə Cəlilabad rayonunda (30 oC) olur və Ae. tauschii toplanılmışdır.
Min orta illik temperatur Mistan kəndində (7.0 oC), Max orta illik Masallı rayonu Musaküçə,
Sərcuvar kəndində (14.2 oC), Cəlilabad rayonu və Lənkəran şəhərində isə (14.1 oC) olmuşdur.
Məlum olmuşdur ki, müxtəlif hündürlük, yağıntının miqdari, orta illik temperaturdan asılı olaraq
Aegilops növlərinin yayılma arealları fərqlidir. Bizim tədqiqatların nəticəsinə görə yağıntının
miqdarı çox olan yerdə Aegilops-ların yayılma miqdarı azalır. Bu onların kserofit və mezo-kserofit
bitkilər olması ilə əlaqədardır.
Cədvəl 3
Marşrutlar üzrə toplanmış Aegilops növləri haqda məlumat

Bitkinin adı

Genom və xramasom
formlu

Yayıldığı hündürlük (m)

Ae. biuncialis Vis.

2n = 4x = 28, UM

1378 - 1860

Ae. cylindrica Host

2n = 4x = 28, DC

-11 – 1941

Ae. tauschii Coss.

2n = 2x = 14, D

-12 – 1941

Ae. triuncialis L.

2n = 4x = 28, UC, CU

512 – 1941

Toplandığı yerin kodu
M62; M63; M64; M65
M38; M39; M56; M57; M62; M63;
M64; M65; M66
M38; M39; M42; M54; M55; M56;
M57; M58; M59; M62; M63; M64;
M65; M66
M38; M39; M40; M41; M58; M62;
M63; M64; M65; M66

Müxtəlif vaxtlarda Qrosheym [3] Ae. neglecta-nı, Karyaqin [5, səh. 337] Ae. kotschii-ni,
Mustafayev [6, səh. 80] Ae. crassa-nı Azərbaycanın Cənub bölgəsindən toplanması haqda
məlumatlar qeyd edilsə də, biz bu növələrə rast gəlməmişik.
Beləliklə, sistemetik təsnifata görə Cənub bölgəsində 4 Aegilops növünün yayıldığı müəyyən
edilmişdir. Ən az yayılan Ae. biuncialis növü olmuşdur. Ən geniş yayılanı isə Ае. tauschii növüdür
ki, 16 marşrutdan 14-ündə rast gəlinmişdir. Bu bölgədə Ае. tauschii növünün iki yarımnövü subsp.
tauschii və subsp. strangulata (Eig) Tzvel. rast gəlimişdir və qeyd etməliyik ki, subsp. strangulata
yarımnövü yalnız Cəlilabad rayonu ərazisindən toplanmışdır. Bölgədən 37 nümunə (1 diploid, 3
tetraploid) toxum materialı və 65 nüsxə herbari materialı toplanmışdır. Abiotik streslərə davamlılıq
və mühit arasındakı qarşlıqlı əlaqələrin təhlili bizə göstərir ki, Ae. tauschii, Ae. triuncialis, Ae.
cylindrica növlərinin daha yüksək adaptivliyə malik olmuşdur. Nəticədə 16 marşrut üzrə 14 Ae.
tauschii, 4 Ae. biuncialis, 9 Ae. cylindirica, və 10 Ae. triuncialis növlərinə aid nümunələr əldə
edilmişdir. Toplanılmış toxum materialları AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun “Milli
Genbank”ına təhvil verilmişdir.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИДОВ AEGILOPS L.
В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
М.Е.Ельдаров, Н.Х.Аминов
Институт Генетических Ресурсов Национальнaя Академия Наук Азербайджана
В статье приводятся результаты экспедиций проведенных за 2014-2015 гг. с целью
исследований распространения видов рода Aegilops L. на территории в южном регионе
Азербайджана. В результате проведенных экспедиций по 16 маршрутам представляющих 4
видов эгилопса, были собраны 37 образцов семенного материала (14 Ae. tauschii, 4 Ae.
biuncialis, 9 Ae. cylindirica, və 10 Ae. triuncialis) и 65 образцов гербарного материала. Были
отмечены эко-географические данные и проведена оценка по дескрипторам. Экологическая
оценка ареалов сбора образцов проведена по таким показателям как высота над уровнем
моря, количество осадков (мм) и температура (oC).
Ключевые слова: Aegilops L., вид, разнообразие, еко-ботаника, окружающая среда
DISTRIBUTION AND BIOECOLOGICAL DIVERSITY OF AEGILOPS L. SPECIES
IN THE SOUTH REGION of AZERBAIJAN
M.E.Eldarov, N.X.Aminov
Genetic Resources Institute of of Azerbaijan National Academy of Sciences
The article presents the results of expeditions for studying the distribution of genus Aegilops
L. species on the territory of the south region of Azerbaijan carried out during the years 2014-2015.
As a result of expeditions on 16 routes the we collected 4 species of Aegilops, 37 seed samples (14
Ae. tauschii, 4 Ae. biuncialis, 9 Ae. cylindirica, and 10 Ae. triuncialis) and 65 herbarium material
were collected. Eco-geographic data of collected material were recorded, and the material was
evaluated on the basis of descriptors. Environmental assessment of collecting locations was carried
out on the basis of such indicators as the height above sea level, precipitation (mm) and temperature
(oC).
Key words: Aegilops L., species, ecological-botanical, diversity, environment-relationships
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UOT 582.58
AZƏRBAYCANIN QAX RAYONU FLORASINDA TAXILLAR
(Poaceae Barnhart) FƏSİLƏSİNİN TAKSONOMİK STRUKTURU
A.Q.Dadaşova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutu
aida_dadashova@mail.ru
Qax rayonunda 2012-2015-ci illərdə aparılmış çöl ekspedisiyaları, eyni zamanda herbari və
ədəbiyyat məlumatlarının təftişi nəticəsində ərazidə Taxıllar (Poaceae Barnhart) fəsiləsinin 57
cinsə daxil olan 124 növün yayıldığı müəyyən olunmuş və fəsilənin taksonomik strukturu təhlil
edilmişdir.
Açar sözlər: Qax rayonu, Taxıllar, Poaceae, taksonomik, struktur.
Giriş
Taxıllar (Poaceae Barnhart) fəsiləsi demək olar ki, bütün dünyada yayılmışdır. Əsasən
çəmən, bozqır və s. bitkiliklərin formalaşmasında xüsusi rol oynayır. Bundan başqa fəsilənin
mühüm yem, qida, dərman və s. əhəmiyyətli növləri insan həyatında mühüm yer tutur.
Yer kürəsində yayılmış 898 cins və 10000-11000 növündən, Azərbaycanda 120 cinsə aid 453
növünə rast gəlinir [1, 3, 4, 5, 7].
Gövdəsi buğum və buğumarasına bölünmüş; yarpaqları xətvari, paralel damarlı; yarpaq və
qını çılpaq və ya tükcüklüdür. Çiçəkləri iki və ya bir cinsli, iki və ya birevlidir. Çiçəkləri
sünbülcüyə, sünbülcükləri isə mürəkkəb sünbülə və ya süpürgə çiçək qrupuna toplanır. Sünbülcük
çox, iki və ya birçiçəklidir; hər bir çiçək iki qarşı-qarşıya duran çiçək, eyni zamanda sünbülcük
pulcuqlarından ibarətdir. Çiçək pulcuqları yerləşməsinə görə aşağı və yuxarı çiçək pulcuqları
adlanır. Çiçək pulcuqları arasında 3.2.1 bəzən də 6 ədəd uzun saplaqlı erkəkcik və bir ədəd dişicik
yerləşir. Yumurtalıq üstdür. Çiçək pulcuqları qılçıqlı və ya qılçıqsızdır. Sürünən yeraltı zoğlu,
kökümsovlu, saçaqlı kökə malik, əksəriyyəti çim əmələ gətirən birillik, ikiillik və çoxillik ot
bitkiləridir [3, 4, 5, 7].
Tədqiqatın metodikası
Tədqiqatın məqsədi Qax rayonunda yayılmış Taxıllar (Poaceae Barnhart) fəsiləsinin
taksonomik strukturunun tədqiqi olmuşdur.
Qax inzibati rayonu Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşir. Azərbaycanın botaniki-coğrafi
rayonlaşma bölgüsünə əsasən rayonunun şimal və şimal-şərq hissəsi Böyük Qafqazın qərbi
botaniki-coğrafi rayonuna, mərkəzi hissəsi Alazan-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 şəraitinə malikdirlər.
Tədqiqatın obyekti Qax rayonunun bitki örtüyüdür. Tədqiqat ərazisi marşrut və yarımstasionar geobotaniki metodlar vasitəsilə tədqiq edilmişdir [6]. Herbari nüsxələrinin təyini zamanı
«Флора Азербайджана» [7], «Конспект флоры Кавказа» [3, 4, 5], “Azərbaycan florasının
konspekti” [1] əsərlərindən istifadə edilmişdir. Tədqiqat ərazisindən toplanılmış herbari nüsxələri
AMEA Botanika İnstitutunun Herbari Fondunda saxlanılır.
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Nəticələrin müzakirəsi və praktiki əhəmiyyəti
Qax rayonunda 2012-2015-ci illərdə aparılmış çöl ekspedisiyaları, eyni zamanda herbari və
ədəbiyyat məlumatlarının təftişi nəticəsində ərazidə Taxıllar fəsiləsinin 57 cinsə daxil olan 124
növün yayıldığı müəyyən edilmişdir. Bundan başqa fəsilənin taksonomik strukturu təhlil edilmişdir.
Fəsilə üzrə cins və növlərin taksonomik tərkibi aşağıdakı kimidir:
Phyllum: Magnoliophyta
Classis: Liliopsida
Ordo: Poales
Familia: Poaceae Barnhart
1. Genus: Aegilops L.
1(1) Ae. triuncialis L.
2(2) Ae. biuncialis Vis.
3(3) Ae. cylindrica Host
2. Genus: Aeluropus Trin.
4(1) Ae. littoralis (Gouan) Parl.
3. Genus: Agrostis L.
5(1) A. alba L.
6(2) A. tenuis Sibth.
7(3) A. lazica Balansa
4. Genus: Polypogon L.
8(1) P. viridis (Gouan) Breistr.
5. Genus: Aira L.
9(1) A. elegans Willd. ex Gaudin
6. Genus: Deschampsia Beauv.
10(1) D. caespitosa (L.) Beauv.
7. Genus: Alopecurus L.
12(1) A. arundinaceus Poir.
13(2) A. glacialis C. Koch
14(3) A. dasyanthus Trautv.
15(4) A. myosuroides Huds.
8. Genus: Anisantha C. Koch
16(1) A. sterilis (L.) Nevski
17(2) A. tectorum (L.) Nevski
9. Genus: Anthoxanthum L.
18(1) A. odoratum L.
10. Genus: Arrhenatherum Beauv.
19(1) Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl
11. Genus: Arundo L.
20(1) Arundo donax L.
12. Genus: Avena L.
21(1) A. persica Steud.
22(2) A. barbata Pott ex Link
23(3) A. fatua L.
13. Genus: Bolboschoenus Palla
24(4) B. maritimus (L.) Palla
14. Genus: Bothriochloa O. Kuntze
25(1) B. ischaemum (L.) Keng
15. Genus: Brachypodium Beauv.
26(2) B. sylvaticum (Huds.) Beauv.
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16. Genus: Briza L.
27(1) B. elatior Sibth. & Smith
28(1) B. media L.
17. Genus: Bromopsis Fourr.
29(1) B. riparia (Rehmann) Holub
30(2) B. benekenii (Lange) Holub
31(3) B. biebersteinii (Roem. & Schult.) Holub
32(4) B. variegata (Bieb.) Holub
18. Genus: Bromus L.
33(1) B. japonicus Thunb.
34(2) B. brizaeformis Fisch. & C.A. Mey.
35(3) B. mollis L.
36(4) B. squarrosus L.
37(5) B. commutatus Schrad.
19. Genus: Calamagrostis Adans.
38(1) C. arundinacea (L.) Roth
39(2) C. caucasica Trin.
40(3) C. pseudophragmites (Haller f.) Koeler
20. Genus: Carex L.
41(1) C. caucasica Stev.
42(2) Carex contigua Hoppe
43(3) Carex cuspidata Host
44(4) C. cinerea Poll.
45(5) C. micropodioides V. Krecz.
46(6) C. diluta Bieb.
47(7) C. pendula Huds.
48(8) C. depauperata Curt. ex With.
49(9) C. divulsa Stokes
50(10) C. huetiana Boiss.
51(11) C. leporina L.
52(12) C. medwedewii Leskov
53(13) C. melanostachya Bieb. ex Willd.
54(14) C. pallescens L.
55(15) C. polyphylla Kar. & Kir.
56(16) C. sylvatica Huds.
57(17) C. tomentosa L.
58(18) C. tristis Bieb.
59(19) C. remota L.
21. Genus: Catabrosa Beauv.
60(1) C. aquatica (L.) Beauv.
22. Genus: Chrysopogon Trin.
61(1) Ch. gryllus (L.) Trin.
23. Genus: Cynodon Rich.
62(1) C. dactylon (L.) Pers.
24. Genus: Cynosurus L.
63(1) C. echinatus L.
25. Genus: Dactylis L.
64(1) D. glomerata L.
26. Genus: Digitaria Hall.
65(1) D. sanguinalis (L.) Scop.
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27. Genus: Echinochloa Beauv.
66(1) E. crusgalli (L.) Beauv.
28. Genus: Catabrosella (Tzvel.) Tzvel.
67(1) C. variegata (Boiss.) Tzvel.
29. Genus: Colpodium Trin.
68(1) C. versicolor (Stev.) Schmalh.
30. Genus: Elytrigia Desv.
69(1) E. repens (L.) Nevski
31. Genus: Eragrostis N. M. Wolf
70(1) E. minor Host
71(2) E. cilianensis (All.) Vign. - Lut. ex Janch.
32. Genus: Festuca L.
72(1) F. sulcata E. Hack.
73(2) F. violacea Schleicher
74(3) F. gigantea (L.) Vill.
75(4) F. ovina L.
76(5) F. pratensis Huds.
77(6) F. rubra L.
78(7) F. drymeja Mert. & Koch
79(8) F. airoides Lam.
33. Genus: Gaudinopsis Eig
80(1) G. macra (Steven) Eig
34. Genus: Glyceria R. Br.
81(1) G. notata Chevall.
35. Genus: Helictotrichon Bess.
82(1) H. pubescens (Huds.) Pilg.
83(2) H. pratense (L.) Bess.
36. Genus: Holcus L.
84(1) H. lanatus L.
37. Genus: Hordeum L.
85(1) H. leporinum Link
86(2) H. violaceum Boiss. & Huet
38. Genus: Hordelymus (Jess.) Harz
87(1) H. europaeum (L.) Harz
39. Genus: Koeleria Pers.
88(1) K. cristata (L.) Pers.
40. Genus: Lolium L.
89(1) L. rigidum Gaudin
90(2) L. perenne L.
91(3) L. temulentum L.
41. Genus: Melica L.
92(1) M. taurica K. Koch
93(2) M. transsilvanica Schur
94(3) M. uniflora Retz.
42. Genus: Microstegium Nees
95(1) M. vimineum (Trin.) A. Camus
43. Genus: Milium L.
96(1) M. effusum L.
44. Genus: Molinia Schrank
97(1) Molinia caerulea (L.) Moench
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45. Genus: Nardurus Reichenb.
98(1) Nardurus krausei (Regel) V.I. Krecz. & Bobrov
46. Genus: Nardus L.
99(1) Nardus stricta L.
47. Genus: Phalaroides N. M. Wolf
100(1) Ph. arundinacea (L.) Rauschert
48. Genus: Phleum L.
101(1) Ph. paniculatum Huds.
102(2) Ph. phleoides (L.) Karst.
103(3) Ph. pratense L.
104(4) Ph. alpinum L.
49. Genus: Poa L.
105(1) P. annua L.
106(2) P. bulbosa L.
107(3) P. iberica Fisch. & C.A. Mey.
108(4) P. nemoralis L.
109(5) P. palustris L.
110(6) P. pratensis L.
111(7) P. compressa L.
112(8) P. alpina L.
113(9) P. caucasica Trin.
50. Genus: Sclerochloa Beauv.
114(1) S. dura (L.) Beauv.
51. Genus: Setaria Beauv.
115(1) S. pumila (Poir.) Schult.
52. Genus: Stipa L.
116(1) S. lessingiana Trin. & Rupr.
117(2) S. capillata l.
118(3) S. pulcherrima K. Koch
53. Genus: Trachynia Link
119(1) T. distachya (L.) Link
54. Genus: Tragus Hall.
120(1) T. racemosus (L.) All.
55. Genus: Trisetum Pers.
121(1) T. rigidum (Bieb.) Roem. & Schult.
122(2) Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
56. Genus: Vulpia C. C. Gmel.
123(1) V. myuros (L.) C.C. Gmel.
57. Genus: Piptatherum Beauv.
124 (1) Piptatherum virescens (Trin.) Boiss.
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ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЕМЕЙСТВО Poaceae Barnhart
ВО ФЛОРЕ КАХСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА
А.К.Дадашева
Институт Ботаники НАН Азербайджана
В период 2012-2014 г.г. на основании полевых исследований, гербарного материала
фонда Института ботаники НАНА и литературных источников уточнен таксономический
структур семейства Poaceae Barnhart в Кахском районе Азербайджана. Выяснено, что в районе исследования произрастают 124 видов, принадлежащих к 57 родам.
Ключевые слова: Кахский район, Poaceae, таксономия, структур.
TAXONOMIC STRUCTURE OF THE FAMILY OF Poaceae Barnhart
IN FLORA OF GAKH REGION OF AZERBAIJAN
A.G.Dadashova
Institute of Botany of Azerbaijan National Academy of Sciences
Based on field studies in the period 2012-2014 years in Gakh region, herbarium materials and
literature studies were investigated the taxonomic structure of Poaceae Barnhart family. It was
found that in reserach area are distributed 124 species belonging to 57 genus of the family.
Keywords: Kakhi region, Poaceae, taxonomy structures
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UOT 631.7
İNTERAKTİV TORPAQ XƏRİTƏLƏRİNİN YARADILMASINDA
ARCGİS PROQRAMININ ROLU
( Şəki rayonunun Aşağı Küngüt kəndi timsalında)
F. Tağıyev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
firidun.t@mail.ru
Məqalədə interaktiv torpaq xəritələrinin yaradılmasında ArcGİS proqramının rolu və bu tip
xəritələrin iqtisadi imkanlarının artırılmasından bəhs olunur.
Açar sözlər: CİS, torpaq xəritələri, ArcGİS, interaktiv xəritələr.
Giriş
Torpaq xəritəsi xəritəşünaslığın vacib sahələrindən biri olub, torpaqların yayılma arealını
özündə əks etdirir. Bu xəritələrin tərtibi iri miqyaslı torpaq tədqiqatlarına əsaslanır. Torpaq tədqiqatı
nəticəsində əldə olunmuş məlumatlara görə torpaqların tipi, növmüxtəliflikləri və konturları
müəyyənləşdirilir ki, bunun da əsasında torpaq xəritələri tərtib olunur.
Azərbaycanda ilk torpaq xəritəsi 50-ci illərin sonlarında Azərbaycan SSRİ Elmlər
Akademiyasının Torpaqşünaslıq və Aqrokimya institutunun təşəbbüsü ilə çoxillik torpaq-coğrafi
tədqiqatların vacib nəticəsi olaraq yaradılmışdır (miqyas 1:200 000). Tərtib olunmuş xəritənin
orijinalı SSRİ Elmlər Akademiyasının Geologiya-Coğrafiya Bölməsinin qərarı ilə çapa məsləhət
görülür və 1957-ci ildə Moskvada rus dilində nəşr olunur (miqyas 1:500 000). Ən təkmil torpaq
xəritəsi 1998-ci ildə Q.Ş.Məmmədov, M.P.Babayev və S.G.Həsənovun redaktəsi ilə H.Ə.Əliyev,
M.E.Salayev, Q.Ş.Məmmədov, M.P.Babayev, S.G.Həsənov, B.Y.Həsənov və Ç.M.Cəfərova
tərəfindən tərtib edilmiş “Azərbaycan Dövlət Torpaq Xəritəsi” ( miqyas 1:100 000) hesab
olunur[2].
Torpaq xəritələri də digər coğrafi xəritələrə uyğun olaraq irimiqyaslı (1:10000-1:300 000),
ortamiqyaslı (1:300 000-1:1000 000) və kiçikmiqyaslı (1:1 000 000-dan kiçik) xəritələrə bölünür.
Qeyd olunan xəritələrin obyekti torpaq islahatının aparılması, torpaq kateqoriyalarının müəyyənləşdirilməsi, şaquli zonallıq üzrə torpaqların yayılma arealının müəyyənləşdirilməsi, aqrar sektorda
iqtisadi inkişaf planlarının hazırlanması və s.-dir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, torpaq xəritələrinin
hazırlanması, respublikamızda torpaqların iri miqyaslı tədqiqatını həyata keçirən Dövlət Torpaq və
Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən təşkil edilirdi. Hal-hazırda eyni işi Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Kadastr və Yerquruluşu
Layihə-Tədqiqat Mərkəzi MMC həyata keçirir [1].
Misal olaraq Şəki rayonu Aşağı Küngüt bələdiyyəsi ərazisində aparılmış tədqiqatın yekun
nəticəsi olaraq tərtib olunmuş elektron xəritəni göstərmək olar.
Tədqiqat obyekti və metodikası
Torpaq xəritələrinin tərtibi əvvəllər sadə üsulla yəni, əldə hazırlanırdı. Lakin sonralar
kompüter texnologiyasının sürətli inkişafı xəritəçəkməyə də inteqrasiya etdi. Artıq bu tip xəritələr
müasir kompüter proqramlarının köməyi ilə daha dəqiq və qısa zamanda ərsəyə gəlir. Kompüter
proqramları vasitəsilə yaradılan xəritələrin bir üstünlüyü də onların elektron formatda olmasıdır.
Öncədən xəritələrin elektronlaşdırılmasında Corol Draw, AutoCAD kimi proqramlardan istifadə
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edilirdisə, artıq bu sahədə daha mükəmməl proqramlar sayılan NetCAD, Micrositation, ArcGİS
kimi proqramlardan istifadə olunur. Elektron xəritələr - rəqəmli modelin kompüter sistemində gözlə
baxılması, yəni proqram və texniki vəsaitin köməyilə coğrafi təsvirlərin proqram vasitəsilə idarə
olunmasıdır. Rəqəmsal xəritələrin əsas üstünlüyü bir qayda olaraq real coğrafi koordinat sisteminda
yerləşdirilməsi və stabil miqyasının olmamasıdır. Bunun köməyi ilə xəritə mühəndisi elektron
xəritəni istənilən ixtiyari miqyasa gətirib kağız üzərinə çıxara bilər. Rəqəmsal xəritələrin elektron
baza vasitəsi ilə coğrafi koordinat sistemində qorunub saxlanılması imkan verir ki, coğrafi təsvirlərə
(xəritələrə) istənilən kartoqrafik proyeksiyada baxılması və onları bir proyeksiyadan digər
proyeksiyaya, bir koordinat sistemindən digər koordinat sisteminə keçməsini həyata keçirmək
mümkün olsun. Rəqəmsal xəritələr topoloji korrektləşməyə daha tələblidir. Bu kimi elektron torpaq
xəritələrinin hazırlanma planı aşağıdakı ardıcıllıqla baş verir [1,5]:
1. Böyük miqyaslı daha əvvəl hazırlanmış topoqrafik xəritələrdən istifadə etməklə müəyyən
təhlillərin aparılması.
2.Məsafədən idarə nəticəsində alınmış məlumatların fotoqrammetrik emalı (Rastr məlumatlarının
alınması).
3. Çöl ölçmələri (məs: geodezik ölçmələr-elektron taxometr, GPS və s. alətlərdən istifadə etməklə).
4. Çöl şəraitində alınmış nöqtələrin kameral şəraitdə emalı.
Kameral şəraitdə interaktiv torpaq xəritəsinin işlənməsi xüsusi diqqət tələb edir. Belə ki, hər
hansı bir xətt kağız üzərində axıra çatdırılmayıbsa onlar o qədər də gözə görünməyəcəkdir. Əgər bu
elektron xəritələrdədirsə, məsələn, poliqonun xətti sona qədər cizgilənib birləşdirilməyibdirsə, onda
bu poliqonla işləmək olmaz (məsələn, poliqonun sahəsini təyin etmək mümkün deyil). Bu ona
dəlalət edir ki, interaktiv xəritələrin hazırlaması ilə məşğul olan mütəxəsis bu tip xəritələrin
hazırlandığı kompüter proqramlarının iş prinsipini yüksək səviyyədə bilməlidir [4,3].
Qeyd etdiyimiz Şəki rayonu Aşağı Küngüt bələdiyyəsinin ArcGİS proqramı vasitəsi ilə
elektron xəritəsinin tərtibi aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır. İlkin olaraq tədqiq olunan ərazinin
aerofotoları üzərində kordinanta gətirilmiş parseli yaradılır. Sonra ArcGİS-in mühüm tərkib hissəsi
olan ArcCatalog-da obyektin saxlandığı qovluqda xəritəni tərtib etmək üçün lazım olan fayılları
yaradırıq. Ardınca yaradılmış fayılları ArcMapin işçi masasına gətirərək xəritəni tərtib etməyə
başlayırıq (şəkil 1).

Şəkil 1. Aşağı Küngüt bələdiyyəsinin torpaq xəritəsinin ArcGİS proqramının işçi masasında görüntüsü

81

AQRAR ELMLƏR

Təhlil və müzakirə
Qeyd olunan interaktiv torpaq xəritələrinin hazırlanmasında ən müasir proqramlardan biri
ArcGİS proqramı hesab olunur. Bu proqram dünyaca məhşur ESRİ firmasının məhsulu olub, təkcə
torpaq xəritələrinin deyil, Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin hər bir sahəsində uğurlu şəkildə
istifadə olunur. Heç təsadüfi deyil ki, Avropanın Kadastır Agentlikləri ən çox ESRİ şirkətinin
proqram məhsullarından istifadə edirlər. Burada 43% göstərici ilə ESRİ şirkətinin proqram
məhsulları birinci yerdədir, ikinci yerdə isə 12% göstərici ilə İntergraph şirkətinin proqram
məhsulları gəlir [6].
ArcGİS proqramının tərkib hissələri və ümumi iş prinsipi ilə tanış olaq. Bu proqramın
sələflərinə nisbətən üstünlüyü xüsusi məlumat bazasının ( Data base) olmasıdır. Məhz bu funksiya
sahəsində obyekt haqqında məlumat bazaya yerləşdirilərək interaktivlik təmin edilir. Zaman
keçdikcə istifadəçi tərəfindən məlumatlar bazada yenilənir. ESRİ firmasının bu silsilədən son
məhsulu ArcGİS 10 hesab olunur[5]. ArcGİS proqramının əvvəlki versiyalarına nisbətdə ArcGİS 10
əsaslı şəkildə təkmilləşdirilmişdir. Aşağıdakı şəkildə ArcGİS 10-un interfeysi və tərkibi əyani
şəkildə təsvir olunub (Şəkil 2).

Şəkil 2. ArcGİS proqramının tərkib hissələri

ArcGİS 10 arxitekturası Coğrafi İnformasiya Sistemi (CİS) mövzusunda, masaüstü, server,
veb istifadəçiləri və digər mütəxəsislər tərəfindən hazırlanan işlərə quruluş verir. ArcGİS
məhsulları əsasda 5 sinifə ayrılır;
ArcMAP: ArcGİS proqramının xəritə hazırlanması üçün istifadə olunan bölməsi olub,
mövcud qrafik və şifahi məlumatların gətirməsi, yenilənməsi, sorğu aparılması, təhlil edilməsi,
qrafiklərinin yaradılması və raporlanması funksiyaları ilə istifadəçiyə yüksək keyfiyyətli xəritələr
hazırlamasına imkan verir.
ArcGİS Desktop: Proqramın işçi sistemi olub, Coğrafi İnformasiya Sistemi (CİS)
istifadəçilərinin bu sahədə istifadə etdikləri, idarə etdikləri və nəşr etdirdikləri əsas platformadır. Bu
platformada istifadəçilər, xəritəçəkmə, məlumat mübadiləsi , təhlil, məlumatın baza təminatı və
coğrafi məlumatının yenilənməsi kimi sərhədsiz işləri arada görürlər.
ArcGİS Server: Coğrafi İnformasiya Sistemləri əsasında tərtib edilmiş xəritələri veb
xidmətləri kimi təqdim etmə və veb tətbiqləri yaratmağı təmin edir. Serverdə saxlanılan xəritələr
məlumat bazası kimi istifadə olunur.
ArcGİS Enginə: C++, NET, və ya Java proqram dillərindən istifadə etməklə istifadəçilərə
proqram komponentləri kitabxanası təmin edir.
ArcGİS Online: Adından da göründüyü kimi, ESRI firmasının bazasında saxlanılan,
tərəfdaşlar və ArcGİS istifadəçiləri tərəfindən hazırlanmış xəritələrin olduğu, veb üzərindən online
şəkildə əldə edilə bilən bir kitabxanadır.
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ArcGİS proqramının qeyd etdiyimiz tərkib hissələrinin köməyi ilə interaktiv torpaq xəritələrinin yaradılması imkan ları yüksək səviyyədə qiymətləndirilir. Məhz bu imkanların hesabına Şəki
rayonunun Aşağı Küngüt bələdiyyəsinin interaktiv torpaq xəritəsini yaratmağa nail olduq. Bu
xəritənin timsalında rayon, şəhər və ümumilikdə ölkənin vahid torpaq xəritəsini yaradıb məlumat
bazasını formalaşdırmaq mümkündür. Bu tip xəritələrin ən önəmli özəlliyi də qeyd etdiyimiz
məlumat bazasında dövri dəyişikliklərin qeyd olunma imkanlarının olmasıdır (Şəkil 3).

Şəkil 3. Aşağı Küngüt bələdiyyəsinin ArcGİS proqramı vasitəsilə tərtib olunmuş torpaq xəritəsi

ArcGİS proqramı vasitəsilə hazırlanmış torpaq xəritələri özündə torpaq tədqiqatı məlumatları
ilə yanaşı, ekoloji qiymətləndirmə məlumatları, iqlim məlumatları, eroziya prosesi haqqında
məlumatları və bu kimi xəritənin obyekti olan əraziyə aid digər məlumatları özündə cəmləşdirə
bilmək xüsusiyyətinə malikdir. Elektron xəritə ArcGİSdə qatlar şəklində yığıldığından hər bir qat
ayrılıqda aktivləşdirilərək xəritədən istifadə edilir. ArcGİS proqramının bu funksiyası istifadəçi
üçün çox əhəmiyyətlidir. Məhz bunun sayəsində lazım olan xəritələri bir xəritə üzərində
cəmləşdirməklə universal interaktiv xəritə yaratmaq mümkündür [4]
Nəticə
Müasir dünyanın dinamik inkişafı fonunda xəritələrin elektronlaşdırılması prosesi də qlobal
əhəmiyyət daşıyır, o cümlədən torpaq xəritələrinin. İnteraktiv torpaq xəritələri özündə daha dəqiq,
əhatəli və daim yenilənən məlumatları birləşdirməklə, istifadəsidə daha asan və əlçatan olur.
İnteraktiv xəritələrin digər xəritələrlə müqayisədə bir çox üstünlükləri var:
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1. Elektron torpaq xəritələrin hazırlanması prosesində əmək həcminin və zamanın
qiymətləndirilməsinin mümkünlüyü.
2. Bu tip xəritələrin hazırlanmasında son nəticəyə nail olmaq üçün tələb olunan vəsaitin və
imkanın (nə qədər işçi qüvvəsi və hansı proqramların lazım olması və s.) hesablanması.
3.Rəqəmsal xəritələrin hazırlanmasında mənbənin qiymətləndirilməsi (mənbənin fiziki
vəziyyəti: kağızın deformasiya vəziyyətinin səviyyəsi, onun bükülmə və cırıq olma mövcudluğu;
informasiyanın aktuallığı - tərtib olunma vaxtı və s.);
4.Gələcək torpaq xəritəsinin təyinatına uyğun olaraq mənbənin təfsilatlı təyin olunması (nə
qədər təfsilatlı olarsa bir o qədər yaxşıdır, həcm çox olduqca onunla işləmək bir o qədər çətinləşir).
5.Coğrafi İnformasiya Sistemləri əsasında hazırlanmış inetaraktiv torpaq xəritələri
istifadəçilərə axtarış, təhlil və redaktə imkanları yaradır.
Qeyd olunanları ümumiləşdirərək interaktiv torpaq xəritələrinin yaradılmasını xəritəşünaslığın
uğuru kimi qiymətləndirə bilərik. Azərbaycanda bu gün hazırlanan interaktiv torpaq xəritələri
torpaq istifadəçiləri, dövlət və qeyri dövlət təşkilatları tərəfindən uğurla istifadə olunur və yüksək
qiymətləndirilir.
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СОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПОЧВЕННЫХ КАРТ
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ARCGIS
( Например Шекинский район муниципалитет Ашагы Кюнгют)
Ф. Тагиев
Институт почвоведения и агрохимии Национальнaя Академия Наук Азербайджана
Статья посвящена составлению интерактивных типов почвенных карт с помощью ArcGIS программы, как наиболее экономичной.
Ключевые слова: ГИС, почвенные карты, интерактивные карты
ROLE ARCGIS SOFTWARE IN THE CREATION OF THE INTERACTIVE SOIL MAPS
( For example Kungut municipality of the Shaki district)
F. Tagıyev
Institute of Soil Science and Agro Chemistry of Azerbaijan National Academy of Sciences
In the article talk about the creation interactive of soil maps role of the ArcGIS proqram and
increasing capacity of this type maps.
Key words: GIS, soil maps, ArcGIS, interactive maps
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AQROBİZNES POTENSİALI, ONDAN İSTİFADƏNİN SƏMƏRƏLİLİYİ
F.S.Mehdiyev
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
Bazar iqtisadi münasibətləri şəraitində bazar subyektlərinin fəaliyyətinin kökündən dəyişməsinin stimullaşdırılması, onların dəyişən mühitə daha çevik uyğunlaşması və s. vacib məsələlərdir.Bu baxımdan aqrobiznes sistemində səmərəli inkişafın bir sıra şərtlərinin gözlənilməsi zəruridir.Onlara kənd təsərrüfatı müəssisələrinin marketinq sisteminə istiqamətlənməsini, istehsal olunan
əmtəələrin istehsalının və satışının modernləşdirilməsi üçün əlavə kapital cəlb edilməsinə şəraitin
yaradılmasını, potensial investorların investisiya fəallığının stimullaşdırılmasını və s. aid etmək
olar.
Açar sözlər: aqrobiznes, biznes mühiti, biznes potensialı, ərzaq təminatı, keyfiyyət, rəqabət,
səmərə.
Aqrar sahədə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsikənd təsərrüfatı ilə bu sahə məhsullarının
reallaşdırılmasını həyata keçirənbazar subyektləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin səmərəliliyinin
yüksəldilməsini şərtləndirən başlıca vasitələrdən hesab edilir.Bu baxımdan beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərdətransformasiya prosesləri, mövcud resurslardan bazar münasibətlərinin tələblərinə
uyğun şəkildə istifadəni önə çəkir. Aqrar sahədə biznesin və biznes strukturlarının inkişaf
etdirilməsi məhz resursların səmərəli istifadəsinə və idarə edilməsinə istiqamətlənir.
Yeni iqtisadi münasibətlərin formaaşması ərzaq təminatı sistemi müəssisələrinin hüququ
statusunu kökündən dəyişməklə istehsal-kommersiya fəaliyyəti sahəsini xeyli genişləndirdi.
Beləliklə təsərrüfatçılığın daxili amillərinin aqrobiznesin inkişafına uyğunlaşmasını şərtlndirdi. Bu
proses məhz aqrar sahədə biznes mühitinin inkişafına istiqamətlənmiş elmi cəhətdən əsaslandırılmış
səmərəli iqtisadi siyasətin reallaşdırılmasını və s. nəzərdə tutur.
Bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğun iqtisadi və institusional islahatların həyata
keçirilməsi, eyni zamanda biznesin inkişafının əsas forması kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə zəmin
yaradır. Sahibkarlıq məhsul istehsalının və satışının idarə edilməsi prosesini, istehsal resurslarından
daha səmərəli istifadəni şərtləndirməklə mövcüd makroiqtisadi vəziyyətdə maksimal mənfəət əldə
edilməsini təmin edə bilir. Beləliklə, aqrobiznes sistemində istehsal-kommersiya fəaliyyətinin idarə
edilməsinə və sahibkarlığa təsərrüfatçılıq metodu, aqrar və ərzaq bazarı subyektlərinin istehsal-satış
fəaliyyətinin yüksək nəticəli səmərəlilik göstəricilərinə nail olmağın stimullaşdırıcı üsulu kimi
baxmaq olar.
Hazırda bazar subyektlərinin sahibkarlıq fəaliyyətinin şərtləri, aqrobiznesin inkişaf strategiyası
və taktikasının hazırlanması, baş verən sosial-iqtisadi proseslərdə yeni idarəetmə strukturlarından
istifadə və s. öz aktuallığını göstərməkdədir. Qeyd edulənləri aşağıdakı amillər şərtləndirir:
əlverişsiz makroiqtisadi vəziyyət, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əksər hallarda qeyri-səmərəli
fəaliyyəti, onların dövlət və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin kifayət səviyyədə olmaması və s.
Nəticədə aqrobiznesin inkişafında neqativ nəticələr, müvafiq keyfiyyətdə və əhalinin bütün sosial
qrupları üçün əlverişli qiymətlə ərzaq məhsulları istehsalında kifayət qədər artımın olmaması,
davamlı olaraq aqrar məhsulların bahalaşması,kənd təsərrüfatı müəsisələrinin gəlirliliyinin, maliyyə
dayanaqlılığının, ödəmə qabiliyyətinin, investisiya cəlbediciliyinin aşağı düşməsi müşahidə edilir.
Bazar münasibətlərinin inkişafı şəraitində bu cür mənfi təzahürlərin aradan qaldırılmasına
istiqamətlənmiş yeni idarəetmə sistemi iqtisadiyyatda transformasiya proseslərini sosial-iqtisadi və
institusional sistemində köklü dəyişiklikləri şərtləndirməklə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının
təkanverici amilinə çevrildi. Sahibkarlıq fəaliyyəti öz növbəsində iqtisadi münasibətlərin təşkili
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forması kimi, müəssisələrin müstəqilliyinin və təsərrüfat fəaliyyətinin nəticlərinin, rəqabət mübarizəsinin, investisiya qoyuluşları və kapital qoyluşunun ödəmə qabiliyyətinin yüksəlməsinə, istehsal
resurslarından daha səmərəli istifadə etməklə maksimal mənfəət əldə olunmasına əlverişli zəmin
yaratdı.
Qeyd etmək lazımdır ki, bazar mühitinin və yeni təsərrüfat mexanizminin formalaşdığı hazırkı
şəraitdə bazar subyektlərinin fəaliyyətinin kökündən dəyişməsinin stimullaşdırılması, onların
dəyişən mühitə daha çevik uyğunlaşması, istehlakçılarla münasibətdə davranışın sahibkar modelinin səmərəli həyata keçirilməsi vacib məsələlərdir. Bu baxımdan aqrobiznes sistemində səmərəli
inkişafın bir sıra təməl şərtlərinin gözlənilməsi zəruridir. Bunlara kənd təsərrüfatı müəssisələrinin
marketinq sisteminə istiqamətlənməsi, makroiqtisadi vəziyyətdə baş verən dəyişmələri nəzərə
alaraq onun strateji proqramlar, biznes plan və investisiya layihələri əsasında aparılması; istehsal
olunan əmtəələrin istehsalının və satışının modernləşdirilməsi üçün əlavə kapital cəlb edilməsinə
şəraitin yaradılması; potensial investorların investisiya fəallığının stimullaşdırılması və s. aiddir.
Təhlil göstərir ki, bir sıra makroiqtisadi amillər - maliyyə-kredit sisteminin aqrar istehsalçılar
üçün qeyri-qənaətbəxş vəziyyəti, sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulları qiymətlərinin artan dispariteti, yerli istehsalçıların idxalın əmtəə intervensiyasından zəif müdafiə olunması, təsərrüfat əlaqələrinin lazımi səviyyədə olmaması, əhalinin ödəməqabiliyyətli tələbinin kəskin azalması və s.aqrobiznes fəallığına mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı və sənaye arasında əmtəə mübadiləsinin ekvivalent olmaması, səmərəli dövlət tənzimlənməsi sisteminin və aqrar sahəyə dəstəyin
olmaması neqativ hallara gətirib çıxardı.
Araşdırmalar göstərir ki, aqrobiznesdə sahibkarlığın inkişafı, lazımi infrastrukturun yaradılma–
sının, onun inkişafının və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin əsas şərtlərindəndir. Lakin son illər təsərrüfatlarında istehsalın artırılmasına bəzi məhdudiyyətlər mənfi təsir edir. Zəif texniki təc–
hizat şəraitində kənd ailələrinin əməyinin intensivləşdirilməsi ehtiyatları olduqca aşağı səviyyədədir, aqroservislərlə kənd təsərrüfatı istehsalçıları arasında qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərdə inkişaf
müşahidə edilmir və s.
Bu cür neqativ halların baş verməməsi, yaxud aradan aradan qaldırılması üçün bazar konyunkturunun dəyişməsi, rəqabət üstünlükləri qazana bilmək, biznesin inkişafına vəsait cəlb etməyi
stimullaşdıran inteqrasiya edilmiş qurumların formalaşması mühüm məsələlərdən hesab edilir.Qeyd
edilənlər aşağıdakı makroiqtisadi üstünlükləri təmin edə bilir:
- kənd təsərrüfatının sahələri və seqmentlərinin təşkilatı-iqtisadi vahidliyini, balanslaşdırılmasının artımını, qiymətlərin səviyyəsindən asılı olaraq tənzimlənməsini;
- məhsulun hərəkəti mərhələsində qeyri-məhsuldar itkilərin azaldılması, xammal, aralıq və son
məhsulu arasında nisbətin optimallaşdırılması, aqrobiznes sistemində tələbin genişləndirilməsini;
- texniki vəsaitlərin və yüksək məhsuldar texnologiyaların - innovasiyaların iqtisadi səmərəlilik sərhədlərinin genişləndirilməsini;
- aqrosənaye əmtəələrinin keyfiyyətinin artırılmasını;
- əmtəə bazarında makroiqtisadi rəqabət qabiliyyətinin sabitləşdirilməsi və artımını.
Aqrobiznesin inkişafına istiqamətlənmiş struktur dəyişikliklərin əsasını onun subyektlərinin
təsərrüfat fəaliyyətinin inteqrassiyasına istiqamətlənmiş institusional və təşkilatı xarakterli tədbirlər
təşkil edir. Dövlət, korporativ və özəl sektorun eyni bazar mühitində işləmələri üçün bərabər iqtisadi mühitin yaradılması zəruri məsələlərdən hesab edilir. Burada həm sahələrarası strukturların,
həm də ayı-ayrı istehsalçıların maraqlarının təmin olunması gözlənilməlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçəlarının çoxu perspektivdə aqrobiznesi
intensiv faktorlar hesabına inkişaf etdirmək məqsədindədirlər. Bunlara rəqabət üstünlüklərinin
yaradılmasını, istehsal və tədavül xərclərinin azaldılmasını, istehsalın bazar tələbinə istiqa–mətləndirilməsini və s. aid etmək olar. Qiymətlərin artan disparitetliliyi müəsisələrin çoxunun zərərlə
işləməsinə, buraxılan məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin aşağı olmasını şərtləndirir, bu isə təsərrüfat fəaliyyətini və dəyişiklikləri çətinləşdirir.
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Aqrobiznesin inkişafının əsas amillərindən olan idarəetmə səviyyəsinin yüksəldilməsində
sahibkarlığın fəallaşması, kooperasiya və inteqrasiya proseslərinin inkişafı üçün əlverişli şəraitin
yaradılması məsələləri ön plana çıxır [3]. Bu məqsədlə müəsisələrin idarə edilməsinin yenidən
təşkili, kooperasiya və inteqrasiya proseslərinin gücləndirilməsi, aqrobiznes ortaqları arasında
qarşılıqlı münasibətlərin təkmilləşdirilməsi, bazar mühitinin formalaşdırılması və təsərrüfatların
diversifikasiyası üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi labüdlüyü yaranır. Bu baxımdan hazırda
aqrobiznesin inkişafının səmərəliliyinin və intensivliliyinin səviyəssinin təhlili əsasında aşağıdakı
prioritetləri qeyd etmək olar: kənd təsərrüfatı müəsisələrinin idarə edilməsi sisteminin yenidən
qurulması və marketinq fəaliyyətinin genişləndirilməsi; torpaq münasibətlərinin inkişafı, torpağın
münbitliyinin bərpasının stimullaşdırılması; intensiv və resursqoruyucu texnologiyaların tədbiqi,
müəssisələrinin texniki-texnoloji baxımdan yenidən qurulmasının dəstəklənməsi; kooperasiya və
inteqrasiya proseslərinin fəallşdırılması, aqrar və ərzaq bazarı subyektləri arasında qarşılıqlı
əlaqələrin təkmilləşdirilməsi və s.
Aqrobiznesin inkişafı eyni zamanda institusional dəyişikliklərlə və təsərrüfat mexanizmlərinin
seçiminə, müəsisələrin istehsal resurslarına tələbatı və maliyyələşdirmə məsələləri ilə qarşılıqlı
əlaqəsinə əsaslanır. Bu zaman kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və istehlakının, torpaq
resurslarından istifadənin, əmtəələrin yenidən istehsalı önə çəkilir. Eyni zamanda son məhsulun
artımına və mənfəətin maksimallaşdırılmasına yönələn təsərrüfat mexanizminin elementlərini,
müəssisələrin biznes-planları və ivestissiya layihələrini birləşdirən məhsul yarımkomplekslərinin
inkişafını təmin etmək istiqamətində aşağıdakılar əsas şərt kimi özünü büruzə verir: istehsal
subyektlərinin maddi-texniki təminatı; aqrobiznes tərəfdaşları arasında təsərrüfat əlaqələrinin
təkmilləşdirilməsi və qarşılıqlı kreditləşmənin təşkili; aqrar bazar iştirakçılarının maraqlarını nəzərə
alaraq qiymət siyasətinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi; aqrar bazar subyektlərinin
biznes planların və investissiya layihələrinin işlənib hazırlanmasına kömək etmək, potensial investorların və başqa iştirakçıların axtarışı; topdansatış ticarətin təşkili və yeni bazarların öyrənilməsi və
mənimsənilməsi; hüquq və informasiya xidməti, kooperasiya və inteqrasiya prosesləri, müəssisələrin yenidən qurulmasıda məsləhət və təşkilatı dəstək.
Qeyd edilənlərin həllində kənd təsərrüfatı müəssisələrinin mobilləşməsinə istiqamətlənən
istehsalın şaxələndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir [1]. Aqrobiznesdə şaxələndirmənin üstünlükləri müəssisələrin bazarlara uyğunlaşmasının sürətlənməsində, gəlir mənbələrinin sayının artmasında, resurs potensialından daha səmərəli istifadə edilməsində, yeni bazar seqmentlərinin mənimsənilməsində təzahür edir [2]. Aqrar sahədə şaxələndirmənin əsas vəzifələrindən biri də bazar mühitinin formalaşması, müəsisələrin strukturunun dəyişdirilməsi və yeni texnika ilə təchiz olunmasına
istiqamətlənmiş əmək, investisiya və sahibkarlıq fəaliyyətinin fəallığının artması üçün şəraitin yaradılmasından, onların səmərəli idarə edilməsinin təşkilindən ibarətdir. Bütün qeyd edilənlər aqrarsənaye istehsalında inteqrasiya proseslərinin fəallaşmasının, aqrobiznesin inkişafına istiqamətlənmiş
strategiyanın hazırlanmasının əsas elementlərindəndir.
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POTENTIAL OF AGRIBUSINESS, THE EFFECTIVENESS OF ITS USE
F.S.Mehdiyev
Azerbaijan State Agrarian University
Stimulating radically changing of actions, of market subjects in market economic relations,
their more quickly adaptation to changeable environment are important issues. In this case it is necessary for expecting a number of conditions in effectively development at agribusiness system.
They can be attributed to direction of marketing system at agriculture enterprises, the creating of
conditions for attracting additional capital for modernization of selling and production of manufactured goods, active stimulating of potential investors investment.
Key words: agribusiness, business environment, business potential, food supplying, quality,
rivalry, benefit.
ПОТЕНЦИАЛ АГРОБИЗНЕСА, И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Ф.С.Мехтиев
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет
В условиях реночно-экономических отношений стимулирование радикально меняющихся условий, и их адаптация к меняющимся условиям является важным вопросом. В связи
с этим в системе агробизнеса необходима подождать ряд условий для эффективного развития. К ним можно отнести направление в систему маркетинга сельско-хозяйственных предприятий, произведенные товары, создание условий для привлечения дополнительного капитала, модернизации производства потенциальных инвесторов.
Ключевые слова: агробизнес, среда бизнеса, потенциал бизнеса, поставка продовольствия, качество, конкуренция, выгода.
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UDK 5704.01
AZƏRBAYCAN DİLİNİN ORFOFONİK SİSTEMİNDƏ SAİT VƏ SAMİT FONEMLƏR
A.G.Cəfərov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
dr.agil_jafarov@mail.ru
Bu məqalədə Azərbaycan dilinin orfofonik sistemində sait və samit fonemlərin müəyyən
fonetik mövqedə, başqa fonemlərlə qonşuluqda, eləcə də vurğu və intonasiyanın təsiri altında məruz
qaldığı dəyişikliklərdən bəhs olunmuşdur. Çünki orfofonik sistem sözün fonem tərkibini müəyyən–
ləşdirməyi, danışıqda fonemlərin reallaşması zamanı onların sözdəki mövqeyindən asılı olaraq birbirinə qarşılıqlı təsirindən meydana çıxan tələffüz xüsusiyyətlərini öyrənir.
Bundan başqa, burada sözlərin təkcə fonem tərkibi deyil, həm də kombinator və mövqe
allafonlarının da reallaşması xüsusiyyətləri öz əksini tapır.
Açar sözlər: fonetika, fonologiya, fonem, sait, samit, orfofoniya, fonem tərkibi, kombinator və
mövqe allofonları, orfofonik sistem, fonemlərin reallaşması, sözdəki mövqe
L.V.Şerba sistemdən danışarkən yazırdı: “Hər bir fonem eyni dilin başqa fonemlərindən
fərqlənməsilə müəyyən edilir. Bununla hər bir dilin bütün fonemləri yekdil qarşılaşmalar sistemi
yaradır ki, burada hər bir üzv həm ayrı-ayrı fonemlərin, həm də onların qrupları arasında müxtəlif
qarşılaşmalar sistemi ilə müəyyənləşdirilir” (4,19). Azərbaycan dilinin fonem sistemi müxtəlif
yanaşma baxımından tədqiq olunub. Bu zaman tətbiq olunan əsas kriteriya minimal cütlər
(kvaziomonimlər) üzrə iş metodikasına əsaslanır. Bu baxımdan dilçiliyimizdə fonemin statusu və
tərifilə bağlı söylənilən fikirlər dəqiq, düzgün hesab edilə bilməz. Çünki fonem deyəndə müəyyən
akustik və artikulyator əlamətə malik, özündən kiçik hissələrə bölünməyən, dildə mənalı
elementlərin (sözlərin, söyləmlərin və cümlələrin) fərqlənməsinə xidmət edən, maddi varlığı səsdən
ibarət olan dil vahidi başa düşülür. Dildə fonemlərin statusunu müəyyən etmək üçün yalnız Şerba
məktəbi səsin potensiyada və ya bilavasitə məna ilə bağlılığını əsas götürür. Məsələn, Azərbaycan
dilində /o/ həm fonem, həm morfem, həm də leksem kimi çıxış edir. Lakin Azərbaycan dilində ayrıayrı səslərin bu cür morfem və söz kimi çıxış etməsinə az təsadüf olunur. Məsələn, sonu samitlə
bitən sözlərdə yönlük halın şəkilçisi /a/, /ə/ olur. Fonoloji tədqiqatın 1-ci vəzifəsi ayrı-ayrı
fonemlərin linqvistik statusunu müəyyən etməkdən ibarətdir. Buna görə də ilk növbədə dilimizdəki
fonemlərin statusunu müəyyənləşdirdikdən sonra onların funksiyasını və mövqe, kombinasiya ilə
bağlı xüsusiyyətlərini nümunələr əsasında göstərməyə çalışarıq.
Biz “a” səsini hər gün minlərlə adamların danışığında eşidirik və hər dəfə də bu səsi eşıdəndə
onun tələffüz zamanı təzahüründə özünü göstərən əlamətlər əsasında onları eyniləşdiririk: arxa sıra
saiti, aşağı yüksəlişli, yəni ən açıq, qeyri –dodaq saiti. Lakin bu eyniləşdirmə onun dil sistemindəki
məna əlaqəsilə həyata keçir. Məsələn, /at/ sözünü yönlük halda işlədəndə olur /at+a/. Biz
Azərbaycan dilində danışan insanlar arasında yaşadığımız üçün bilirik ki, bu bir dil formasıdır və o,
hal paradiqmində /0, -ın4, -ı4 , -a, -ə, -da/-də, -dan/-dən/ şəkilçilərinə qarşı qoyulur. Bu isə artıq
koqnitiv dilçiliyin sübut etdiyi təhlil yoludur. /at+a/ formasında biz müvafiq ismin tələbinə uyğun
olaraq tez-tez rast gəlirik: /o, ata mindi/, /o, ata su verdi// və s. Bu qarşılaşmalardan məlum olur ki,
Azərbaycan dilində /a/ ayrıca funksiyası, yəni mənası olan bir elementdir. Deməli, bu element
danışıq aktında özündən əvvəl gələn parçadan morfoloji sərhədin köməyilə ayrılıb götürülə bilir:
/at+a/. Buradan belə nəticə çıxır ki, /t+a/ seqment ardıcıllığı heç vaxt bir fonemin substansiyası ola
bilməz. İndi sual olunur, bəs /a+t/ ardıcıllığı bir fonemin substansiyası ola bilərmi? Dil materialının
təhlili göstərir ki, bu heç cür mümkün ola bilməz. Bunun üçün /boja+n/, /boja+t/, /oja+n/, /oja+t/,
/jaʃa+r/ və /jaʃa+t/ sözlərini götürmək və təhlil etmək kifayətdir. Bu sözlərin qarşılaşmalarından
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bəlli olur ki, onların birinci tərəfində gələn son samit - /n, r/ söz kökündən morfoloji sərhədin
köməyilə ayrılır: /n/ əmr formasının şəkilçisi, /r/ isə müzarə zamanının şəkilçisidir. İkinci tərəfdəki
/t/ isə danışıq aktında morfoloji sərhədin köməyilə ayrılıb götürülə bilər, çünki onlar ayrıca mənası
olan morfem rolunda çıxış edə bilirlər və beləliklə dil sistemində avtonomluq əldə edirlər. Bütün
digər hallarda /a/ və /t/ seqmentləri bilavasitə məna ilə bağlı olmasalar da, öz müstəqilliklərini
qoruyub saxlaya bilirlər. L.V.Şerbanın fonem konsepsiyasının mahiyyəti bundan ibarətdir. Şerbanın
tələbəsi L.R.Zinder bununla bağlı yazır: «Şerbanın bəhs etdiyi fonem müstəqilliyini (avtonomluğunu) fonemin sözdən kənarda mövcud ola bilməsi kimi deyil, onun (fonemin) nə söz, nə də
morfemin səs qabığı kimi çıxış etmədiyi və heç bir morfoloji funksiyaya malik olmadığı, yəni
özlüyündə sırf fonoloji vahidi təmsil etdiyi hallarda ayrıca vahid kimi ayrıla bilməsi mənasında başa
düşmək lazımdır» (5,38). Həmin metoddan istifadə edərək biz /aj+ı/ (may ayı), /it+i/(iti qovdum),
/ütʃ+ü/(görüşə üçü də gəlmişdi), /əl+ə/ (ələ gəlmir), /dol+u/ (dolmaq feilindən) sözlərində sonuncu
saitlər (/a,ı, i,ə,ü,u/) saitlərini morfoloji sərhədin köməyilə ayırıb götürə bilirik. /o/ saiti ayrılıqda
işləndiyi üçün onun ayrılması heç bir çətinlik yaratmır. Dilimizdə /e/ və /ö/ saitləri nə sözdüzəldici,
nə də sözdəyişdirici şəkilçi kimi çıxış etmir. /e/ və /ö/ saitlərinin müstəqilliyini sübut etmək üçün
/eth/ və /öth / sözlərini təhlilə cəlb etmək lazımdır. Biz yuxarıda /t/ foneminin müstəqilliyini sübut
etmişik. /t/ müstəqil olduğu üçün /öth/ və /eth/ sözlərindən də ayrılıb götürülə bildiyi üçün /e/ və /ö/
də qalıqlı bölüm prinsipi əsasında ayrıla bilirlər. Bu prinsip haqqında L.L.Bulanin yazır: «Bu cür
qalıqlı bölümlə istisnasız olaraq bütün fonemlər xarakterizə olunur. Qalıqlı bölüm hadisəsi
bilavasitə məna ilə bağlı səs vahidi kimi fonem anlayışına ziddiyyət təşkil etmir, çünki qalıqlı
bölüm bütövlükdə fonemin bu xüsusiyyətinə əsaslanır.Qalıqlı bölümdə fonem ən yüksək səviyyədə
müstəqilliklə, semantik səviyyə vahidlərində asılı olmaması ilə səciyyələnir» (6,30). Bu prinsiplə
biz /b/ (dolab), /g/ (qoru+q), /γ/ (qoruğu), /d/ (uca+l+dır), /z/ (qapa+z), /j/ (oxu+j+ur), /k/ (bəzə+k,
bəzəmək), /m/ (yaz+m+ır), /n/ (ata+n), /p/ (sa+p+sarı), /r/ (qayna+r), /s/ (ana+s+ı), /t/ (yaşa+t+maq),
/x/ (bala+x, camış balası), /dӡ/ (tıxa+c), /ʃ/ (qucaqla+ʃ+maq) samitləri danışıq aktından morfoloji
sərhədin köməyilə ayırıb götürə bilirik. Yerdə qalan samitlərimiz- /v, tʃ, f, h,ӡ, k, k`,ђ/ qalıqlı
bölüm prinsipi əsasında nitq zəncirindən ayrılıb götürülə bilərlər. “aç, ac, və, dəf, meh, çiçək`, ağ,
kolxoz” sözlərində saitlər müstəqil olduqları üçün samitlər də L.L.Bulaninin işləyib hazırladığı
“qalıqlı bölüm prinsipi” əsasında müəyyən edilə bilər.
Azərbaycan dilində “əmmək, illik, əlli” sözlərinin ortasında işlənən eynicinsli qoşa samitlər
arasından morfoloji sərhəd keçdiyi üçün onlar uzun samit hesab olunmur. Buna görə də onlara
geminatlar demək olmaz, bunlar sadəcə eyni fonemin iki dəfə təkrarıdır.
Beləliklə, biz Azərbaycan ədəbi dilində 9 sait fonem inventarından çıxış edəcəyik: /a, o, u, ı, e,
ə, ö, ü, i/. Saitlərimizdən /ı/, /ö/, /e/ və /o/ məhdud distribusiyalıdır. Birinci səz əvvəlində işlənmir.
/ö/ və /e/ çox nadir halda sözün sonuncu hecasında gələ bilirlər. Müq.et: /kösöv., pitöv./, /tale/,
/solo/ və s. Bizim dilimizə keçmiş /ov., jev,/ kimi soyad şəkilçilərində /o/ və /e/ saitinin işlənməsinə
rast gəlirik. Sözün kökü samitlə qutardıqda /ov./, saitlə bitdikdə isə /jev/ şəkilçisi əlavə olunur.
/gafarov./, /aγajev./ və s.
İndi biz saitlərin danışıq aktında reallaşması şərtlərini müəyyən edə bilərik.
I variant. Vurğulu hecada bütün saitlər öz tam keyfiyyətində və dolğun kəmiyyətində çıxış
edir. Məsələn, /ad`am/, /as`an/, /alm`a/, /ə`lək`/, /ə`tək`/, /sa`rı/. /jaʃıl./, /a`lov./, /buzov./, /go`jun/,
/guzuı/,/ta`le/, /ma`je/, /bi`zi/, /əmimi/, /bü`töv./,/bü`löv./, /ütüi/, /üfüg./ və s. Bəzi alınmalarda saitlər
hətta birinci hecada belə vurğulu olduğundan aydın və dolğun tələffüz olunur. Məsələn, /`baza/,
/`kabel./,/`faza/,/`banda/,/`solo/, /`o.pera/, /`duma/, /`tu.la/, /`e.pos/, /`etika/,/`ʃö.bə/, /`ʃö.lə/ və s.
II variant. Saitlər sözün birinci hecasında özlərinin prosodik strukturu üçün həlledici rol
oynadığına görə daha aydın tələffüz olunur. Məsələn, /ad`am/, /adam`lar/, /adamlar`dan/, /`əmək`/,
/əmək`tʃi/, /ör`dək`/, /ђö`dək`/ və s.
III variant. Açıq hecalı alınma sözlərdə saitlər yarımuzun tələffüz olunur. Məsələn, /a.dil./,
/a.mil./, /ma.`ne/, /za.`lım/, /na.`mus/, /na.`saz/, /ma.`rif/,/do.`ʃan/, /do.γa/, /fo.nolog./,/a.su`də/,
/füzu.`li/, /də.`vəth/, /tə.`jin/, /e.dam/, /e.`mal./, /ʃi.`və/, /ni.`zə/, /mö.`min/, /rö.`ja/ və s.
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IV variant. Cingiltili və sonor samitlər qarşısında saitlər yarımuzun tələffüz olunur. Məsələn,
/ta.`lan/, /xa.`la/, /ga.γa/, /gı.`zı/, /mı.`zı/, /go.`la/, /do.`luı/, /gu.`luı/, /du.`ruı/, /də.`mir./,
/də.`rə/,/di.`ri/, /di.`rək`/, /dö.`vrə/, /dö.`züm/, /dü.zü/, /dü.r`mək`/ və s.
V variant. İki samit qarşısında saitlər qısa tələffüz olunurlar. Məsələn, /tʃan`ta/, /tʃar`paz./,
/gar`tal./, /ovtʃuı/, /goʃguı/, /un.`nuı/, /tut`gun/, /gız`γın/, /gırmı`zı/, /bən`də/, /həs`rəth/,/bit`ki/,
/setʃ`ki/, /k`öl`gə/, /k`ör`püi/, /öl`tʃüi/, /sür`tük`/, tük`süz./ və s.
VI variant. Müraciət formasında və ya sadalama intonasiyası ilə deyildikdə saitlər yarımuzun
tələffüz olunur. Ancaq sadalamada vurğu əvvəlki hecanın üzərinə keçdikdə onlar kəmiyyətində və
keyfiyyətində itirirlər. Məsələn, /`joldaʃlar., `gardaʃlar./, /və`təndaʃlar./ və s.
VII variant. Ümumi sual cümlələrində bütün saitlər son hecada uzun tələffüz olunurlar.
Bununla da həmin uzanma ümumi suallığın relevant əlaməti kimi çıxış edir. Məsələn, ?Sən də
alır```sa,n?, ?Belə dərd o```la.r?, ?o göj ```gö:z.?, ?axtardığınızı tapa bildi```ni:z.?, ?hasını dejirsən,
gırmızını:? və s.
Əlbəttə, danışıq çox rəngarəngdir. Təəccüb, təəssüf, sevinc, etiraz, razılıq, şübhə, tərəddüd və
s. kimi müxtəlif çalarlıqlar intonasiyada öz əksini tapır, bu da təbii ki, saitin və samitin keyfiyyətinə
və kəmiyyətinə ciddi təsir göstərməyə bilməz. Biz yuxarıda əsas etibarı ilə neytral danışıq üçün xas
olan əlamətlərdən danışdıq. Yazıda necə verilməsindən asılı olmayaraq dilimizdə saitlərin tələffüz
xüsusiyyətlərini yuxarıdakı kimi ümumiləşdirmək olar.
O ki qaldı, “aa, ai, ae, əi, ia, io, iu, iə, ei, ea, eo, oe, oi, ue, ua, au, ao, aə, əa, üu, üa, üə”
qrafemlərinin tələffüzünə, onları biz ya “samit+sait” və “sait+samit” kimi transkripsiya etməyi
qərara aldıq. Məsələn, “məişət” -/məjiʃəth/, “riayət”- /ria`jəth/, “aeroport”-/ajro`porth/, /müda`f iə/,
“poema”-/poje`ma/, “diametr”-/d ia`metr./, /a`teisth/, /rad`ius/, “teatr”- /`tiatr./, /eg`oisth/, “duet”/du`eth/, “sual”-/su`al./, “səadət”-/sa.`dəth/, “müavin”-/ma.`vin/, “müəllim”-/məl.im/ və s.
Azərbaycan dilinin samitləri morfoloji kriteriyanın köməyilə danışıq aktından ayrılıb
götürüləndən sonra onları aşağıdakı kimi sıralaya bilərik: /p, b, f, v, m, t, d, s, z, ʃ, ӡ, tʃ, dӡ, n, l,r, k`,
ђ, j, k, g, x, γ, h/= cəmi 24 samit.
Samitlərin reallaşmasından danışarkən ilk öncə onu qeyd edək ki, samitlərin dil sistemində kar
və cingiltili əlamətlərə görə qarşılaşması çox zəifdir, hətta bəzi hallarda bu əlamət heç özünü büruzə
vermir. Onun əvəzinə güclü (fortis) və zəif (lenis) daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Hətta sözün
əvvəlində saitdənəvvəlki mövqedə cingiltililik özünü göstərmir. Məsələn, /pı`tʃax/, /p ütöv./, /pü tün/
və s. sözlərdə samit üçün sözün əvvəlindəki saitdən əvvəl güclü mövqe hesab edilsə də, göründüyü
kimi, burada cingiltili samit işlənmir. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dilində /γ/
samiti söz başında ümumiyyətlə gəlmir. Azərbaycan dilində ümumi şəkildə incə saitlərin əhatəsində
(/i, e, ə, ö, ü/) incə, qalınların əhatəsində (/a, ı, o, u/) qalın və dodaqlanan saitlərin (o, u, ö, ü/)
qarşısında dodaqlanırlar. Beləliklə, Azərbaycan dili samitlərinin reallaşmasında aşağıdakı
xüsusiyyətləri qeyd edə bilərik:
I variant. Söz başında və söz ortasında bütün samitlərimiz öz dolğun keyfiyyətində və
kəmiyyətində çıxış edirlər. Məsələn:
/b/: /baʃ/, /boz./, /bud./, /beʃ/, /bil`mək`/,/büz`mək`/, /bıγ./, /bölmək`/, /bə`zək`/, /ba`ba/, /bə`bə/,
/bibi/, /go`buı/, /təʃə`b.üs/, /tə`bil./, /sünbül./, /ga`bıx/, /tətəb.ö/ və s.; /p/: /pəl./, /pa`zı/, /poz`max/,
/pe`jin/, /pul`suz./, /pir./, /püskür`mək`/, /pı`tʃax/, /pöhrə/, /tə`pə/, /pa`pax/, /gapı/, /pi`pik`/,
/kö`pük`/, /to`pux/, /ku`pe/, /ta`lipov./.
Sözün ikinci və sonrakı hecalarında /ö/ saiti işlənmədiyi üçün /p+ö/ birləşməsinə rast gəlinmir.
/f/: /fal./, /fərd./,/fil./, /fır`tʃa/,/f üsun`kar./,/`foto/, /fövgəla.`də/, /fud`bol./, /felje`ton/, /afag./, /e`fes/,
/afəth/, /ü`fük/, /zə`fər./, /sə`feh/, /g ı`fın/(qulpu), /sə`fo/ və s. /f+ö/ birləşməsinə söz daxilində rast
gəlinmir.
/v/+ /var/, /və`tən/, /ver`mək`/, /vurγuı/,/`volga/, /vö`jin/, /v ızı`ltı/, /vü`dӡut/, /viran/, /na`var./,
/dəvə/, /ai lə`vi/, /ovudӡ./,/ovuʃdur`max/ və s.
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/m/+ /ma`la/, /mən/, /men`tal./, /möv`dӡut/, /mülk`/, /min/, /mo.`rux/, /muzdur./, /mö.dӡ ü`zə/,
/ja`man/, /jə`mən/, /ki`mi/, /gu`muı/, /je`miʃ/, /`malmö/(İveçdə şəhər), /ka`mo/, /ma`mır./, /barmen/
və s.
/t/ + /tat/, /təb./, /toz/, /tum/, /tut/, /tü`fəng./, /tısba`γa/, /töj`dӡüi/,/tel./, /ta`tar./, /gəbə`lə/, /gur`tum/,
/ü`tüi/, /mü.`ti/, /gara`tel./, /sır`tıx/, /la`to/ və s. Söz ortasında /t+ö/ fonem birləşməsinə rast gəlinmir.
/d/+ /dadı/ (xörəyin), /dədə/, /dır`mıx/, /do`dax/,/de`dik`/, /dim`dik`/, /duz.`(l)u/, /dü`dük`/,
/dön`düi/, /a`dam/, /gə`dəm/, /a.`dil/, /u`dum/, /ga`dın/, /gə`dim/, /bə`do/ (İsmayıllıda kənd), /ödül./.
Söz ortasında /d+ö/ birləşməsinə rast gəlinmir.
/s/+ /satgın/, /sellə`mə/, /süz`mə/, /səbəth/, /siz`lik`/, /s ızıl`tı/, /sor`γu/, /söz`lü ik`/, /sez`mək`/,
/ma`sa/, /mə`səl./, /bəsit h/, /sə`sə/(gəldim), /`kosova/(paytaxt), /kö`söj./, /k üsü`lüi/ və s. /s+e/
birləşməsinə söz daxilində rast gəlinmir.
/z/+ /zal./, /zo`γal./, /zıγ./, /zəlzə`lə/, /zö`kəm/,/züj./, /zur`na/, /zil./, /zejtun/, /a`zad./, /əzə`lə/,/bi
`zim/, /ü`zük`/, /u`zun/, /dü`zür./, /gözgö`zə/, /gı`zır./. /z+e/ və /z+o/ söz daxilində işlənmir.
/ʃ/+ /ʃam/, /ʃeʃ/, /ʃəsth/, /ʃeir./ , /ʃövg./,/ʃir./, /ʃor./, /ʃüʃə/, /ʃö.kəth/, /baʃa/, /ʃeʃ ələn`mək`/, /me`ʃə/,
/gar`ʃı/, /go`ʃun/,/ketʃm i`ʃi/ və s. Söz daxilində /ʃ+e/ və /ʃ+o/ birləşmələrinə rast gəlinmir.
/ӡ/ + /ӡanr./, /ӡur`nal./, /ӡü`ri/, /ӡ i`leth/, /əӡda`ha/, /müӡ`də/. Bu samit məhdud distribusiyaya
malikdir. Əsasən alınma sözlərdə işlənir.
/tʃ/+ /tʃal./, /a`tʃar./, /tʃə`ki/, /tʃi`lə/, /tʃöl./, /ʃt ü`rük`/, /tʃov`dar./, /ü`tʃün/ və s.
/dӡ/+ /dӡa`vab./, /dӡəm/, /dӡem/, /dӡi`bi/, /dӡo`rab./, /dӡü`dӡə/, /dӡ ı`dır./, /dӡö`hər./, /san`dӡax/,
/a`dӡı/, /a`dӡiz./, /ədӡ`ai b./, /tərdӡü`mə/, /ђən`dӡə/ və s. /tʃ/ kimi bu samit də məhdud distribusiyaya
malikdir.
/n/ + /nanə/, /nej./, /nəm/, /nov./, /növ./, /ni.`zə/, /nurlan/, /nüs`xə/, /nırıl`tı/, /ana/, /ənənə/, /ener`ӡi/,
/inil`ti/, /sın`ıx/, /sevinir./, /bu`nuı/, /ђörü`nür./ və s. Söz daxilində /n+ö/ birləşməsinə rast gəlinmir.
/l/ + /la`lə/, /lə`lək`/, /li`l.i/, /lu`muı/, /lo`tuı/, /lü`lə/, /lıγ./, /lökba`tan/, /lej`lək`/, /a`la/, /be`lə/, /`bəli/,
/gı`lıx/, /u`luı/, /`solo/, /telever i`liʃ/, /tü`lüi/(tül sözünün təsirlik halı). /l+ö/ söz daxilində işlənmir.
/r/ +/rasth/, /rəf/, /rejs/, /ritm/, /rol./, /ruh/, /rüb./, /razı/. Göründüyü kimi, söz başında /r/ fonemi
ancaq alınmalarda işlənir. Sözün ortasında isə /r+ö/ birləşməsinə təsadüf edilmir. Məsələn, /a`ran/,
/a`rif/, /gı`rıx/, /guruı/, /tere`te/, /püre/, /to`ronto/, /körük`/, /dərə/ və s.
/k`/ + /k`amil./, /kö`lə/, /kürək`/, /koroγ`lı/, /kombajn/, /kir`və/, /ke`tʃə/,/ə`kin/, /tə`kər./, /be`kar./.
Bu samit tam keyfiyyətli /a/ və /ı/ saitlərinin qonşuluğunda gələ bilmir. Bu haqda Ə.Dəmirçizadə
yazır: «Söz başında /ı/-dan başqa /k`/ bütün saitlərdən əvvəl gələ bilir. Ancaq /a/, /o/, /ı/ və /u/
saitləri öz tam akustik keyfiyyətində heç zaman /k`/ samitilə qonşuluqda gələ bilməz. /k`ol./,
/ka`tib./, /ku`zə/ sözlərində reallaşan /o/, /a/ və /u/ saitləri deyil, onların keyfiyyətcə çox ciddi
dəyişikliyə uğramış variantlarıdır. /karth/, /kub./, /kadr./ və s. sözlərdə isə həmin saitlərin əsas
variantları reallaşıb» (2, 221).
/ђ/ +/ђava`lı/, /ђe`dӡə/, /ђö`dək`/, /ђe`ri/,/ђur./, /ђül./, /ђirə`və/,/ђə`nə/, /tʃar`ђah/, /sənђər./, /dər`ђi/,
/ђüzђüi/ və s. Söz ortasında /ђ/ samiti /o/, /ı/, /e/, /ö/ və /u/ saitləri qarşısında gələ bilmir.
/j/ +/jaj./, /jel./, /jə`hər./, /jen`ђə/, /ju`va/, /jön/, /ji`jə/, /jıђ`dӡam/, /jü`jən/, /gaja/, /aj`ıx/, /ijir`mi/,
/so`jux/, /jujun`ma/, /pə`jə/, /to`jota/, /gı`jıx/, /söjün`mək`/, /ma`je/ və s. Söz daxilində /j+ö/
birləşməsi işlənmir.
/k/ +/kan`sler./, /ko`deks/, /kuk`la/, /ke`renski/, /tok`ga/, /kub./, /de`kan/, /dekora`tiv./, /akula/,
/iktisa`di/ və s.
/g/ +/gar`daʃ/, /gıl`tʃıx/, /go`tʃuı/, /bakgal./, /gız./, /goz./, /gə`zəl./ və s.
/x/+ /xala/, /xejli/, /xəz./, /xı`na/, /xi`jar/, /xurma/, /xoruz./, /xüsusi/, /ja`xa/, /a`xır./,/to`xum/,
/tʃaxır./, /mixək/ və s. Söz ortasında isə /x/ /i, e, ö, ü, o/ saitləri qarşısında işlənə bilmir.
/γ/ +saitlər mümkün deyildir. Söz daxilində yalnız aşağıdakı kombinasiyalar mümkündür. /a`γa/,
/bı`γı/, /o`γul./, /si`γə/. Lakin /γ/+ /i, ü, ö,o, e/ mümkün deyildir.
/h/ +/hal/, /hej`va/, /hə`vəs/,/hikməth/, /hökm/, /huʃ/, /hovuz./, /hıtʃgır`tı/,/hü`dӡum/, /ba`har./,
/va`hid./, /mü`hüm/, /sə`hər./,/möhür./, /nohur./, /pa`ho./ və s. Söz daxilində /h/+ e, ö,ı/
birləşmələrinə rast gəlinmir.
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II variant. Heterogen samitlər bir-birinə qarşılıqlı təsir edərək əvvəldə gələn samitin son
məxrəci sonrakı samitin başlanğıc məxrəcilə bir-birinə qarışır və koartikulyasiya deyilən bir tələffüz
yaranır. Məsələn, /mə`tləb./, /tə`bliγ./, /sünbül./, /iblis/, /halva/, /subjektiv./ və s. Bu və bu kimi
sözlərdə söz ortasındakı samitlərdən birincisinin, yəni /t, b, n, b, l, b/ samitlərinin son mərhələsi,
partlayış hissəsi, klassik fonetikada rekursiya adlandırılan hissə sonra gələn samitin ekskursiyası ilə
üst-üstə düşür.
III variant. Kar, kipləşən – partlayışlı (/p, t, k, k`/ samitlər sözün əvvəlində vurğulu saitdən
əvvəl və auslautda, yəni sözün mütləq sonluğunda nəfəsli tələffüz olunurlar. Məsələn, /ph əltəkh/, /ph
al`to/, /ph a`pax/, /`kh abel./, /khub./,/kh ol./, /th akth/ və s. Bu sözlərin həqiqətən nəfəsli deyildiyinə
əmin olmaq üçün bir parça kağızı dodaqlarımızın üstünə qoyub onları tələffüz etsək, görəcəyik ki,
nəfəsin gücü ilə kağız parçası titrəyəcək.
IV variant. Bütün samitlər dodaqlanan saitlər qarşısında dodaqlanır. Lakin /b, p, v, f, m/
samitləri /o, u, ö, ü/ saitləri qarşısında bunu büruzə vermir, çünki onların özləri dodaqlanan
samitlərdir, qalan bütün samitlər söz strukturundakı yerindən asılı olaraq az və çox dərəcədə
dodaqlanır. Məsələn,
/b/+ /ü, ö, u , o/ =/bºüzmək`/, /bºöyümək`, /bºuzlax/, /bºozartmax/ və s.
/p/+ /ü, ö, u , o/ =/pºü`stə/, /pºört`mək/, /pºul./, /pºoz`max/ və s.
/v/+ /ü, ö, u , o/ =/vºü`dӡuth/, /vºurğuı/, /vºö`jin/, /`vºolga/ və s.
/f/+ /ü, ö, u , o/ =/fº üsunkar./, /fºud`bol./, /`fºoto/, /fºövgəla.də/və s.
/m/+/ü, ö, u, o/= /mºülk`/, /mºödӡüz`ə/, /mºo`rux/, /mºur`dar./və s.
/t/+ /ü, ö, u, o/= /tº ü`tºün/, /tºörə`mə/, /tºum/, /toº`xum/ və s.
/d/+ /ü, ö, u, o/= /dºüz./,/dºöz`mək`/, /dºur`γuı/, /dºo.`γa/ və s.
/s/ + /ü, ö, u, o/ =/sºür`mə/, /sºöz`lüi/, /sºor`γuı/, /sºu`luı/ və s.
/z/ + /ü, ö, u, o/ = /zºüm`rə/, /zºur`na/, /zºök`əm/, /zºo`γal./ və s.
/ʃ/ + /ü, ö, u, o/ = /ʃºü`ʃə/, /ʃºö.`bə/, /ʃºu`ʃa/, /ʃºor./və s.
/ӡ/ + /ü, ö, u, o/ = /ӡº ü`ri/, /ӡºur`nal./ və s.
/tʃ/ +/ü, ö, u, o/ = /tʃºürük`/, /tʃºörək`/, /tʃºu`val./, /tʃºo`ban/ və s.
/dӡ/ + /ü, ö, u, o/=/dӡº ü`jür./,/dӡºö`kə/, /dӡºo`rab./ və s.
/n/ + /ü, ö, u, o/ = /nºü`və/,/nºöv./, /nºo`xud/, /nºur`luı/ və s.
/l/ + /ü, ö, u, o/= /lºü`lə/, /lºöv`hə/,/`lºupa/, /lºo.`γa/ və s.
/r/ + /ü, ö, u, o/=/rºüb./, /rºuh/, /rºol./ , /rºö`ja/ və s.
/k`/ + /ü, ö, u, o/ =/k`ºütʃə/, /k`ºömür./, /k`ol./ və s.
/ђ/ + /ü, ö, u, o/ = /ђºür`zə/, /ђºör`mək`/, /ђºor./ , /ђºur./ və s.
/j/+ /ü, ö, u, o/= /jºü.r`mək`/, /jºu`max/, /jºor`γan/, /jºönəlt`mək/ və s.
/k/ + /ü, ö, u, o/=/kºu`pe/, /`kºosmos/ və s.
/g/ + /ü, ö, u, o/= /gºü`zuı/, /zºöv`güi/, /dºongºulda`max/, /gºövs/və s.
/x/ + /ü, ö, u, o/=/xºüsu`si/, /xºoʃ/, /xºur`ma/,/xºoruz./ və s.
/γ/+ /ü, ö, u, o/ = /uºγ`uºr./,/s ıγºor`ta/
/h/ + /ü, ö, u, o/=/hºüsejn/, /hºökm/, /hºokga/,/hºuʃuı/ və s.
Burada samitlərin dodaqlanması ilə bağlı verilən nümunələr yalnız söz əvvəlində işlənməsi ilə
bağlıdır. Lakin dodaqlanma söz strukturunun istənilən yerində dodaq saitlərindən əvvəl müşahidə
olunur. Məsələn, /ђºupº.uldºu`jºurdºuı/ sözündə /u/ qarşısında bütün samitlər dodaqlanır. Amma söz
sonunda dodaqsızlaşma (delabalizasiya) hadisəsi bizim dilimiz üçün xarakterikdir. Məsələn, “oldu”,
“döndü”, “öldü” və s. kimi sözlərin sonundakı saitlər dodaqsızlaşır. Onları biz belə transkripsiya
edirik: /olduı/, /döndüi/, /öldüi/ və s. Bu o deməkdir ki, saitin son fazası, rekursiyası müəyyən
dərəcədə dodaqlanmanı itirir.
V variant. Bütün incə saitlər qarşısında, yəni /ü,ö,i,e,ə/ saitlərindən əvvəl gələn samitlər
incələşir, palatallaşır. Fizioloji baxımdan bu o demıkdir ki, sonra gələn saitin təsirilə samit dil
ortasının sərt damağa doğru qalxması ilə tələffüz olunur. Bu bəzi samitlərdə hiss olunmur, lakin
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bəzilərində çox aydın eşidilir. Məsələn, /la`lə/ sözündə /l/ fonemi iki variantda reallaşıb: sərt,
velarlaşmış şəkildə- [l] və yumşaq, palatallaşmış şəkildə - [l`]. Bu çalarlıq bütün samitlərə xasdır.
VI variant. Samitlərin qalın saitlər qarşısında (/a, ı, o, u/) reallaşmasında bir sərtlik, fiziloji
baxımdan dilin geri çəkilməsilə tələffüz müşahidə olunur. Bu keyfiyyəti biz qalınlaşma adlandıra
bilmirik, çünki “qalın” termini ”incə” termini kimi saitlərə şamil edilə bilir. Yanaşmanı qarışdırmamaq üçün biz incə saitlər qarşısında müşahidə olunan samit çalarlığını yumşalma (klassik fonetikada palatallaşma adlanır), qalın saitlər qarşısında samit çalarlığını isə sərtləşmə (klassik fonetikada buna velarlaşma deyilir) adlandırırıq. Eynilə dodaq saitlərini (/o, u, ü, ö/) və samitlərini (/p,
b, v, f, m/) dodaqlanma ilə qarışdırmamaq məqsədilə dodaqların iştirakı ilə yaranan fonemləri,
yerdə qalanlarını isə qeyri-dodaq fonemləri adlandırırq. Danışıq aktında samitlərin qonşu saitlərin
təsiri altında tələffüzünü dodaqlanma adlandırırıq.
VII variant. Yuxarıda qeyd etmişdik ki, Azərbaycan dilinin samitlər sistemində qarşılaşmanı
təmin edən əlamətlərdən biri də onların güclü və zəif olmasıdır. Deməli, karlıq və cingiltililik
müşayətedici əlamətditr. Əsas əlamət isə samitin güclü və zəif tələffüz olunmasıdır. Söz daxilində
qüvvətli, yəni kar samitlərdən qabaq zəif , yəni cingiltili samit işlənmir. Məsələn, /iktibas/,
/iktidar./, /afto`math/, /gu`tab./, /fərg./, /aђ`adӡ./ və s. /j/ və sonor samitlər, xüsusilə də /l/ və /r/ söz
sonunda güclü şəkildə karlaşır. Məsələn, /gətl./, /amal./, /ga`tar./, /k`əmər./ və s.
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ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ В ОРФОФОНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА
А.Джафаров
Институт языкознания им. Насими Национальнaя Академия Наук Азербайджана
Статья посвящена гласным и согласным фонемам в орфофонической системе Азербайджанского языка, их изменениям в фонетической позиции с другими фонемами, а также под
влиянием ударения и интонации. Потому что, орфофоническая система определяет фонемный состав слова, особенности произношения в зависимости от позиции в слове и реализации фонем.
Кроме этого в орфофонической системе выражаются не только фонемный состав слова,
но и особенности реализации комбинаторных и позиционных аллофонов.
Ключевые слова: фонетика, фонология, фонема, гласные, согласные, орфофония, фонемный состав, комбинаторные и позиционные аллофоны, орфофоническая система, реализация фонем, позиция в составе слова
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VOWELS AND CONSONANTS IN ORTHOPHONIC SYSTEM
OF THE AZERBAIJAN LANGUAGE
A.Jafarov
Institute of Linguistics named after Nasimi of Azerbaijan National Academy of Sciences
The article is devoted to vowel and consonant phonemes in orthophonic system of the Azerbaijan language, their changes under the influence of stress and intonation in a phonetic position
with other phonemes. Because, orthophonic system defines phoneme structure of the word, specifics of pronunciation depending on a position in the word and realization of phonemes.
Besides in orthophonic system are expressed not only phonemic word structure, but also
characteristics of realization of combinatorial and positional allophones.
Key words: phonetics,phonology, phoneme, vowels, consonants, orthophony, phoneme structure, combinatorial and positional allophones, orthophony system, realization of phonemes, position in structure of the word
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UOT 5704.01
AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ QANUNİ MƏCBUREDİCİ TƏSİR İFADƏ
EDƏN MƏHKUM ETMƏK, TO CONDEMN, TO SENTENCE FEİLLƏRİNİN LEKSİKSEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
L.B.Yusifova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
leylayusifova87@mail.ru
Məqalə Azərbaycan və ingilis dillərində qanuni məcburiyyət ifadə edən “məhkum etmək”, “to
condemn”,“to sentence” feillərinin leksik-semantik xüsusiyyətlərindən bəhs edir. Əvvəlcə, məcbu–
riyyət anlayışının qısa izahı təqdim edilir, qanuni məcburiyyət şərh edilir. Sonra yuxarıda qeyd
edilən feillərin leksik-semantik xüsusiyyətləri müqayisəli üsullarla tədqiq edilir. Eyni leksik mənaya
malik olan bu feillərin müxtəlif semantik xüsusiyyətləri nümunələr əsasında üzə çıxarılır. Məqalədə
bu dil vahidlərinin valentliyi də səciyyələndirilir.
Açar sözlər: məcburiyyət, məcburedici, təsir, qanun, feil, məhkum etmək, condemn, sentence
Qanuni məcburedici təsir ifadə edən feillərdən danışmazdan əvvəl məcburiyyət anlayışının
mahiyyəti haqqında qeyd etməyi vacib hesab edirik. Məcburiyyət nədir?
İctimai ünsiyyətin təzahür formalarından biri olan məcburiyyət geniş, mürəkkəb, mücərrəd və
çoxaspektli anlayışdır. Belə ki, bu anlayışa müxtəlif aspektlərdən yanaşmaq mümkündür. Və qeyd
etmək lazımdır ki, fərqli yanaşmalarda məcburiyyətin strukturu da fərqlidir. Fəlsəfə tarixində bu
anlayışa yanaşma aspektləri qədim dövrdən bu yana inkişaf etmiş, təkmilləşmişdir. Aristotel və
digər qədim dövr filosoflarının yaradıcılığında məcburiyyət anlayışı təbiət mənşəli fenomen kimi
izah edilirdisə [8, 49-61; 9,20], sofistlər artıq bu anlayışa sosial xarakterli fenomen kimi yanaşmağa
başladılar. Sofistlər məcburiyyəti qanun üçün yeganə sanksiya hesab edirdilər. Deməli, artıq
sofistlər məcburiyyəti yalnız şəxsdən kənarda olan qüvvə kimi deyil, cəmiyyətdə qanunların icrası
üçün lazım olan sosial fenomen kimi başa düşürdülər [5, 16]. Orta əsrlərdə T.Akvina qanun
anlayışından danışarkən onu insan aktlarının bir qaydası adlandırır və məcburedici gücə malik
olduğunu qeyd edir [7, 1468]. Yeni dövrdə T.Hobbs, C.Lokk, B.Spinoza, A.Şopenhauer kimi
filosoflar da məcburiyyət anlayışına hüquqi aspektdən şərh vermişlər [6]. XIX əsrdə C.S.Mill
sələfləri və məsləhətçisi Jeremi Bentam kimi məcburiyyəti qanunpozanları cəzalandırmaq üçün
dövlət hakimiyyəti ilə əlaqələndirirdi [6]. XX əsrdə bu ideyalar Nozik və digərləri tərəfindən inkişaf
etdirilərək məcburiyyət anlayışının hüquqi aspektdən şərhi verilir [6]. H.Kelsenə görə, “bir
məcburedici qayda kimi, qanun digər sosial qaydalardan fərqlənir. Həlledici meyar güc elementidirbu, o deməkdir ki, sosial cəhətdən zərərli əməllərin (faktların) nəticəsi olaraq qanun tərəfindən
yazılmış akt hətta fərdin iradəsinin əleyhinə olsa belə və o, müqavimət göstərsə, fiziki güc vasitəsilə
icra edilməlidir” [6]. Deməli, artıq müasir dövrdə məcburiyyət anlayışı tam hüquqi, qanuni
əhəmiyyət kəsb edir. Belə olduqda, məhz qanuni məcburetmənin (məcburedici təsir) dildə
ifadəsinin öyrənilməsi də linqvistik cəhətdən əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Məcburiyyət geniş,
mürəkkəb və mücərrəd anlayış olduğuna görə, təbii ki, onun dildə ifadəsi də bir dil kateqoriyası ilə
kifayətlənə bilməz. Belə ki, məcburiyyət, yəni məcburedici təsir dilin həm leksik-semantik, həm də
qrammatik səviyyəsində öz ifadəsini tapır. Hüquqla, yəni qanun tərəfindən müəyyənləşmiş
məcburedici təsir (məcbur etmə), əsasən, dillərdə ayrıca feili leksik vahidlər vasitəsilə və feilin əmr,
vacib şəkilləri ilə ifadə olunur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz məcburiyyət ifadə edən feillərdən
danışmazdan əvvəl məcburiyyətin çoxaspektliliyini vurğulamaq lazımdır. Belə ki, hüquqi, qanuni
akt olmazdan əvvəl məcburiyyət psixoloji aspektdən də izah edilməlidir. A.Kaplunov qeyd edir ki,
“psixoloji nöqteyi-nəzərdən məcburiyyət şüura yönəlmiş xarici təsirlər və məcbur edilmiş şəxsin öz
96

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2016, II cild, №1

istəyi və arzusunun əleyhinə hərəkətidir” [10, 10]. Və bu yanaşmalarda məcburiyyətin strukturu da
fərqlidir. Məcburiyyətin strukturuna məcburiyyətin subyekti (məcbur edən), məcburedici təsir
(məcburetmə), məcburiyyətin obyekti (təsirə məruz qalan), məcburetmə vasitəsi və nəticədə icra
olunmuş iş daxildir. Psixoloji aspektdən məcburiyyətin subyekt və obyekti fərdlər olduğu halda,
hüquqi aspektdə məcburiyyətin subyekti dövlət, qanunlar, obyekti isə vətəndaşlardır. Lakin qanun
tərəfindən müəyyənləşmiş məcburiyyət də yönəldiyi obyektin iradəsinin əleyhinə olduğuna görə
məcburiyyət anlayışına müxtəlif aspektlərdən yanaşmalar da bir-biri ilə əlaqəli edilməlidir. Çünki
anlayış özü bu aspektlərin hamısını özündə birləşdirir. Və bu da ifadə vasitələrində mütləq özünü
göstərir. Yəni qanuni məcburiyyət ifadə edən hər hansı bir feili leksik vahidi götürsək, onun
semantikasında məcburedici təsirin qanuniliyi ilə yanaşı həm də fərdin iradəsinin əleyhinə yönəlmə
də ifadə olunur. Belə ki, Azərbaycan dilində bu semantikaya malik feillər məcbur etmək, məhkum
etmək, məhrum etmək, tələb etmək, tətbiq etmək, ingilis dilində isə to compel, to condemn, to
demand, to deprive, to enforce, to enjoin, to force, to impose, to oblige, to order, to require, to
sentence feilləridir. Qeyd etdiyimiz feilləri birləşdirən hipersem və ya arxisem məcburedici təsir
semidir. Lakin bu feillər bir əlavə semantik çalara da malikdir ki, bu da onların ifadə etdiyi
məcburedici təsirin qanuni olmasıdır. Məcburiyyət geniş anlayışdır və məcburedici təsir qeyriqanuni, cinayət xarakterli də ola bilir. Və bu da leksik vahidlərdə öz əksini tapır. Yəni müəyyən feili
leksik vahidlər var ki, onlar yalnız cinayət xarakterli məcburiyyət ifadə edir, bəziləri yalnız qanuni
məcburetməni bildirir, bir qrup fellər də həm qeyri-qanuni, həm də qanuni məcburiyyət ifadə edə
bilir. Lakin Azərbaycan dilində məcbur etmək, ingilis dilində isə to force feilləri məcburedici təsiri
ümumi şəkildə ifadə edən feillərdir, yəni bu feilləri məcburiyyət leksik-semantik kateqoriyasında
qruplaşdırsaq, bu feillər kateqoriyanın mərkəzi vahidləri hesab edilməlidir. Prototip nəzəriyyəsinə
görə, bu feilləri məcburiyyət leksik-semantik kateqoriyasının prototipləri hesab etmək olar. Prototip
olduğu halda, bu feillərin həm qanuni, həm də qeyri-qanuni məcburedici təsir ifadə edə bildiyini
söyləmək olar. Lakin yuxarıda qeyd etdiyimiz bir sıra feillər var ki, onlar yalnız qanunun
müəyyənləşdirdiyi məcburiyyəti ifadə edir. O.Romanovaya görə, “məcburiyyət feillərinin leksik
mənalarını təmsil edən freymin [çərçivənin-L.Y.] konseptual əlamətləri məcbur olanın iradəsinin
əleyhinə olma, təsirə məruz qalan şəxsin müqavimət göstərməsi, təsirin qətiyyətliliyi/intensiviliyi,
təsirin üsulunun mənfi qiymətləndirilməsi əlamətləridir” [11, 8]. Lakin, fikrimizcə, verilmiş
əlamətlərin hamısı bütün məcburiyyət semantikasına malik feillərə aid deyil. Məsələn, təsirin
üsulunun mənfi qiymətləndirilməsi əlaməti qanuni qaydada müəyyənləşmiş məcburiyyəti ifadə
edən feillərə aid ola bilməz.
Burada tədqiqat obyektimiz məhkum etmək, to condemn, to sentence feilləridir. Azərbaycan
və ingilis dillərində qanunla müəyyən olunmuş məcburiyyəti ifadə edən feilləri müqayisəli şəkildə
tədqiq edək.
Azərbaycan dilində işlənən məhkum etmək feili ərəbcə “məhkum” sözündəndir. “Məhkum”
müəyyən cəzanı çəkməyə məcbur edilmiş deməkdir. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində məhkum
etmək feilinin birinci mənası bu cür izah edilmişdir: “haqqında hər hansı bir cəza hökmü çıxarmaq,
cəza vermək” [1, 324].
Belə ki, onu məhkəmə öz kəndindən Şamaxıya köçürüb orada həmişəlik yaşamağa məhkum
edibdir (C.Məmmədquluzadə).
Buyurub Fransanın çevik polis sistemi terrorçuları ələ keçirsin və ən ağır cəzaya məhkum
etsinlər [4, 10].
Cinayət törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs məhkum edilməzdən əvvəl
dinlənilməlidir [2, 22].
Verilmiş nümunələrdə məhkum etmək qanuni məcburedici təsiri ifadəetmişdir. Lakin bu feil
yalnız məhkəmənin hökmü ilə məhkum etməni deyil, məcazi mənada məhkum etməni də ifadə edir.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində də bu feilin qeyd etdiyimiz mənası təqdim edilir: “itaət altına
almaq, tabe etmək, asılı etmək” [1, 324].
Kamran: Bunları bir də məhkum etmək mümkün deyildir (H.Nəzərli).
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Deməli, Azərbaycan dilində işlənən məhkum etmək feili yalnız məhkəmənin çıxardığı qərarın
məcburedici təsirini deyil, həm də taleyin insanı, insanın özünü nəyəsə məhkum etməsini və ya bir
insanın digərini itaətə tabe etməsini ifadə edir. İngilis dilində isə bu mənanı to condemn, to sentence
feilləri ifadə edir. Lakin to condemn və to sentence fellərinin dəyərliliyi və bu feillərlə Azərbaycan
dilində işlənən məhkum etmək feilinin dəyərliliyi eyni deyil. Belə ki, Azərbaycan dilində məhkum
etmək, ingilis dilində də to condemn feilləri həm məhkəmənin verdiyi hökmlə məhkum etməni, həm
də məcazi mənada məhkum etməni ifadə edirsə, ingilis dilində işlənən to sentence feili bu qədər
geniş semantik imkanlara malik deyil. Nümunələrə baxaq:
He was found guilty and condemned to death [LD].
(O, təqsirkar bilindi və ölümə məhkum edildi).
Both men have been condemned to life imprisonment [MD].
(Hər iki adam ömürlük həbsə məhkum edilib).
Verilmiş nümunələrdə to condemn feili qanunun müəyyənləşdirdiyi məcburetməni ifadə edir.
Yəni burada məhkum edilmə məhkəmədə hakimin çıxardığı qərar, hökm əsasında olur. Lakin
ingilis dilində to condemn feili Azərbaycan dilindəki məhkum etmək feili kimi məcazi mənada
məhkum etməni də ifadə edir.
His occupation condemned him to spend long periods of time away from his family [LD].
(Onun vəzifəsi onu uzun müddət ailəsindən uzaqq almağa məhkum etdi).
What Camus is saying is that man is condemned by nature and circumstances to spiritual exile, always seeking an inner kingdom in which to be reborn[OD]. (Kamyunun dediyi odur ki, insan
təbiət və vəziyyət (şərait) tərəfindən həmişə yenidən doğulmaq üçün daxili krallıq axtararaq mənəvi
sürgünə məhkum edilir).
His disposition condemned him to boredom[CD].
(Onun xasiyyəti onu darıxmağa məhkum edirdi).
Gördüyümüz kimi, bu nümunələrdə to condemn feili hakimin hökmünə əsasən deyil, məcazi
mənada məhkum etməni ifadə etmişdir. To sentence feiliisə belə semantik imkanlara malik deyil.Bu
feil yalnız məhkəmədə hakimin hökmünə əsasə nməhkum etməni ifadə edir.
Sanchez was sentenced to three years in prison [LD].
(Sançez üçillik həbsə məhkum edildi).
Ten army officers were sentenced to life imprisonment [OD].
(On ordu zabiti ömürlük həbsə məhkum edildi).
The judge sentenced the murderer to life imprisonment [CD].
(Hakim qatili ömürlük həbsə məhkum etdi).
Bu feillərdən məhkum etmək və to condemn feillərinin həm hakimin məhkum etməsini, həm
də mənəvi məhkumluğu ifadə etməsi həmin feillərin mənşəyi ilə bağlıdır. Belə ki, yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, məhkum etmək feilinin əsasında ərəbcə “məhkum” sözü durur. Ərəb dilində fleksiya
nəticəsində “hökm” sözündən yaranıb. Azərbaycan dilində “hökm” ismi işlənir. “Məhkum”la eyni
semantikaya malikdir. “Hökm” sözü Azərbaycan dilində yalnız hakimin qərarı yox, məcazi mənada
da işlənir. Məsələn, taleyin hökmü. “Hökm” isminin bu polisemantikliyi “məhkum” sifətinin, eləcə
də “məhkum etmək” feilinin də semantikasını genişləndirməyə imkan vermişdir. İngilis dilində to
condemn feili də belədir. Bu fel latın mənşəlidir, “condamnare” feilindəndir. “Damn” lənət mənasını
verir. Bu da to condemn feilinə yalnız hakimin çıxardığı hökm, qərar əsasında məhkum etməni deyil,
məcazi mənada da məhkum etməni ifadə etməyə imkan verir. To sentence feilinin mənşəyi latın
dilində hiss etmək mənasının verən “sentire” felinə bağlıdır. “Sententia”“rəy”, “fikir”, “mühakimə”,
“hökm” deməkdir. Buna görə də bu feil yalnız məhkəmənin təqsirkarı məhkum etməsini ifadə edir.
Qanuni məcburedici təsirin ifadəsində müəyyən rolu olan bu leksik vahidlər məhkum etmək
leksik mənasını ifadə edərək məna cəhətdən bir-birinə uyğun gəlir. Lakin F.Sössür yazır ki, “sözün
məzmunu yalnız ondan kənarda olanların köməyi ilə müəyyən edilir. Sistemin tərkibinə daxil
olarkən söz yalnız məna ilə deyil, həm də başlıca olaraq dəyərliliklə yüklənir-bu isə tamam başqa
şeydir” [3, 218]. Dil işarələrinin semantikasını onların yalnız lüğəvi mənalarını tədqiq etməklə
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deyil, digər dil işarələri ilə münasibətdə və onlarla müqayisə etməklə öyrənmək lazımdır. Çünki dil,
F.Sössürün dediyi kimi, “istisnasız olaraq ona daxil olan elementlərin mövcud vəziyyəti ilə təyin
edilən təmiz dəyərliliklərin sistemidir” [3, 165]. Dildə olan leksik vahidlər, yəni sözlər də dil
işarələridir və buna görə də onlar da dəyərliliyə malikdir. Leksik vahidin semantik imkanlarını
müəyyənləşdirmək üçün onun dəyərliliyini müəyyənləşdirmək lazımdır. F.Sössürün fikrincə,
“sözün dəyərliliyini müəyyənləşdirmək üçün qeyd etmək kifayət deyil ki, o, bu və ya digər anlayışla
tutuşdurula bilər, yəni o, bu və ya digər mənaya malikdir; onu bundan başqa, oxşarı olan
dəyərliliklə, yəni ona qarşı qoyula biləcək başqa sözlərlə müqayisə etmək lazımdır” [3, 218]. Bu
mövqedən çıxış edərək demək olar ki, Azərbaycan dilində məhkum etmək feili leksik vahidi ingilis
dilində to sentence feili ilə mənaca uyğun gəlir. Ancaq bu feillər eyni dəyərliliyə malik deyil. Belə
ki, Azərbaycan dilində məhkum etmək feili leksik vahidi hakimin müttəhimi məhkum etməsini və
məcazi mənada məhkum etməni ifadə edir. İngilis dilindəki to sentence feili isə məcazi mənada
məhkum etməni ifadə etmir. Həmin məqamda ingilis dilində to condemn feilindən istifadə edilir.
Yuxarıda təqdim etdiyimiz nümunələrdə də bunu görmək olur. Deməli, bu feili leksik vahidlər
dəyərlilik baxımından bir-birindən fərqlənir. Dil də dəyərliliklərin təmiz sistemi olduğuna görə, bu
dil işarələrinin semantik məzmunu onların ifadə etdiyi lüğəvi məna ilə deyil, onların dəyərlilikləri
ilə ölçülməlidir. Belə ki, hər üç dil vahidinin leksik mənası məhkum etmək olsa da, bu fellərin
semantik imkanları bir-birindən fərqlidir. Azərbaycan dilində işlənən məhkum etmək və ingilis
dilində işlənən to condemn feilləri ingilis dilindəki to sentence felindən semantik cəhətdən daha
zəngindir. Məhkum etmək və to condemn feillərinin ifadə etdiyi məcburedici təsir qanun, hüquq
çərçivəsində də ola bilər, məcazi mənada da ola bilər. Qanuni məcburedici təsir ifadə etdiyi halda
bu feillərin ifadə etdiyi təsirin subyekti məhkəmə, hakim, obyekti isə müttəhim olur. Məcazi
mənada məhkum etməni ifadə etdiyi halda isə bu feillərin ifadə etdiyi təsirin subyekti müəyyən
vəziyyət, şərait, tale, təsirin obyektinin özü ola bilər. Məcazi mənada bu feillərin ifadə etdiyi
məcburedici təsirin subyekt və obyekti üst-üstə də düşə bilər. Yəni şəxs özünü nəyəsə məhkum edə
bilər. To sentence feilinin ifadə etdiyi məcburedici təsirin subyekti isə həmişə məhkəmədə hakim,
obyekti isə müttəhim olur. Deməli, eyni leksik mənaya malik olan bu feillər semantik cəhətdən birbirindən fərqlənir, belə ki, məhkum etmək və to condemn feilləri to sentence felindən semantikasına
görə daha zəngindir və dildə daha yüksək işlənmə tezliyinə malikdir.
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THE LEXICAL-SEMANTIC FEATURES OF THE VERBS “MƏHKUM ETMƏK”, “TO
CONDEMN”, “TO SENTENCE” WHICH EXPRESS THE LEGAL COERCIVE IMPACT
IN AZERBAIJANI AND ENGLISH LANGUAGES
L.B.Yusifova
Institute of Linguistics named after Nasimi of Azerbaijan National Academy of Sciences
The article deals with the lexico-semantic features of the verbs “məhkum etmək”, “to
condemn”, “to sentence” which express the legal compulsion in Azerbaijani and English languages.
Firstly, a brief explanation of the concept of compulsion is presented, the legal compulsion is also
explained. Then the lexico-semantic features of the verbs which were mentioned above are explored
in a comparative way. The different semantic opportunities of these verbs which have the same
lexical meaning are revealed on the basis of the examples. In the article the valency of these
linguistic signs is specified, too.
Key words: compulsion, compulsive, impact, law, verb, məhkum etmək, condemn, sentence
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ “MƏHKUM ETMƏK”,
“TO CONDEMN”, “TO SENTENCE”, ВЫРАЖАЮЩИХ ПРАВОВОЕ ПРИНУДИТЕЛЬ–
НОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Л.Б.Юсифова
Национальнaя Академия Наук Азербайджана, Институт языкознания им. Насими
В статье рассматриваются лексико-семантические особенности глаголов “məhkum
etmək”, “to condemn”, “to sentence”, которые выражают правового принуждения наазербайджанском и английском языках. Во-первых, представляется краткое объяснение понятия
принуждения. Затем объясняется также правового принуждения. После этого, исследуются
лексико-семантические особенности глаголов, которые были упомянуты выше в сравнительном пути. Выявляются различные семантические возможности этих глаголов, которые
имеют тот же лексическое значение на основе примеров. В статье также определяется
валентность этих языковых знаков.
Ключевые слова: принуждение, принудительный, воздействие, закон, глагол, məhkum
etmək, condemn, sentence

100

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2016, II cild, №1

UDK 5706.01
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
vefa.abdulla@mail.ru
Müstəqillik qazanmaq, tanınmaq, qloballaşmaq, dünyaya inteqrasiya etmək Azərbaycan
dilinə yeni terminlərin daxil olmasını daha da sürətləndirdi. Hər bir yeni anlayış və məfhumu ifadə
etmək üçün yeni terminlər yaranır.Bütün bunlar dilin leksik populyasiyasını genişləndirir.Yeni
sözlərin və söz birləşmələrinin yaranması müasir inkişaf və tərəqqinin nəticəsi kimi dil daxili
prosesləri stimullaşdırmaqla yanaşı, söz yaradıcılığı, onun işləklik dərəcəsinin və semantik
baxımdan dəyişilməsi proseslərinə də təsir edir. Məqalə dialekt sözlər hesabına peşə-sənət leksi–
kasının inkişafı haqqındadır. Eyni zamanda yazıda müxtəlif peşə-sənət sahələrində işlək olan
terminləşmiş dialekt sözlərin tarixi inkişafı araşdırılmışdır.
Açar sözlər: termin, terminologiya, kənd təsərrüfatı, xalçaçılıq.
Azərbaycan üçün bu gün ən mühüm məqsədlərdən biri iqtisadiyyatın neftdən asılılığını aradan
qaldırmaq və iqtisadi inkişafın kənd yerlərinə daha çox yayılmasını təmin etməkdir. Azərbaycan
iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı neft və tikinti sahələrindən sonra üçüncü ən iri sahə olmaqla iş
yerləri ilə təminatda ən böyük pay sahibidir. Eyni zamanda bu sahə həm də kənd yerlərində
yoxsulluğun azaldılmasına əsaslı təsir edən sahədir. 1995-ci ildən uğurla həyata keçirilən aqrar
islahatlar nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında bazar münasibətlərinin qurulmasına, torpaq və əmlakdan
səmərəli istifadə edilməsi, aqrar bölmənin sahə strukturunun təkmilləşdirilməsi, sahibkarlığın
formalaşmasına, kəndin simasınının dəyişdirilməsinə ciddi təsir göstərmişdir. Kənd təsərrüfatının
sosial və sahəvi tərkibində əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir. İri təsərrüfat formalarının əvəzində
müxtəlif mənsubiyyətli çoxsaylı təsərrüfat subyektləri yaradılmış, geniş miqyaslı özəlləşdirmə
siyasətinə uyğun olaraq, kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri, mal-qara, istehsal və qeyriistehsal obyektləri, kənd təsərrüfatı texnikası üzərində dövlət mülkiyyət forması fərdi [şəxsi]
mülkiyyətlə əvəz edilmişdir.
Bildiyimiz kimi, dil dövrün əsas göstəriciləri siyahısındadır. İnsan fəaliyyətinin istənilən
sahəsindəki dəyişikliklər dildən yan ötmür, bura kənd təsərrüfatı da daxil. Kənd təsərrüfatı dilin ən
xəlqi, spesifik məşğuliyyət sahəsidir. “Azərbaycan kənd təsərrüfatı terminlərini digər sahələrin
terminlərindən fərqləndirən cəhətlərdən biri bu terminlərin xəlqiliyidir. Belə ki, vaxtilə xalq dilində,
ayrı-ayrı dialekt və şivələrimizdə işlənən yüzlərcə söz zaman keçdikcə xüsusiləşərək, kənd
təsərrüfatının spesifik terminləri kimi formalaşmışdır”[7,5].
Kənd təsərrüfatı, heyvandarlıqla əlaqədar hələ qədimdən dilimizdə formalaşmış spesifik
terminlərin və termin səciyyəli sözlərin bir qismi ifadə etdikləri məfhumlarla birlikdə köhnəlib
sıradan çıxsa da, bir qismi hazırda da elə ilkin mənada işlənməkdədir. Z.Ə.Xasiyevin “Azərbaycan
dili dialekt və şivələrinin qərb qrupunda heyvandarlıq terminləri” monoqrafiyasında heyvandarlıq
sahəsi üzrə külli miqdarda terminlər toplanılıb tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatdan aydın olur ki, bir
çox dialekt sözlər heyvandarlıqda termin kimi işlənir. Elm və texnikanın inkişafı, heyvandarlıq elmi
sahəsində yeni kəşflərin edilməsi, yeni xəstəliklər və dərman adlarının elmə gətirilməsi bu sahənin
də inkişafına səbəb olmuşdur. İnkişafın nəticəsi olaraq yeni anlayış və terminlər yaranır. Dialektlər
hesabına yaranan heyvandarlıq terminləri misal olaraq: Maça[9,57] “qoyunun dal ayağının
bükündən aşağı hissə”. Salyanda bu söz iki mənada “qatır və qoyunun qol əti”; Zəngilanda isə
“qoyunun [və ya keçinin boğazından sallanan] bir cüt vəzi” mənasında işləkdir[2,341].
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Ağıl “qoyun, quzu saxlamaq üçün qamışdan, çubuqdan dairəvi hörülən yer” deməkdir və bu
mənada heyvandarlıq terminidir.[9,59] Balakən, Biləsuvar, Cəbrayıl, Şirvan, Şəki, Zəngilan zonalarında “yayda mal-qara saxlamaq üçün ətrafı hasarlanmış, üstü açıq yer”, Şirvanda “qışlaqda qoyunlar üçün qamışdan tikilmiş yer”, Şəkidə “tövlə” [2,14] mənalarında işlək olan bu sözə “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə də oxşar mənada “içərisində mal-qara və qoyun saxlamaq üçün
ətrafı tikan və ya ağac ilə hasarlanmış üstüaçıq yer” rast gəlirik [4,59]. Bu kəlmə Azərbaycan,
osmanlı, tarançin dillərində “kənd”, teleut dilində “adət, ənənə”, “ağıl” mənalarında izah olunub.
[12,I,163] Tonyukuk abidəsinin l6-cı sətrində “yaxınlaşmaq” mənasında işlənən bu söz DTS-da
(Древнетюркский словарь, Ленинград,1969) “mal-qara saxlanılan yer, qoyun saxlanılan yer”
kimi qeyd olunub.[11,18] Divani lüğat-it-türk -da isə “qoyun yatağı”, oğuzca “qoyun küzü” qeyd
olunub. Oğuzca qoyun qınına da ağıl deyilir. Bu iki məna bir-birinə yaxın olduğu üçün belə
deyilir.[10,11] “Türk dillərinin etimoloji lüğəti”ndə bu söz türk, türkmən dillərində “mal-qara
saxlamaq üçün yer, sahə” mənasında qeyd olunub.[15,83] Sözə Kitabi-Dədə Qorqudda da rast
gəlmək mümkündür, burada söz “qoyun, qoç saxlamaq üçün yer” anlamında işlənib: Arqasına urub,
bərk ağılın ardın sökən. Ağılın qapısını bərkitdi.[4,10] Türkmən, naqay dillərində söz “mal-qara
sahəsi” mənasında işlənib. V.V.Radlovun “Türk ləhcələrinin sözlüyü” lüğətində bu söz Azərbaycan, osmanlı, tarançin dillərində “kənd”, teleut dilində “adət, ənənə”, “ağıl” mənalarında izah
olunub [12,163]. Beləliklə, sözün tarixi inkişafına nəzər saldıqda aydın olur ki, qədim türk sözü
olan ağıl ilkin mənasını qoruyaraq müasir dövrdə də eyni anlamda işlənməklə yanaşı, heyvandarlıq
sahəsi üzrə xüsusiləşib.
Baytal [9,14] heyvandarlıq termini kimi “ilxıçı, mal həkimi, baytar” deməkdir.Qubada bu söz
“iki yaşar madyan” mənasında işləni.[2,44]“Türk dillərinin etimoloji lüğəti”ndə bu söz qırğız və
qazax dillərindən başqa digər türk dillərində bu sözə “madyan, iki yaşlı madyan” mənasında rast
gəlirik. Sözün bayçal formasına da rast gəlinir. Azərbaycan, tatar, türk, krım tatarlarının dilində t>ç
əvəzlənməsinə əsasən sözün baytal forması işləkdir [16,36]. V.V.Radlovun “Türk ləhcələrinin
sözlüyü” lüğətində yakut dilində baytasın fosması eyni mənada qeyd olunub. Sözə osmanlı, qırğız,
xəzər ləhcələrində “balaca madyan” mənalarında rast gəlirik [14,1429].
Digər heyvandarlıq termini bozax [6,12] sözü Borçalı, Füzuli, Şəmkir, Tovuzda “yerli qoyun
cinsi” mənasında işləkdir. Sözün eyni formasına biz Füzuli bölgəsində “yemiş növü”, Ağdam da isə
“quru ot” mənalarında rast gəlirik.[2,62] V.V.Radlovun “Türk ləhcələrinin sözlüyü” lüğətində
sözün bozal//buzak formaları “boz rəngə boyamaq” anlamında qeyd olunb [14,1684].
Titə Borçalı, Gədəbəy, Meğri, Şəmkir, Şuşa bölgələrində “gözün qarasına düşən ağ ləkə”
mənasında işlənir. Bu söz heyvandarlıq sahəsində eyni mənada işlənir [3,570],[6,20].
Çıxdaş Ağcabədi rayonunda “yunun darana bilməyən keyfıyyətsiz hissəsi” deməkdir.
Heyvandarlıq, xüsusilə, qoyunçuluq sahəsində bu sözə eyni mənada rast gəlirik [3,106],[15,23].
Çəngə Qubada “ovuc içi qədər, ovuca yerləşən qədər” anlamını verən bu dialekt heyvandarlıq
sahəsi üzrə terminləşib [3,99],[6,82].
Yarma Gədəbəy, Göyçay, Şəki “iri doğranmış odun” deməkdir. Bu söz eyni mənada
heyvandarlıq termini kimi qeyd olunub [3,624].
Kərənti dialektdə “dəryaz” mənasında işlənir. Bu sözə Culfa, Çəmbərək, Gədəbəy, Gəncə,
Goranboy, Qazax, Naxçıvan, Ordubad, Şəmkir, Şərur, Tovuz bölgələrinin leksikonunda rast gəlmək
mümkündür [3,299]. Sözün kələntə variantı Cəbrayıl, Culfa, Ordubad, Ucar bölgələrində işləkdir.
“Dəryaz” anlamında söz heyvandarlıq sahəsi üzrə terminləşib.
Sağrı Qazaxda “xəncərin qınına çəkilən dəri” deməkdir. Heyvandarlıq sahəsində də söz eyni
mənada terminləşib [3,468]. Divani lüğat-it-türk-da bu söz “dəri, hər şeyin dərisi” anlamında qeyd
olunub. Buradan alınaraq “yer sağrısı” deyilir ki, “yer üzü, yer qabığı” deməkdir. “Kışı sağrısı yüz=
insanın dərisi üzüdür.” Çünki üz istiyə-soyuğa düşdüyü üçün daha sərt olur [10,430,I,417-26].
Çul: çul düşməx' Cəbrayıl, Mingəçevir, Oğuzda “yorulub əldən düşmək, taqətdən düşmək”
deməkdir [3,12]. Heyvandarlıq termini kimi bu söz lüğətdə qeydə alınmışdır. V.V.Radlovun “Türk
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ləhcələrinin sözlüyü” lüğətində sözün çukal forması krım, xəzər ləhcələrində “yol”, qırğız dilində
“yolmaq”, “yuyulmuş” mənaları qeyd olunub [13,169].
Törpü Ağdam, Bərdə, Qarakilsə, Şuşada “iri və seyrək dişli yeyə” deməkdir. Dialektin törpi
variantı Göyçay, Şamaxıda işləkdir. Sözün törpi variant heyvandarlıq sahəsi üzrə terminləşmişdir
[3,576].
Veçə Qubada “beçə, körpə arı”, Meğridə “ana arxdan ayrılan kiçik qol”, “ana arxdan ayrılan
su şırı” mənasında işlənir [3,610]. Heyvandarlıq lüğətində bu sözün beçə formasına “körpə arı”
anlamında rast gəlirik.
Koğa Ağdam, Bərdə, Borçalı, Daşkəsən, Gədəbəy, Göyçay, Xanlar, Xocavənd, İmişli, Qazax,
Qax, Tərtər, Tovuz, Yevlax bölgələrində “ucu qarmaq şəkilli uzun ağac və ya dəmir” mənalarında
işlənir. Sözün kovğa variantı Zaqatala bölgəsində eyni anlamda işləkdir. Bu dialektin kovğa variantı
heyvandarlıq termini kimi işlənilir[3,286].
Nümunələrdən göründüyü kimi, heyvandarlıq terminləri Azərbaycanın qərb dialektlərində
daha çox rast gəlinir.Bu ərazinin heyvandarlıq üçün əlverişli olması və əhalinin bu əmək fəaliyyəti
ilə daha sıx məşğul olması ilə bağlıdır.Hələ qədim zamanlardan heyvandarlıq xalq təsərrüfatının
öndə gedən sahəsi kimi əhalinin əsas məşğuliyyətlərindən biri olub.
Xalçaçılıq rayon əhalisinin başlıca məşğuliyyətlərindəndir. Respublikamızda xalça müxtəlif
rayonlarda hazırlanır. Azərbaycan xalçaları, əsasən, Quba, Şirvan, Qarabağ, Gəncə, Qazax,
İsmayıllı və s. rayonlarda və onun kəndlərində toxunur.
Xalçaçılıq sahəsi üzrə 3 cilddə “Azərbaycan xalçaları” kitabı nəşr olunub. 1998-ci ildə Rasim
Əfəndi və Kübra Əliyevanın müəllifliyi ilə ilk dəfə olaraq Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin bütün
sahələrini əhatə edən terminlərin izahlı lüğəti çap olunmuşdur. Azərbaycan dilində xalçaçılıq
leksikasının araşdıran şəxslərdən biri də M.Ə.Abdullayeva olmuşdur. Xalçaçılıq xalqın əsas
məşğuliyyətlərindən biri olmaqla yanaşı onun tarixini, mədəniyyətini, dünyagörüşünü, həyat tərzini
özündə cəmləşdirir. Bu baxımdan, xalçaçılıq leksikası dilin öz imkanları əsasında yaranan sözlərlə
zəngindir. Bu barədə M.Ə.Abdullayeva yazır: “Xalçaçılıq leksikasında sözlərdən bir qrupu başqa
xalça terminləri ilə, digər bir qrupu isə ümumxalq dialekt sözləri ilə çoxmənalılıq təşkil edir. Hər iki
halda çoxmənalılıq əşyanın xarici görkəminə görə oxşarlıq əsasında baş verir”[1,87-88].
M.Ə.Abdullayevaya görə, dialekt sözləri əsasında yaranan xalçaçılıq termin sözləri çoxmənalılıq
əsasında yaranır. Çoxmənalılıq prosesində əsas cəhət sözlərin mənaları arasında yaxın əlaqənin və
anlayış eyniliyinin olmasıdır. Bu tip dialektlərin terminləşməsi prosesində mənalar arasında əlaqə
bəzən var, bəzənsə, yox. Məsələn: Bafta [2,24] “güləbətin və ya ipək sapdan toxunmuş qaytan”
deməkdir. Hamamlı, Qazaxda isə “əlvan parçadan paltara tikilən haşiyə” [Qazax], “zərli parça adı”
[Hamamlı] mənaları işləkdir[3,34].“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə fars sözü kimi “güləbətin
ipək sapdan toxunmuş qaytan” qeyd olunub [4,199].Nümunədən göründüyü kimi, sözlərin hər ikisi
parça və parçadan hazırlanmış məhsul haqdadır.Burada məna yaxınlığı, anlayış yaxınlığı var.
Amma digər nümunədə başaltı[5,25] Şimalı Azərbaycanda maldarlıqla məşğul olan tərəkəmələrin
məişətdə istifadə etdikləri “yastıq” deməkdir [Daxilində qırxıntı və ya yun doldurulan bu yastıq baş
altına qoymaq üçün istifadə edilir.]. Söz digər bir halda “pazlı dəzgahlarda üst oxun başları altına
qoyulan taxta” mənasında işlənir. Bu sözün mənaları arasında əlaqə olsa da, ifadə etdikləri
anlayışlar arasında heç bir əlaqə yoxdur.
Xalçaçılıq sahəsi xalqın qədim tarixi ilə bağlı olduğu üçün bu sahədə xeyli sayda dialekt söz
terminlərə rast gəlirik: Pazlı[5,165] “xalçaçılıqda taxta dəzgahlarda istifadə edilən bir tərəfi yoğun,
bir tərəfi nazik solan möhkəm ağac parçası” deməkdir. Dialektlərimizdə başaltı sözü [2,42]
Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Gəncə, Salyan bölgələrində “balış, mütəkkə” mənalarında rast gəlirik.
“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə bu kəlmə iki cür şərh olunub:[4,238] “yastıq, balış, baş altına
qoyulan hər bir şey”, “odun doğrayanda onun altına qoyulan iri, yoğun bərk hər bir şey”;
Tam terminləşmiş dialekt sözlərlə yanaşı dildə terminləşməmiş müəyyən peşə sahələrinə aid
xüsusi funksiya daşıyan bir çox dialekt sözlərə də rast gəlinir. Belə ki, zaman-zaman baş verən
müxtəlif ictimai və siyasi hadisələr, o cümlədən peşə maraqlarına olan sosial baxış dildə
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diferensiallaşmaya səbəb oldu. Spesifik leksikaya malik müxtəlif sayda peşə sahələri yarandı.
Sonradan ümumi mədəni səviyyənin yüksəlişi ilə əlaqədar olaraq bütün təsərrüfat sahələri, sənət və
peşə növləri genişlənərək inkişaf etdi. Tədricən kustarçılıq aradan qalxdı və nəticədə təsərrüfatda
yeni texniki üsullar tətbiq edildi. Bununla əlaqədar peşə-sənət leksikası həm kəmiyyət, həm
keyfiyyət etibarilə dəyişdi. Bir tərəfdən bu leksika yeni sözlər hesabına zənginləşdi, digər tərəfdən
yeni mənalar kəsb etdi. Bu və ya digər peşə-sənət sahəsində texnika geniş tətbiq edilərək təcrübələr
ümumiləşdirildi, bir peşəyə aid sözlər adamlar arasında yayıldıqca elmi xarakter almağa başladı.
İnkişaf prosesinə əsasən müəyyən sahələrə aid xüsusi funksiya daşıyan sözlər müxtəlif terminlər
sistemini yaratdı. Peşə sözlərinin bu istiqamətdə inkişafı ilə bağlı M.Ə.Abdullayevanın fikirlərinə
nəzər salaq: “Azərbaycan dilinin peşə-sənət leksikası xalqımızın maddi və mənəvi mədəniyyətini
əks etdirir. Bu leksika qədim tarixə malik olub, yaranma tarixi başqa türk dillərində olduğu kimi,
kənd təsərrüfatından sənətin ayrılması, müxtəlif sənət növlərinin meydana çıxması ilə əlaqədardır.
Sonralar müəyyən əmək kollektivləri yaranmış və bu kollektivlərdə ünsiyyət üçün xüsusi terminlər
yaradılmışdır. Bu terminlər də dilin leksikasında xüsusi bir lay, təbəqə yaratmışdır” [1,9]. Həqiqətən
də peşə-sənət leksikasının qədimliyini anlamaq üçün dialektlərə nəzər salmaq kifayətdir.
Toxuculuq, boyaqçılıq, ipəkçilik, zərgərlik, dəmirçilik, dulusçuluq kimi qədim peşə sahələrinə aid
dialektlərdə yüzlərlə sözə rast gəlmək mümkündür.
Qədim peşə sahələrindən biri də zərgərlikdir. Qızıl və gümüşün istehsal xassələri
mənimsənildikdən sonra əlvan metal üzrə baş vermiş ixtisaslaşma nəticəsində müstəqil sənət sahəsi
olan zərgərlik meydana gəlmişdir. Zərgərlik sahəsi üzrə dialektlərdə çoxlu sayda söz vardır:
Hil//hel Naxçıvanda “qadınların boyunlarına bağladıqları romşəkilli qızıl boyunbağı” [2,197],
çəçik//çəçix' Naxçıvan, İrəvanda “qızıl boyunbağı”, Naxçıvanda “qadınların topuqlarına
bağladıqları muncuq” [2,92], silsilə Bakı, Quba, Naxçıvan, Salyan, Şərurda “qızıl və ya gümüşdən
qadın bəzəyi” [2,437], küfə Axalsxidə “sırğa” [2,265], təkbənd Sabirabad, Şamaxı, Tovuzda
“kəmər, bel qayışı” deməkdir[2,488].
Azərbaycanda inkişaf etmiş sənət sahələrindən biri də boyaqçılıq olmuşdur. Boyaqçılığın
tarixi lap qədimə gedib çıxır. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində aparılmış arxeoloji qazıntılar
aydın şəkildə göstərir ki, bizim eradan əvvəl də yerli əhali boyaq maddələrindən istifadə edirdi. Bu
sahə üzrə terminləşən dialekt sözlərə misal olaraq:
Dəvəqulağı Basarkeçərdə “bitki adı” [2,129], süddöyən Gəncədə // süddiyan Ağdaş,
Cəbrayılda “yabanı boyaq bitkisi” adı [2,449], boruğ Cənubi Azərbaycanda “boyaq almaq üçün
işlədilən yabanı bitki” adı [2,61], bəlgə Zəngilanda “boyaqçılıqda istifadə olunan bitki” [2,50],
sarağan Balakəndə “bitki adı” [2,420], mar Çənbərəkdə ip boyamaq üçün xüsusi hazırlanmış maye
[2,345].
Azərbaycanda dulusçuluğun qədim tarixə malik olması və yüksək səviyyədə inkişafı öz
növbəsində bu sənət sahəsi ilə bağlı leksikanın formalaşmasını və inkişafını şərtləndirmişdir.
Azərbaycan dilinin tarixi leksikasının araşdırılmasına dulusçuluq leksikasının tədqiqata cəlb
olunmasının xüsusi əhəmiyyəti vardır, belə ki, burada əsrlər boyu dildə işlənmiş və günümüzə qədər
gəlib çatmış xeyli söz vardır: karkar Qaxda “dəyirmanın çaxçaxı” [2,243], satıl Ağcabədi, Ağdam,
Ağdərə, Basarkeçər, Bərdə, Cəbrayıl, Gəncə, Xocavənd, Qafan, Qazax, Laçın, Şəki, Zəngilanda
“kəsərti alətlərini itiləmək üçün polad alət”[2,421], qələm Culfada “daşyonan alət” [2,291].
Yuxarıda göstərilən sözlər isə müəyyən elmi sistemə aid olmaqdan daha çox, hər hansı bir
əmək fəaliyyəti və ya məşğuliyyətə, kustar, xırda və iri istehsalatla uyğun gəlir. Bu baxımdan onlar
termindən daha çox peşə-sənət sözlərinə oxşayırlar. Belə ki, terminlər üslubu baxımdan elmi
üsluba, elmi dilə xas olan leksik vahidlərdir. Yuxarıda verilən nümunələr isə üslubu baxımdan
neytraldır. Çünki onlar elmi dünyagörüşü yaranmamışdan çox-çox əvvəl meydana gəlmiş, xalqın
maddi mədəniyyəti, məişəti, gündəlik həyatı ilə bağlı anlayışları ifadə edirlər. Halbuki terminlər
elmi-texniki anlayışları ifadə edir və bu anlayışların inkişafı ilə əlaqədar onlarda bir dinamiklik var.
Yuxarıdakı sözlərdə isə dinamiklik deyil, daha çox nəsildən-nəslə keçmə prosesi müşahidə olunur.
Bu baxımdan onlar yenə də termindən daha çox peşə-sənət sözlərinə daha yaxındırlar. Terminlər
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tam rəsmi səciyyəli olduğu halda, bu sözlər natamam rəsmidir. Digər tərəfdən, bu sözlərdə təyin
etməyə nisbətən adlandırma daha güclüdür, terminlərdə isə əksinə definitivlik xüsusiyyəti daha
güclüdür. Nümunələrdəki sözlərin xüsusi mənası yalnız real şəkildə istifadə əsasında müəyyən
olunur, halbuki, terminin mənası təyin olunmalıdır. Bu sözlər müəyyən sahəyə aid olan müəyyən bir
obyekti adlandıran və qismən təyinedən sözlərdir. Definisiya burda yoxdur. Nümunələrdəki sözlər
tam mənası ilə xüsusi funksiya, elmi səciyyə daşımırlar və xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrinə
aid olan sözlər hesab olunurlar. Ən əsası, birinci qrup sözlərə xas olan müəyyən sahə
terminologiyasında möhkəmlənmə və elmi lüğətlərdə yer alma kimi əlamətlərə bu qrup sözlərdə
rast gəlinmir. Bu sözlər dialekt söz olmaqla yanaşı, peşə-sənət sözləri hesab olunur.
Beləliklə, aydın olur ki, müasir Azərbaycan dilində bir çox terminoloji səciyyə daşıyan sözlər
vardır ki, onlara yalnız Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində rast gəlirik. Bu tip sözlər ayrı-ayrı
peşə və ixtisas sahələrinə aid olmaqla müxtəlif əşya, anlayış və ya iş prosesində istifadə olunan alət
və ləvazimatları çox dəqiq, konkret izah edirlər. Azərbaycanın ərazisi müxtəlif iqlim qurşaqlarında
yerləşdiyi üçün müxtəlif coğrafi şəraitlərə malikdir. Bu müxtəliflik əhalinin məşğuliyyətinə də təsir
etmişdir. Rayon iqtisadiyyatı ilə terminlərin yayılma arealını müəyyən etmək əslində asan proses
deyil, çünki ölkədə iqlim şəraiti bir çox yerlərdə həm maldarlığın, həm əkinçiliyin məşğuliyyət
sahəsi olmasına imkan verir. Eyni zamanda ölkədə çoxsaylı su qovşaqlarının olması balıqçılığında
bir çox ərazilərdə yayılmasına səbəb olmuşdur.Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məkanın uyğunluğu
burda kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafına zəmin yaradır. Məhz bu səbəbdən,
heyvandarlığa aid terminologiyanın zənginləşməsində Qazax, Qarabağ və ya ümumilikdə qərb
dialekti, bağçılığa aid terminologiyada Quba dialekti, balıqçılığa aid terminologiyada cənub və
Salyan dialekti, neft və qaz ilə bağlı terminologiyada Bakı, Abşeron dialektləri, ipəkçiliyə aid
terminologiyada Şəki dialekti zəngin mənbə sayıla bilər. Buna görə də əhalinin məşğuliyyətinin
növündən asılı olaraq bölgələrdə xeyli sayda kənd təsərrüfatı, əkinçilik, meyvəçilik, balıqçılıq,
ipəkçilik və digər sahələrə aid termin səciyyəli sözlərə rast gəlirik.
Abşeron iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının əsasını şəhər ətrafı təsərrüfat kompleksinə
daxil olan südlük-ətlik maldarlıq, quşçuluq, qoyunçuluq, tərəvəzçilik, bostançılıq, üzümçülük,
gülçülük və quru subtropik meyvəçilik təşkil edir. İqtisadi rayonda aqroiqlim şəraiti zeytun, zəfəran,
püstə, badam, əncir, ağ və qara şanı üzüm sortlarının, qarpız və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının
yetişdirilməsinə imkan verir. Bu sahələrlə bağlı xeyli sayda növ anlayışı bildirən termin səciyyəli
sözlər vardır. Onlara misal olaraq:
Abasbeyi [Bakı] - üzüm növü adı [3,1], alişdimyandim [Baku Bərdə,Quba] - qırmızı yerlikli
qiymətli ipək parça adı [3,13], ərkəri [Bakı] - tez yetişən üzüm növü [3,176], hacimənəbax [Bakı]
– nazik parça növü [3, 212];
Quba-Xaçmaz regionun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. Bu sahə əsasən
tərəvəz və meyvə istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. İqtisadi rayonun əhali məskunlaşan hər yerində
taxıl əkilir. İqtisadi rayonun düzənlik ərazisində maldarlıq, dağətəyi və dağlıq zonasında isə
qoyunçuluq inkişaf etmişdir. Bu sahə üzrə rast gəldiyimiz bir sıra termin səciyyəli sözlərə misal
olaraq:
Çaxma[Quba] – armud növü [3,88]; çərəki[Quba] - payız armudu [3,100], alabəhli [Qəbələ,
Quba] albalı [3,8], küzrü[Quba] - xırda balıq [3,298]
Şirvan torpağı tarixən sənətkarlıq və toxuculuq mərkəzi olmuşdur. Basqal kəndi isə xalq
içində öz kəlağayısı ilə məşhurdur. Şamaxı şəhərində də ipək kəlağayı emalatxanaları fəaliyyət
göstərir. Əksər kəndlər üçün xalçaçılıq ənənəvi sənətkarlıq növüdür. Ərazidə işlək olan termin
səciyyəli sözlərə misal olaraq:
Dürgə[Şamaxı] - kəlağayı topası [3,159], qayapotası[Kürdəmir] - balıq növü adı [3,317];
lipirtin[Kürdəmir] - ipək parça növü [3,368]; humay[Göyçay] - ağ çit, humayın ağı [3,231],
ağlama[Şamaxı] - alma növü adı [3,5]
Lənkəranda kənd təsərrüfatının strukturunda faraş tərəvəzçilik, balıqçılıq, çayçılıq,
üzümçülük, taxılçılıq üstünlük təşkil edir. Azərbaycanda istehsal olunan çayın 99%-ə qədəri,
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tərəvəz-bostan məhsullarının yarıdan çoxu bu iqtisadi rayonun payına düşür. Lənkəranda rast
gəlinən bəzi termin səciyyəli sözlər:
Kosara [Lənkəran] - çəltik topası [3,286]; külmə [Lənkəran, Masallı] - balıq növü [3,293];, sol
[Lənkəran]- pulcuqlu kiçik balıq növü [3,501];.
Şəki-Zaqatalada yüngül sənayenin əsasını ipəkçilik təşkil edir. Bütün rayon mərkəzlərində
müxtəlif ölçülü tikiş sənayesi müəssisələri fəaliyyət göstərir. Şəkidə kustar üsulla bəzəkli
toxumaları olan ipək parçalar, pərdələr, kəlağayılar, yaylıqlar toxunur. Ərazi üçün səciyyəvi olan
termin səciyyəvi sözlərə misal olaraq:
Alafa[Şəki, Zaqalala] - zərif ipək parça [3,10]; çöpix[Şəki] - yorğan-döşəyin içərisində işlənib
xarab olmuş yun [3,110], dünya [Şəki] - kiçik ipək bağlaması [3,158], curumbul [Oğuz] – gavalı
növü adı [3,83], dümarrə [Oğuz] - ipəkqanşıq parçadan hazırlanmış böyük yaylıq [3,157];, dümbüz
[Oğuz] - ipək parçadan qadın yaylığı [3,158], fəlli [Oğuz] - ləpəsi çıxarılıb yerinə qurğuşun
doldurulmuş qoz [3,184].
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının əsas ixtisaslaşma sahələri kartofun
becərilməsi, üzümçülük və taxılçılıqdır. Pambıq yalnız Goranboy rayonunda əkilir. Qazax və
Ağstafa, Şəmkir və Samux rayonları üzüm istehsalı üzrə, Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz rayonları kartof
istehsalı üzrə, Goranboy rayonu taxıl istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. İqtisadi rayonda, həmçinin
bostançılıq, tərəvəzçilik, meyvəçilik və heyvandarlıq sahələri inkişaf etmişdir. Bu sahə üzrə rast
gəldiyimiz bir sıra termin səciyyəli sözlərə misal olaraq:
Cüjü[Tovuz] - hanada ipləri tənzimləyən ağac [3,84], çin[Bərdə, Cəbrayıl] - xalça, gəbə üçün
əyrilmiş ip [3,104], hajbəribax[Bərdə, Goranboy] - ipək parça növü [3,211];
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda iqtisadiyyatın əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. Kənd
təsərrüfatının başlıca sahələri üzümçülük, taxılçılıq, meyvəçilik, pambıqçılıq və tütünçülükdür.
Regionda, həmçinin meyvə, kartof, bostan-tərəvəz məhsulları becərilir. Burada barama saxlanması
üçün geniş sahələrdə tut bağları salınmışdır. Üzümün məhsuldarlığına görə iqtisadi rayon xüsusilə
seçilir. İqtisadi rayonda heyvandarlıq, əsasən, ətlik-südlük, yüksək dağlıq sahələrdə isə ətlik-yunluq
istiqamətlərində inkişaf etmişdir. Ərazidə işlək olan termin səciyyəli sözlərə misal olaraq
Dəmiri [Ağdam] - üzüm növü [3,132], dizmari[Ağdam, Ordubad] - qurudulmuş üzüm, kişmiş
[3,147]; irəxansilə[Ağdam] – üzüm növlərindən birinin adı [3,259], mərəndə[Ağdam, Füzuli] üzüm növü [3,388], hazari[Ağdam, Tərtər] – üzüm növü [3,215].
Naxçıvan MR inkişafda olan çoxsahəli sənaye və aqrar-sənaye respublikasıdır. Sənayedə yerli
kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və faydalı qazıntı hasilatı xüsusi yer tutur. Elektronika, metal
emalı, yüngül, tikinti materialları sənayesi var. Kənd təsərrüfatı, əsasən, üzümçülük, tütünçülük və
bağçılıq sahəsində ixtisaslaşmışdır. Taxılçılıq və heyvandarlıq inkişaf etmişdir. Bu sahə üzrə rast
gəldiyimiz bir sıra termin səciyyəli sözlərə misal olaraq:
Güzdəx'[Ordubad] – payız yunu [3,209];. qarasərmə [Naxçıvan] – üzüm növü adı [3,309],
qarçın [Ordubad] – çarpayının yanındakı divara vurmaq üçün ipək və ya iplikdən toxunmuş parça
[3,310], alanayi [Ordubad] - şaftalı növü adı [3,11], astamat[Ordubad] – tütün növü adı [3,18],
əsgərani [Culfa] - üzüm növünün adı [3,177], hüseyni[Culfa] - üzüm növü [3,232].
“Dilin lüğət tərkibində olan sözlərin terminə “çevrilməsi” - semantik transformasiya, ayrı-ayrı
terminlərin bir sahə leksikasından ayrılaraq digər sahənin leksik sisteminə keçməsi sahələrarası
“termin gəzişməsi” daha çox milli dilin daxili imkanlarına, onu gerçəkliyi əks etdirmə gücünə
işləklik və anlaşıqlıq gücünə söykənir”[8,50]. Bütün deyilənləri ümumiləşdirsək, aydın olur ki,
müasir dövrdə terminoloji leksikanın inkişaf istiqamətlərindən biri də dialekt sözlərin müəyyən
sahələr üzrə terminləşməsi prosesidir. Bu zaman dialekt söz terminə xas xüsusiyyətləri özündə əks
etdirərək müxtəlif sahələr üzrə spesifikləşir və elmi xarakter kəsb edir.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙЛЕКСИКИ
ЗА СЧЕТ ДИАЛЕКТОВ РЕЗЮМЕ
В.A.Aбдуллaуeвa-Набиeвa
Национальнaя Академия Наук Азербайджана Институт языкознания им. Насими

Получите независимость, процесс глобализации, интеграции в мир активизировал
вводить новые термины в язык. Для выражения каждого нового понятия и нового вещи
создаются термины. Все эти популяции расширяется в словаре языка. Появление новых слов
и фраз в языке является результатом внутренних процессов развития и они влияют на
прогресс семасиологии. В статье речь идет о развитии терминологии за счет диалектов. В то
же время, в этой статье речь идет об исторических развитии, которые стали терминам в разных профессиях.
Ключевые слова: термин, терминология, сельское хозяйство, ковроделие
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL LEXICOLOGY DUE TO DIALECTS
V.A.Abdullayeva-Nabieva
Institute of Linguistics named after Nasimi of Azerbaijan National Academy of Sciences
Gain independence, the process of globalization and integration into the world stepped up to
enter new terms into the language. To express each new concepts and new things day by day terms
are created. All these populations expanded in the dictionary of the language. The emergence of
new words and phrases in the language is the result of internal processes of development and they
affect the progress semasiology. The article is about the development of terminology due to
dialects. At the same time, in this article we are talking about the historical development of dialect
words, which have become terms in different professions.
Key words: term, terminology, agriculture, carpet weaving
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XIX ƏSR AZƏRBAYCAN QADIN ŞAİRLƏRİN DİLİNDƏ BAĞLAYICILAR
A.Ə. Nadirova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
aysel.nadirova@mail.ru
Bu məqalədə qadın şairlərinin klassik janrında və aşıq poeziyası janırında yazılmış əsərlərdə
istifadə edilən bağlayıcılar haqqında məlumat verilir. XIX əsr qadın poeziyasında istifadə olunan
bəzi bağlayıcılar artıq istifadə olunmur. Lakin müasir elə bağlayıcılar vardır ki, müasir ədəbi dildə
istifadə olunurvə məqalədə sözü gedən belə bağlayıcılar haqqında danışılır.
Açar sözlər: XIX əsr qadın şairləri, bağlayıcı, işləkliyini itirmiş bağlayıcılar
Yazılı abidələrimizdə, klassiklərimizin əsərlərində müşahidə etdiyimiz sadə cümləni genişləndirən vasitələrə aid çox zəngin materiallar vardır. Bunlardan biri də bağlayıcılardır.
Azərbaycan dilinin tarixi inkişafının izlənilməsi ilə məşğul olan alimlərin qənaətinə görə
bağlayıcılar ən çox yazı dilinə xas olan sözlərdir [5, 346]. Yazı dilində işlənən bağlayıcıların böyük
bir qismi şifahi dildə yox dərəcəsindədir. Həmin bağlayıcıların əksəriyyəti isə ərəb və fars dilindən
alınmışdır.
XIX əsr qadın şairlərimizin poeziya dilində də bağlayıcıların əksəriyyəti ərəb və fars dilindən
dilimizə keçmiş alınma bağlayıcılardır. Lakin milli mənşəli (türk mənşəli) bağlayıcılar da vardır.
XIX əsr Azərbaycan qadın şairlərinin poeziya dilində işlənmiş bağlayıcıları mənşəyinə görə
üç qrupa bölmək olar:
1. Türk mənşəli bağlayıcılar;
2. Ərəb, fars dillərindən dilimizə keçən bağlayıcılar;
3. Alınma və türk mənşəli bağlayıcılar.
Türk mənşəli bağlayıcılar:
Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi XIX əsrdə ədəbi dil iki: klassik və canlı xalq dili əsasında
formalaşan üslub xətti üzrə inkişaf edirdi. XIX əsrdə qadın şairlərin dilində məhz klassik üslubun
göstəricisi kimi vaxtilə işlənmiş bəzi bağlayıcılar bu gün öz işləkliyini itirmişdir. Lakin tarixən
Azərbaycan dili yazılı abidələrdə, xüsusilə, klassik üslub şairlərinin dilində geniş dairədə işlənmiş
bağlayıcılar XIX əsrdə də klassik üslub göstəricisi kimi öz fəallığını saxlamışdır.
Bu baxımdan XIX əsrdə istər klassik üslubda, istərsə də aşıq şeiri səpgisində yazıb-yaratmış
qadın şairlərin dilində işlənmiş bağlayıcıların tədqiqi maraqlıdır.
Kim / ki bağlayıcısı. Azərbaycan dilində qədim bir tarixə malik olan bağlayıcıdır. Ki çoxmənalı bağlayıcı olub, mütərəqqi bir xətt üzrə inkişaf etmişdir. Bütün dövrlərdə tabeli mürəkkəb
cümlələrdə, müxtəlif məzmunlu budaq cümlələrlə baş cümlə arasında sintaktik əlaqə yaratmışdır
[5, 354].
Azərbaycan dili üçün səciyyəvi olan bu bağlayıcı haqqında yanlış fikir mövcud olmuşdur.
Fars dili ilə bəzi türk dilləri arasında olan yaxınlıq bəzi türkoloqları belə bir yanlış nəticəyə gətirib
çıxarmışdır ki, türk dillərindəki ki bağlayıcısı fars dilindən keçmədir.
A.N.Kononov bunun fars dilindən alınma olduğu fikrindədir. H.Mirzəzadə qeyd edir ki,
Azərbaycan dilində ki bağlayıcısının yazı dilində olduğu kimi şifahi dildə də geniş yayıldığını
nəzərə alaraq, onun gəlmə olduğunu söyləməyə heç bir əsas vermir, çünki ki bağlayıcısının türk
dillərində daha qədim və tam şəklinin olması da bu fikri təsdiq edir. Halbuki fars dilində və o dilin
qədim yazılarında ki bağlayıcısının Azərbaycan variantına – kim şəklinə rast gəlmirik. Kim
Azərbaycan və türk dillərində işlənən ki bağlayıcısının daha qədim şəklidir. Formal cəhətdən biri
digərindən fərqlənirsə də , məna cəhətdən aralarında heç bir fərq yoxdur [5, 355].
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Azərbaycan dilçilərindən, xüsusən, Ə. Abdullayev özünün fundamental “Müasir Azərbaycan
dilində tabeli mürəkkəb cümlə” əsərində kim / ki bağlayıcısının türk mənşəli Azərbaycan dili
vahidi olmasını elmi əsaslarla təsdiqləmişdir [2, 350].
H.Mirzəzadə yazır ki, yazı abidələrinin dilindən aydın olur ki, XVIII əsrə qədər yazı dilində
kim şəkli ki-yə nisbətən daha aktiv olmuşdur. Lakin bu üstünlük bu dövrdən sonra öz yerini ki
bağlayıcısına tərk etmişdir. XIX –XX əsrlərin dilində isə kim-dən üslub xatirinə istifadə edilmişdir
[5, 356]. XIX əsrdə qadın şairlərin dilində bağlayıcıların tədqiqi göstərir ki, ki bağlayıcısının hər
iki şəkli: kim və ki bağlayıcısı paralel şəkildə işlənmişdir.Yazılı abidələrimizdə kim bağlayıcısının
qüvvətləndirici ədat funksiyasında işlənməsi daha çoxdur. Xurşidbanu Nətavanın dilində kim həm
bağlayıcı, həm də qüvvətləndirici ədat kimi çıxış edir.
Bağlayıcı kimi:
Könül, bil kim, o çeşmi məst olub heç bir xəta etməz,
Yəqinimdir, əgər, qan etmiş olsa, qanə-qan eylər (Natəvan) [8, 18]
***
Duş gördüm kim, gəlibsən gülbeyi-ehzanıma,
Ol zaman nəzr eylədim canu dilim qurbanə mən (Natəvan) [8, 18]
***
Dil əhd qılıb zülfün ilə, şərt budur kim,
Olmaya yalan qövl ilə iqrar arasında (Heyran xanım) [1, 37]
***
Ey dil, olasan lal, utan kim, necə verdin,
Bu nisbəti bədkar ilə xoşkar arasında?! (Heyran xanım) [1, 37]
***
Ədat kimi:
Fəda o qəmatinə kim, qəza nə xoş çəkmiş,
Kədər büküb belimi,eyləyib Kaman ölürəm.

(Natəvan) [8, 17]

***
Nə - nə bağlayıcısı. Sadə cümlələrdə həmcins üzvlər, mürəkkəb cümlələrdə isə tərkib
hissələri olan müstəqil cümlələlər arasında əlaqə yaradır və inkar etmə məzmununu bildirir.
Müasir ədəbi dildə həmcins üzvün cümlədə tutduğu yerdən asılı olaraq nə bağlayıcısından
sonra əlavə də təkid ədatı da işlənilir [2, 348].
Nə bağlayıcısının xüsusilə, X. Nətavanın dilində işlənmə tezliyi qabarıq şəkildə diqqəti cəlb
edir. Bu bağlayıcı şairənin dilində əsasən, mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri olan müstəqil
cümlələlər arasında əlaqə yaratmışdır. Hətta şairənin bir neçə qəzəllərinin adların da belə bu
bağlayıcıya rast gəlmək olar. Məsələn; “Nə mən olaydım, ilahi, nə də bu aləm olaydı”, “Nə ev
xəyalı, nə də fikri-aşiyanə mənə”
Nə mən olaydım, ilahi, nə də bu aləm olaydı,
Nə də bu aləm ara dil müqəyyədi-qəm olaydı (Natəvan)[8, 19]
***
Nə hicr atəşinə odlanıb yanaydı dilim,
Nə eşqin içrə könül böylə şad xürrəm olaydı (Natəvan) [8, 19]
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***
Nə sərv qəddin olaydı, nə həsrətilə gözüm gur,
Nə rüzgar fəraqində qamətin xəm olaydı (Natəvan) [8, 19]
***
Nə ev xəyalı, nə də fikri-aşiyanə mənə
Ki, bəsdir ünsi-fərağət misali lanə mənə (Natəvan) [8, 32]
***
Nə hicri-yarə taqətü halım vəfa edər,
Nə vəslə çatmaz əl, edibən dad, ağlaram (Natəvan) [7, 37]
***
Ləli-ləbində varmı məgər çemeyi-həyat?
Vər nə bu növilənə şəkər, nə də qənd olur (Heyran xanım) [1, 43]
***
Nə bilmədi sövda, nə də uymadı,
Nə rahət bir mənzilində uymadı,
Nə çəməndən, nə çiçəkdən doymadı,
Mən də onu bir görəydim, doyunca (F. Kəminə) [1, 91]
***
Nə dünya, nə əhli-üqbayəm,
Nə sevda, əhli-rüsvayəm,
Nə rahətdə, fərəhzayəm,
Nə həqdən bigümanəm mən (Şahnigar xanım) [1, 113]
Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda nə bağlayıcısının omonim xüsusiyyəti, yəni bağlayıcı
kimi yox, qüvvətləndirici ədat funksiyasında işlənməsi nəzərə çarpır. Bu hal bədii üslub, onun
poeziya qolu üçün hər zaman səciyyəvi poetik hadisə olmuşdur.
Bu nə adətdir, ey türk pərizad,
Qəmindən olmadım, bir ləhzə azad ( Nəsimi ) [11, 105]
Heyran xanımın dilində də rast gəldiyimiz nə əsl mənasından fərqli olaraq, heyrət, təəccüb
bildirmək üçün işlənən necə? sual əvəzliyinin yerində işlənmişdir. Nümunə üçün aşağıdakı beyti
nəzərdən keçirək.
Bu nə ruxsari-zibadır, bu nə zülfi-pərişandır,
Məgər xurşidi-rəxşan əbri –nisan içrə pünhandır?(Heyran xanım) [1, 43]
***
Təallah, bu nə əbru, nə çeşmu, bu nə müjgandır,
Biri xəncər, biri ahu, biri şəmşiri-bürrandır. (Heyran xanım) [1, 43]
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Göründüyü kimi, burada heç bir inkarlıqdan bəhs olunmur, sadəcə bədənin ayrı-ayrı hissələrinin adi vəziyyətindən üstünlüyünü göstərmək üçün şair “nə” bağlayıcısının emosionallığı ifadə
etmək funksiyasından istifadə edərək ekspressiv mənalı qəzəl nümunəsi yaratmışdır.
Ərəb, fars dillərindən dilimizə keçən bağlayıcılar:
Tədqiqatlar göstərir ki, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindən vəli, və lakin // və leykin,
leyk, əmma (indiki forma amma) bağlayıcılarının işləkliyi xeyli zəifləmişdir. Qadın şairlərimizin
dilində isə həmin bağlayıcılardan ancaq və lakin, əmma bağlayıcılarına rast gəlinir. Klassik şeir
dili normalarına münasib olan və lakin, və leykin bağlayıcıları XIX əsrin əvvəllərindən zəifləməyə
başlamış, və, əmma bağlayıcıları isə fəal olmuşdur.
H.Mirzəzadə yazır ki, əmma bağlayıcısının sinonimi olan ancaq, fəqət, lakin dildə nisbətən az
işlənmişdir. Ehtimal ki, bu bağlayıcılar şeir dili üçün müəyyən qədər ağırlıq gətirdiyindən şairlər
mümkün qədər həmin bağlayıcılardan qaçmağa səy etmişlər [5, 349].
Deyərlər dərdi-eşqin adəm öldürməz,- dürüstdür bu
Və lakin əmr elər mən kimi zaru Natəvan eylər (Natəvan) [1, 87]
***
Sən qeyri ilə həmzəbanu yekdil,
Əmma, mənə rüzgar müşkil (Natəvan)[8, 31]
***
Hər kim yolunda can verdi sevdi cananı, cananı.
Vəleykin yoxdur xubların əhdu-peymanı, peyamanı (Şahnigar xanım)[1, 112]
***
Xəstə Rəncurun bu gün var isə, üzrün qıl qəbul,
Hikmət et kim, ya vəli, dil verməsin nöqsanə xət (Şahnigar xanım)[1, 112]
***
Gərçe, əgərçe bağlayıcıları. Fars dilindən alınmış bu bağlayıcı iki tərkib hissədən əgər və çedən düzəlmişdir. Mürəkkəb cümlələrdə baş cümlə ilə budaq cümlə arasında güzəşt əlaqəsi yaradır.
Yazı abidələrinin dilindən belə aydın olur ki, XIV əsrdən ədəbi dilimizdə işlənməyə başlamış
və müxtəlif imlalarda əgərçe, əgərçi gərçe işlənmişdir. XVIII əsrdən etibarən öz normativlinin
itirmişdir [5, 362]. Lakin XIX əsrdə qadın şairlərimiz dilində bu bağlayıcılara rast gələ bilərik.
Tən atəşi-fəraqda çün muy biqərar.
Gər feyzi-cami-eşqi-həqiqətdə məstsən (F. Kəminə) [1, 104]
***
Gər, görsə Züleyxavü Yusif səni bəzmində
Məbhui qalar onlar yüz min qız arasında (F.Kəminə) [1, 92]
***
Gər çərxi-pir laf ura kim, ğəmkusarinəm
Hərgiz inanmaram kim onun da vəfası var (F. Kəminə) [1,102]
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***
Ey şahi-zaman, şahi-cahan gər çi Züleyxa
Görsə, üzünü, Yusifi-Kənanı bəyənməz (Heyran xanım) [1, 38]
***
Yoluna göz tikən şahid du çeşmi-əşkbarımdır,
Əgərçi guşeyi-ğəmdə şikəstəxatirəm, lakin (F. Kəminə) [1, 105]
***
Sənin əğyar ilə könlün əgərçi şadü xürrəmdir,
Mənim də naleyi-əfğan həmişə şuğlu karımdır.(F. Kəminə) [1,105]
***
Gər xuram edə qədi-sərv , güli-ruyin aça,
Görsə gər həsrətilə rövzeyi-rizvan titrər,(F. Kəminə) [1, 105]
***
Əgərçi-xərməni –ömrün qılır bərbad pərvanə.
Demə məşuqə bipərvadı şəmə kim məlamətdən.(Natəvan) [1, 83]
***
Billah, verələr təxti-Süleymanı bəyənməz.
Ey şahi-zaman, şahi-cahan gər çi Züleyxa (Heyran xanım)[1, 5]
***
Gər ki, səyyad ona rəhm eləyib, tökməsə qan,
Qəmzəsi canım alan gözləri cəllada yetir. ( Heyran xanım) [1, 42]
Gah - gah bağlayıcısı. Sadə cümlənin həmcins üzvləri, mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini
bir-birinə bağlamaq, aralarında növbələşmə əlaqəsi yaratmaq məqsədilə işlənmişdir. Gah-gah
bağlayıcısı əski yazıların dilində müxtəlif imlalarda: gahi, gah, gəhi, gəh kimi yazılmışdır [5, 353354]. Gah – gah bağlayıcısının bu formaları XIX əsr qadın şairlərimizin dilində də rast gəlinir.
Qeyd edək ki, bu bağlayıcıların qadın şairlərin dilində işlənmə tezliyi çoxdur. Gah - gah bağlayıcısı
isə müasir ədəbi dilimizdə də öz normal vəziyyətini saxlamaqdadır.
Yarın ləbi, gör,ləli-Bədəxşanı bəyənməz,
Hər kim görə dəndanlərin, gahi təbəssüm (Heyran xanım)[1, 5]
***
Bu qəmli könlümü gəh şad edən vüsalindən,
Qəmi-fəraqla, gahi fikar edən sən idin!(Natəvan) [7, 41]
***
Gəhi bədbəxt, gəhi xoşbəxt.
Gəhi biruh bir surət,
Gəhi şəb ruz ilə söhbət,
Qılan giryan məhəbbətdir.(Cahansuz)[1,152]
112

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2016, II cild, №1

***
Gəhi məzlum, gəhi bir şah,
Gəhi eylər, dəmadəm ah,
Gəhi bir tifli-bigünah,
Edən xəndan məhəbbətdir (Cahansuz) [1,152]
***
Derlər salır yadına o gah-gah Kəminəni,
Haşa, xəyalinə gələ, böhtandı, bilmişəm (F. Kəminə) [1, 100]
***
Etdiyin zülmə, düşdüyüm günümə,
Gah gülüb, gah ağlaram müztər (Heyran xanım )[1, 42]
Həm - həm bağlayıcısı. Fars dilindən Azərbaycan dilinə keçmiş olan bu bağlayıcı həmcins
üzvlü cümlələrdə işlənmişdir. Eləcə də həmçinin mənasına gələrək üzvlər arasında ardıcıllıq
yaradır. Aşıq Pərinin dilində həm bağlayıcısının həmi şəklində işləndiyinə də rast gəlirik.
Hər nə ki, danışsan əfsanədəndir,
Batacaqdır məkri-qanə gözlərin,
Sən mənə rəqibsən, həmi naməhrəm,
Sataşmasın zənəxdana gözlərin (Aşıq Pəri) [1,61]
***
Həm gövhəri, həm lələi-qəltanı bəyənməz,
Yarın məhi-ruyini görən ruyi-zəmində, (Heyran xanım)[1, 38]
***
Saqiya! Saldı qəm əldən məni, bir badə yetir.
Həm bu dünyada mənə, həm dəxi uqbadə yetir. (Heyran xanım)[1, 42]
Alınma və türk mənşəli bağlayıcılar: Dilimizdə işlənən bəzi mürəkkəb bağlayıcılar var ki,
onların tərkib hissəsi alınma və türk mənşəli sözlər təşkil olunmuşdur. Məsələn: Və ya ki, bu
səbəbdən ki, çünkim, anunçün və s. Bu bölgüdə həmin bağlayıcılardan bəhs olunmuşdur.
Səbəb bildirən bağlayıcılar. Səbəb bildirən bağlayıcı və bağlayıcı sözlərin əksəriyyəti
quruluşca mürəkkəbdir. Bunlardan bir qismi ki, kim vasitəsilə, bəziləri də iki müstəqil sözün
birləşməsindən düzəlmişdir. Məs: çünki, çünkim, neçün ki, anunçün kim, nədən kim, şol
səbəbdən kim, ol səbəbdən, bu səbəbdən ki və s. XIV əsrdən başlayaraq XIX əsrə qədər həmin
bağlayıcılardan istifadə edilmişdir. Qadın şairlərimizin dilində də həmin bağlayıcılara rast gəlirik.
Ancaq nəzərdən keçirdiyimiz bu bağlayıcıların əksəriyyəti ədəbi dilimizin sonraki inkişaf
dövrlərində yazıda, eləcə də şifahi dildə normalaşa bilmədiyindən tərk etmişdir. Bunlardan yalnız
çünki, qismən də o səbəbdən bağlayıcıları işlənmişdir.
Çünki bu gülşəndə sərgərdan gəzənlər çoxdu, çox,
Ol səbəbdən pasibanlar xoş nişan çəkmiş məgər? (Natəvan)[8, 19]
***
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Çün Natəvani- zari-zəifəm fəraqdan,
Bu gündə yar etməsə, imdad, ağlaram.

(Natəvan)[7, 37]

***
Ta gülşəni-vüsalə könül meyl eyləməz,
Salmaz neçün ki, sərv qədün sayə doğrusu.

(F. Kəminə)[1, 105]

***
Qoyubdur intizarında, neçin gəlməz, neçin gəlməz?
Həmişə ahu zarında, neçin gəlməz, neçin gəlməz? (Natəvan) [8, 13]
***
Sənin vəslin xəyaliylə gözü-könlüm gəzər daim
Ki, çün Məcnuni-sərgəştə, gəzət Leyla sorağında. (Natəvan )[7, 39]
***
Driğ yanmadı yar,görmədi fəraq odunu,
Neçün güman eləməz eşqdə yanan mən idim. (Natəvan) [7, 38]
***
Neçün əhvalımı bilməz o mahı-mehriban, ya rəb?!
Nədən heç dadıma yetməz bu müddətdə, bu müddətdə? (Natəvan) [8 ,30]
***
Nə səbrü taqətim qaldı, nə əqlü huş bilmərrə,
Onunçün çeşmi-pürxunim olur giryab xudahafiz! (Natəvan) [7, 45]
***
Yanar çün Nətavan xəstə müdam ol atəşi-qəmdəm
Səbur ol, adət,şiveyi-ustad, pərvanə!
(Natəvan) [7, 55]
***
Tamamən dərdü qımlərdən firaqin dərdi əfzundur
Onunçün Natəvan hər dəm olub nalan qan ağlar.(Natəvan) [1, 87]
Ya - ya bağlayıcısı.Ya - ya bağlayıcısı həmcins üzvlü cümlələrdə və ya sadə cümlələr
arasında əlaqə yaradır. Bu bağlayıcıların sayı kəmiyyətcə bölünüb sadalanan üzvlərdən asılı olur.
Ya bağlayıcısı vasitəsilə düzələn mürəkkəb formalı bağlayıcılara və yaxud, və ya, və ya ki və s.
yazı abidələrin dilində az təsadüf edilir. XIX əsrdə az da olsa bu bağlayıcılara qadın şairlərin dilində
rast gəlmək mümkündür.
Bilürin hoqqa içrə guiyə ləli Bədəxşandır,
Kəməndi-gərdəni-can, daneyi-murği-dili-şeyda,
Və ya ki, xali-hindudur və ya zülf ənbərəfşandır. (Heyran xanım) [1, 44]
***
Daha yox tabu təvan, cismi-zəifimdə mənim,
Ya ki, al canımı, ya dərdimi dərmanı yetir.(Heyran xanım)[1, 44]
Zülfü ruyin elədi məshəbimi süst mənim,
Ya məni kafər elə, ya da ki, imanə yetir. (Heyran xanım)[1,43]
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XIX əsr qadın şairlərinin poeziya dilində bağlayıcılar əsasən ənənəvi klassik şeir qolunun
davamı olan şeir nümunələrində daha geniş istifadə olunmuşdur. Bununla da, Azərbaycan klassik
qəzəl janrının ənənəvi xüsusiyyətlərinin XIX əsrdə də davam etməsini nümayiş etdirmişdir.
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CONJUCTİONS İN THE POETİC LANGUAGE OF AZERBAİJANİ WOMEN POETS
OF 19TH CENTURY
A.A.Nadirova
Institute of Linguistics named after Nasimi of Azerbaijan National Academy of Sciences
The article talks about the conjunctions found in the creativity of the XIX century woman
poets who wrote in the classical or ashug poems style. Some conjunctions used in the poems of XIX
century woman poets lost their power nowadays. But there are some others that still save their state
in modern literary work even today. The article talks mainly about those conjunctions.
Key words: Nineteenth-century women poets,conjunction , lost in the operation of connectors
СОЮЗЫ , УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПОЭТЕСС XIX ВЕКА
А.А.Надирова
Национальнaя Академия Наук Азербайджана Институт Языкознания им. Насими
В данной статье говорится об употреблении союзов в произведениях женщин-поэтов,
написанных в классическом жанре, и в жанре ашугской поэзии. Некоторые союзы, используемые в женской поэзии ХIХ века, вышли из употребления. Но есть и такие союзы, которые
используются в современном литературном языке. О таких союзах идёт речь в этой статье.
Ключевые слова: поэтессы ХIХ века, союзы, вышедшие из употребления союзы.
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UOT 82
ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏNİN “ALƏMDƏ SƏSİM VAR MƏNİM”
ROMANINDA ETNOQRAFİK MƏRASİMLƏR
V.Ə.Şabizadə
Sumqayıt Dövlət Universiteti
vshabiyev@mail.ru
Əzizə Cəfərzadə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yazdığı tarixi romanlarla şöhrət qazanmışdır. Ədibin ən məşhur romanlarından biri də “Aləmdə səsim var mənim” romanıdır. Bu əsər
dahi Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin həyatından bəhs edir. Əsasən şairin həyatı ilə bərabər
XIX əsr Azərbaycan məişət həyatı çox məzmunlu şəkildə əks olunmuşdur. Məqalədə əsərin məzmunundan daha çox XIX əsr Şirvan əyalətinin etnoqrafiyası və etnoqrafik mərasimləri göstərilmişdir.
Açar sözlər: etnoqrafiya, Əzizə Cəfərzadə, Seyid Əzim Şirvani, roman, etnoqrafik mərasimlər
və adətlər.
Tarixi mənbə və materiallar olmadan hər hansı xalqın etnoqrafiyasından söhbət gedə bilməz.
Bu materiallar müxtəlifdir. Bunlardan biri də bədii əsərlərdir. Bədii əsərlər yarandığı dövrün
etnoqrafiyasını müəyyən dərəcə özündə əks etdirdiyi üçün elm üçün gərəkli mənbə ola bilər.
Müşahidələrə əsaslansaq deyə bilərik ki, yazıçılar yazdığı əsərlərdə xalqın arzu-istəklərini,
qayğılarını, adət-ənənələrini, folklorunu, məişətini, bayramlarını, bir sözlə etnoqrafiyasını əks
etdirir. Bunlar əsərin sujet xəttindən kənarda qalsa da, sujetə təsir edən amillərdəndir. Ədəbiyyatımızda bir sıra yazıçılar vardır ki, xalq milli etnos gücündən faydalanaraq maraqlı əsərlər yaratmağa müyəssər olmuşlar. Bu sənətkarlardan biri də Əzizə Cəfərzadədir. O, öz xatirələrində belə
deyir: “Millətimin mənliyini təsdiq edən, qədimliyini, ululuğunu özündə daşıyan nə varsa saxlanmasını, unudulmamasını istəmişəm. Odur ki, öyrəndiklərimi yeri düşdükcə yazılarımda qoruyuram. Özümüzlə hüç nə aparmamalıyıq. Bildiklərimizin millətin gənc nəslinə qaytarmalıyıq.”[1]
O, ədəbiyyat tariximizdə tarixi romanları ilə tanınır. Tarixi romanlar bədii əsər olduğu kimi,
həm də elmi əsərdir. Çünki o, özündə tarixiliyi və elmiliyi də əks etdirir. Prof.Mir Cəlal Paşayev
tarixi roman haqqında deyir: “Yaxşı tarixi roman üçün mühüm və çətin şərtlər vacibdir. Öz
mahiyyəti etibarilə romanın bu növü ən yüksək mərhələni kəsb edir. Tarixi roman xalq şüurunu öz
ötən həyatını anmağa meyl edən dövründə meydana çıxır, həmin bu meyl həm də sırf tarixi tədqiqin
inkişafını təsvir edir.”[5]
Əzizə Cəfərzadənin tarixi romanlarından biri də “Aləmdə səsim var mənim” romanıdır.
Əsərin adı “Məhəbbət günahdırmı?” olsa da, sonradan yazıçı romanın adını yenisi ilə əvəzləmişdir.
“Əzizə Cəfərzadə Azərbaycan tarixinə faktlar və sənədlərlə aydınlıq gətirmiş, bir çox məqamlarda
keçmişin qaranlıq, öyrənilməmiş səhifələrini canlandırmışdır. Bu baxımdan “Aləmdə səsim var
mənim” romanı böyük maraq doğurur”[4]. Əsər XIX əsr ədəbi fikir ideologiyasının öncüllərindən
biri olan şair Seyid Əzim Şirvanidən bəhs edir. Burada onun yeniyetməlik illərindən, ömrünün
sonlarına qədər olan yaşamı əks edilmişdir. Əsərin adı da S.Ə.Şirvaninin “Mövti-cismani ilə sanma
mənim ölməyimi // Seyyida, ölmərəm aləmdə səsim var mənim” məqtəli qəzəlindən götürülmüşdür.
Romanda şairin həyatı ilə bərabər XIX əsr Azərbaycan xalqının həyatı, etnoqrafiyası göz
önünə gətirilir. “”Aləmdə səsim var mənim” romanında Əzizə Cəfərzadə, yaradıcılığına və
şəxsiyyətinə hörmət bəslədiyi Seyid Əzim Şirvaninin obrazını yaratmağı qarşısına məqsəd qoysa
da, yazıçı bununla kifayətlənməmiş, bütövlükdə XIX yüzil Şirvan tarixini, daha doğrusu, Şamaxı
mühitini ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni hadisələrin canlı mənzərəsi fonunda və etnoqrafik yaddaşın
işığında işləmişdir.”[2] Bu barədə xalq şairi Rəsul Rza deyir: “ Əsərin bəyənimli cəhətlərindən biri,
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bəlkə də ən dəyərlisi, müəllifin qələmə aldığı dövrə, onun insanlarına, xalqın məişətinə, adətlərinə
yaxından bələd olmasıdır. Biz bu əsərdə xalqın keçmişinə aid yalnız baş vermiş hadisələr, yeniliklə
köhnəliyin mübarizəsindən inandırıcı səhifələr deyil, həm də bir sıra etnoqrafik detallar, adətlərin
necəliyi, mühitin havası haqqında maraqlı məlumat alırıq”. Bunu həm də əsərin yazıldığı janrın
xüsusiyyətləri gərəkdirir. Yazıçı janr baxımından roman yazsa da, ona tarix donunu geyindirmişdir.
Əsərdə etnoqrafik ünsürlər öz-özlüyündə rəngarəngdir. Romanda rast gəlinən etnoqrafik
mərasimlərə çəngi məclisi, toy və yas mərasimləri, tasıldöydü, şeir məclisi- “Beytüs-səfa”, çillə çıxarmaq, orucluq bayramı adətləri, müsəlla, qaravəlli, Novruz-ilaxır çərşənbə adətləri, ümumi ibadət,
hələ o dövrdə mövcud olan edam mərasimləri və sairəni misal göstərmək olar. Bu mərasimlər
müxtəlif səhnələrdə işlənmişdir.
XIX əsr Azərbaycan məişətini xarakterizə edən məclislərdən biri də “çəngi məclisləri”dir.
Lakin bu məclis xalq tərəfindən heç də birmənalı qarşılanmır. Dinin xalq üzərində mütləq hakimiyyəti, musiqini, çalğını qadağan etdiyi üçün Şirvan camaatı da bu cür məclislərdə iştirak etdən
insanlara yaxşı münasibət göstərmirdi. Romanda ilk çəngi məclisi Mahmud ağanın evində təsvir
olunur. Orada Sona, Nisə, Rəna, Qəndi, Badam, İzzət və başqa qızlar rəqs edir, göbək atır, oxuyur
və məclisdəki- ləri əyləndirir. Qızlar ara-sıra mahnının ritminə uyğun olaraq nəğmələr, bayatılar
oxuyurlar.
At göbəyim at
İçində nobat.
Gəlsin gomurnat
Versin ağ manat.[3]
Məclisdə Seyid Əzim də iştirak edirdi. Mahmud ağa öz evində təşkil etdiyi qonaqlığa Mütrüf
Ədilin “çəngi dəstəsi”ni də dəvət etmişdi. Çəngi məclisi qutardıqdan sonra, qonaqlar yemək yeyir
və söz Seyid Əzimə verilir. O bu vaxt çox gənc idi. Bu məclisdə o ilk dəfə şair kimi imtahan verirdi.
O çəngilərin içərisində ən gözəli olan Sonanın rəqsinə tamaşa edə-edə yazdığı şeiri səsləndirir və
məclisdəkilər də şeiri çox bəyənirlər. Bu qəzəl öz rəqsilə bütün məclisi ələ alan, oradakıları heyran
qoyan, adətən bir quş çevikliyi ilə rəqs edən Sonanın rəqsindən alınan ilhamın məhsulu idi:
...Yıxıldım huşdan getdim, tutuldu nitq Musa tək
Təcəlla nurunu çün vadiyi-Sinada gördüm mən...
Müsəlmanzadə idim, döndüm axır, büdpərəst oldum
Məhəmməd ruhunu çün ol büti-zibada gördüm mən
O bəzmi bir də, Seyyid, görmək olmaz ağlaram hər gün
Ki, guya ol büsatı, dün gecə, röyadə gördüm mən.[3]
“Beytüs-səfa” ədəbi məclisi S.Ə.Şirvani tərəfindən yaradılmış və dövrünün ən böyük ədəbi
məclislərindən sayılırdı. Məclisin adı Seyid Əzimin dostu, gənc şair Məhəmməd Səfanın adı ilə
adlandırılırdı. Məclisdə Seyid Əzim və Məhəmməd Səfadan başqa Qafar Rağib, Mollağa Bixud,
Ağababa Zühuri, Ələkbər Qafil və digər şair və şeir həvəskarları da iştirak edirdi. Onlar sələflərinin
əsərlərindən parçalar oxuyur, təhlil edir, öz şeirlərini oxuyur və yeni yazılmış şeirlərə ədəbi qiymət
verirlər. Ara-sıra digər ədəbi-məclislərlə məktublaşır, fikir mübadiləsi aparırlar.
Əsərdə Novruz adətlərinin təqdimatı da xeyli maraqlıdır. Bayram ərəfəsində və ilaxır çərşənbədə Şirvan camaatı da bayramı öz adət-ənənələrinə uyğun formada keçirir. Romanda falabaxma
adəti daha maraqlıdır. Onlardan biri də üzük falıdır. Belə ki, ilaxır çərşənbə günü kəndin qızları bir
evə yığışıb, üzüklərini xeyriyə (içi su ilə dolu mis qab) atır və sıra ilə bayatı deyərək bir-bir üzükləri
xeyridən çıxarırlar. İnanca görə bayatının məzmunu xeyridən üzüyü çıxan qızın gələcəyi ilə bağlı
olur.
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Bu əsərdə də Subi, Gülnisə, Töhfə, Ziynət, Kəbutər, Zeyvənisə, Gülbikə Qəmzəgilin evində
toplaşıb üzük falına baxırlar. Bir-bir bayatı deyib, üzükləri xeyridən çıxarırlar. Birinci bayatını
Kəbutər deyir:
Ağac başında Əli
Altında yaşıl xəli
Allah muradın versin
Ya Məhəmməd, ya Əli!..[3]
Bayatı deyildkdən sonra Qəmzə xeyridən Gülbikənin üzüyünü çıxarır. Fal yaxşı çıxdığı üçün
hamı sevinir, Gülbikəni təbrik edir. Gülbikədən sonra bayatı demək sırası Gülsümə gəlir. Gülsüm
bayatı deyir:
Əzizim əli bağlar
Döşənib xalı bağlar
Sidqi dürüst olanın
Kəmərin Əli bağlar...[3]
Qəmzə yenə xeyridən də üzüklərdən birini çıxarır. Üzük Subinin idi. Qızlar onu təbrik edir,
üzükləri sıra ilə xeyridən çıxarırlar. Qəmzənin falı pis çıxır. Bayatı bəd gəlir və Qəmzənin üzüyü
üçün deyilən bayatı ürəkaçan olmur:
Şirvanda xan olmuşam
Çində xaqan olmuşam
Əlim yerdən üzülüb,
Yernən yeksan olmuşam.[3]
Qəmzə falının pis çıxdığına görə məyus olur və fal düz çıxır. Qəmzə sevdiyi oğlana,
əmisioğlu Məhəmmədə qovuşa bilmir. Onlar bir-birinin göbəkkəsdisi idilər və bir-birilərini çox
sevirdilər. Qəmzənin atası qızını Məhəmmədə vermir və buna görə də Qəmzə yatağa düşür və bərk
xəstələnir. Qəmzənin anası qızını bu bəladan qurtarmaq üçün bütün loğmanlara, təbiblərə müraciət
edir, amma çarə tapılmır. Onlara qonşu kənddəki “Haqqey” pirinə getmək tövsiyyə edirlər. Qəmzə
anası və qonşuluqdakı Qurd Bikə ilə birlikdə yola düşürlər. Onlar pirdə sağalmaq üçün müxtəlif
ayinlərə əməl etməli idilər. Onlar pirə piyada getməli və orada müqəddəs kəlamları söyləməli idilər.
Yerdən illəllah, göydən illəllah
Ya Pirdirəki, səndən illəllah
Ya Şıx Eyib, səndən illəllah
Ya Pirsaat, səndən illəllah!
Ya Dədəgünəş, səndən illəllah![3]
Bütün bunlardan başqa əsərdə bəzi dini mərasimlər də keçirilir. Bunlardan biri də el ağsaqqallarının başçılığı və kəndə əhalisinin kütləvi iştirakı ilə müsəlla mərasimləridir. Allahdan quraq
torpaqlara yağış yağması üçün Şirvanda bu cür dini mərasimlər keçirirlər. Ağsaqqallar hər qapıya
adam göndərib, hamını mərasimə dəvət edirlər. Əsərdə Mahmud camaatı mərasimə dəvət etmək
üçün seçilmişdi. O, bir gün əvvəl aləmə car çəkmişdi “Ay camaat, ey əhli Şirvan, sabah səhər sübh
namazından sonra Laləzar altındakı düzə gəlin, Şıxağa müsəllaya çıxacaq...” Adətə görə müsəllada
ruhanilər “əlqiyas-əlqiyas”, bəylər, tacirlər, baqqallar isə “əttobə-əttobə” deyə fəryad etməli idilər.
Əsərdə Güllübəyim obrazı da səciyyəvi cizgiləri ilə diqqəti cəlb edir. Güllübəyim savadlı,
açıq dünyaörüşlü olan bir qadındır. Amma onun da sonu o qədər də ürəkaçan olmur. Qızlara elm,
mərifət, ev işləri, nəğmə öyrətdiyinə görə kənd qadınları tərəfindən təhqir edilir. Hətta qadınlar
hamamında Güllübəyimin üstünə şər atıb, “qızlara yazmaq öyrədir ki, oğlanlara namə yazsın”,
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“nəğmə oxudub başımıza çəngi qayırır” kimi böhtanlarla günahlandırırlar və hamamda su tökmək
üçün istifadə edilən qabla- tasıl ilə onu döyüb, kənddə biabır edirlər. Hamamda Güllübəyimin
döyülməsinə şərait yaradan həm də onun qonşusu və düşməni olan Narınc ondan əl çəkmir.
Güllübəyimi rüsvay edir.
Güllübəyim nazanda
Aşı bişər qazanda
Özü yeyər nimçədə
Ərinə verər çömçədə. [3]
Qadam sənin ac ağzuva,
Əppəyə möhtac ağzuva,
Əppək tapıb xoruldayır,
Eşşək kimi zırıldayır. [3]
Güllübəyim bütün kənddə rüsvay olduğu üçün çölə-bayıra çıxmır, onun işlərini məhəllənin
suçusu Sərçə Bağı görürdü. Bir dəfə Sərçə Bağı Güllübəyimə su verəndə, Narınc suyu istəyir. Suyu
bölmək təklif ediləndə isə Narınc qışqırıb bütün qonşuları məhəlləyə toplayır. Və tasıldöymə
mərasimi başlayır. Tasıllar bir-birinə dəydikcə cingiltili, həm də qorxulu səs bütün məhəlləyə
yayılır. Məhəllə qadınları tasılları Güllübəyimi qorumaq üçün onu gizlədən Sərçə Bağıya da
çırpırlar. Qəzəblənən qadınlar var qüvvələri ilə tasılları Sərçə Bağının başına çırpırdılar. Tasıllardan
biri suçunu öldürür. Onun öldüyünü görən qəzəbli qadınlar elə aradan çıxırlar ki, yerdə qan içində
uzanan Sərçə Bağının meyitinin yanında Güllübəyim və Bağının kiçik qızından başqa heç kəs
görünmür. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, heç də həmişə xalq adət-ənənəsi xalqın
hikmətinin göstəricisi deyil.
Əsərin fabulasında toy və yas mərasimlərinə rast gəlmək olar. Bu mərasimlərlə həmin dövrdə
Şirvanda toy və yas adətlətini haqqında məlumat almaq olar. Seyid Əzimin toyunu, Məhəmmədin,
onun sevgilisi Qəmzənin, Cavadın hamının gözünün qabağında edamını bunlara aid etmək olar.
Anasının xahişi ilə Seyid Əzim Ceyran adlı bir qızla ailə qurur. El adət-ənənsi ilə Seyidin
anası Kiçginə xanım öz oğluna toy edir və Yaqsaydakı atasını, bütün qohum və qonşularını toya
dəvət edir. Seyidin yaxın dostları Qafar sağdiş, Bixud isə soldiş olur. Toya tədarük görülür,
qoyunlar kəsilir, qazanlar asılır, musiqi sədaları kəndə yayılır, xanəndə şairlərin, o cümlədən
Seyidin öz şeirlərindən muğam oxuyur. Bəy hamamdan qayıdanda qonaqlar Seyid Əzimin boynuna
al qırmızı parçalar, xələtlər salıb onu təbrik edirlər.
Toy məclisləri ilə bərabər əsərdə həm də yas mərasimlərinə rast gəlmək olar. Buna doğma
qardaşı tərəfindən öldürülən Məhəmmədin, öz canına qıyan Qəmzənin ölüm səhnələri nümunədir.
Məhəmmədin qardaşı İsmayıl cəmiyyət içində yayılan söz-söhbətlərə, haqsız şayiələrə aldanaraq
qardaşını öldürməyi qərara alır və onu meşədə bıçaqla öldürür. Onun anasının fəryadı, ah-naləsi
əsərdə çox təbii şəkildə təsvir edilmişdir. Məhəmmədin göbəkkəsdisi, əmisiqızı Qəmzə də bu
xəbəri eşidib çox pis vəziyyətə düşür. Və o, kəndin yuxarısından axan çayda özünü boğur. Bu iki
hadisənin səbəbi bir-biri ilə sıx bağlıdır. Məhəmmədin qardaşı və Qəmzənin atası-hər ikisi də
cəmiyyətin eybəcər qanunlarına boyun əymiş və sonda bu cür iş tutmuşlar. Qəmzənin atası qızını
heç vaxt Məhəmmədə verməyəciyini deyərək qızını bədbəxt edir. İsmayıl da qardaş qatili kimi
ömrünün axırına qədər vicdan əzabı çəkir.
Seyid Əzim artıq şəhərin seçilmiş ziyalılarından biri idi. Çox əzab-əziyyətdən sonra o, kənddə
məktəb açmaq arzusuna nail olmuşdu. Bir dəfə dərs vaxtı, çöldə carçı Mahmudun səsi eşidilir:“Ay
camaat.....aa....aat...t, heey, Gomurnat hamını Qapan meydanına dəvət eləyir... sarvan qıran Cəbi
oğlu Cavad, padşahın əmrilə boğazdan asılacaq... Gəlin..ha..gəl-in-in..”[3].
Məcburiyyət qarşısında Seyid öz şagirlərini də götürüb Qapan meydanına gəlir. Uşaqlar da bu
ağılasığmaz hadisəni izləməli idilər ki, bu cür iş tutan insanların sonunun belə olacağını başa
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düşsünlər. Cavad meydana gətirildi. Övladını sonuncu dəfə görəcək olan ananın səsi, fəryadı belə
onu ölümdən xilas edə bilmir. Onu dar ağacında asıb öldürürlər. Ən dəhşətlisi isə bunun bütün kənd
camaatı, xüsusən də uşaqların gözünün qarşısında baş verməsi idi.
Romanda “çillə çıxartmaq” adəti də çox maraq kəsb edir. Bu adətə biz Sonanın qulluqçu
verildiyi evdə rast gəlirik. Qış aylarında icra edilən bu mərasim bəzi dini inanclarla bağlıdır. Bu
mərasimdə kişilər iştirak etmir və evin xanımı bütün qonşuları evinə çağırıb bu adətə əməl edir. Bu
dəfə bu mərasim Şahbikə xanımgildə baş tutur. Qonşular öz evlərində müxtəlif yemək və şirniyyat
növləri bişirib Şahbikəgilə gəlmişdilər. Şahbikə də öz növbəsində evin bütün nökər və
quluqçularına qonaqlığa tədarük görmələrini tapşırmışdı. Qadınlar yavaş-yavaş evi doldururlar və
məclis başlayır. Onlar yemək yedikdən sonra, şırıqqa çalıb oynuyurlar və beləliklə mərasimi başa
vururlar. Yenə bu mərasimdə daha maraqlı məqam da vardır ki, bu da “çillə çıxarma”da iştirak edən
xanımlardan birinin yatmasıdır. Adətə görə əgər bu məclisdə yatan adam olarsa, ona bir cəza
verilməli imiş. Məclisdəki Fatma xanım mahnının avazı ilə mürgüləyib yatmışdı. Adətə görə yatan
adamı oturduğu xalıya tikmək lazım imiş. Nökərlər tez iynə, sap gətirdilır və Şahbikə Fatma xanımı
xalıya tikib sonra “Aaz, Fatma xanım,növbə sənindi; dur oyna! Yatma, xanım, dur oyna” deyib
xanımı yuxudan oyadır. Nə olduğunu bilmədən tez yerindən qalxmağa cəhd edən Fatma xanım, özü
ilə birlikdə xalça , mütəkkə , döşəkçəni də qaldırdı. Ətrafdakılar Fatma xanımım düşdüyü vəziyyətə
qəhqəhə çəkib gülürlər.
Əzizə Cəfərzadənin “Aləmdə səsim var mənim” romanı həm üslub, həm də mövzu
baxımından ədəbiyyatmızda xüsusi çəkiyə malik bir əsərdir. Roman hər şeydən əvvəl XIX əsr
Azərbaycan xalqının güzəranı, etnoqrafiyasını, milli məişətini və Seyid Əzim Şirvaninin həyatının
müxtəlif mərhələlərini canlandıran bir əsər kimi ayrıca tədqiqat obyekti ola bilər.
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ЕТНОГРАФИГЕСКИЕ ОБРЯДЕ В РОМАНЕ АЗИЗЯ ДЖАФАРЗАДЕ
“ИМЕЮ ГОЛОС В МИРЕ”
В.А.Шaбизaда
Сумгаитский Государственный Университет
Аэиэа Джафарэаде просплвиась в истории аэербайджансой литературы слоими историческими романами. Одним иэ самых иэвестных романа писательницы является роман “Имею
голос в мире”. В этом пронэведении расскаэывается о жиэни великого аэербаиджанско поэта
Сеид Аэима Ширвани. Наряду с повествованием о жиэни рисателя в романе содержательно
описывается романа, аэербайджанский быт 19 века. Основное внимание в статье уделяется
не содержанию романа, а этнографии и этнографическим обрядам ширванской провинции
покаэанным в романе.
Ключевые слова: этнография, Азиза Джафарзаде, Сеид Азим Ширвани, роман, этнографические обычаи и обряды
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THE ETHNOGRAPHIC CEREMONIES IN THE NOVEL “THE WORLD
HAS MY VOICE” BY AZIZA JAFARZADEH
V.A.Shabizade
Sumqayit State University
Aziza Jafarzadeh obtained honour with her historical novels in Azerbaijan literature history.
One of the most popular of poet id “The world has my voice”. This novel deals with the life of Seid
Azim Shirvany. XIX century Azerbaijan household life was reflected widely besides poet’s life.
XIX century Shirvan region ethnographic and etnography ceremonies were shown more than the
context of the novel in this article.
Key words: ethnography, Aziza Jafarzade, Seid Azim Shirvany, novel, ethnographic ceremonies and traditions
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UOT 801.6
ƏRUZŞÜNASLIQ TARİXİNİN İLK DÖVRLƏRİNƏ QISA BİR NƏZƏR
E.V.Babayeva
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
elnure1430@gmail.com
Məqalədə, ərəb və fars əruzçünaslıq tarixinin ilkin dövrlərinə nəzər salınır. Göstərilir ki, bu
elmin əsasını ərəb filologiyası tarixində məşhur ərəb filoloqu Xəlil ibn Əhməd qoymuşdur.
Sonralar neçə-neçə məşhur ərəb alimi bu elmi davam və inkişaf etdirmişlər. Təqribən VIII-IX
əsrlərdən etibarən əruz vəzni fars poeziyasına qədəm qoyur. Sonralar fars əruzçuları da əruz
elminin fars şeirində meydana çıxan xüsusiyyətlərini ümumiləşdirmiş, fars əruzunun nəzəri
əsaslarını yaratmışlar. Bəhrami Sərəxsi, Əbu Abdullah Qorşi, Rəşidəddin Vətvat və bir neçə başqa
alim fars əruz elmi tarixinin ilkin mərhələsini təşkil etsələr də bu alimlərin əsərləri dövrümüzə
qədər gəlib çatmamışdır.
Açar sözlər: Əruz, Xəlil ibn Əhməd, inkişaf yolu.
Ərəb əruz elminin yaradıcısı məşhur ərəb filoloqu Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi hesab olunur
(718-791). Xəlil ibn Əhməd dövrünün görkəmli alimi olmuş, bütün tarix boyu ərəb filologiya
elminin ən mühüm sütunlarından biri sayılmışdır. Ərəb filologiyasında, ərəb dilçiliyində bir sıra
qanunlar günümüzə qədər Xəlil ibn Əhmədin adı ilə bağlıdır. Başqa sözlə desək, ərəb filologiyasında, ərəb dilçiliyində bir sıra qrammatik normaları, qanunları Xəlil ibn Əhməd müəyyənləşdirmişdir. Xəlil ibn Əhməd eyni zamanda, ərəb poeziyası ilə də ciddi şəkildə məşğul olmuş və miladi
tarixlə 767, hicri tarixlə isə 150-ci ildə ərəb əruz elminin normalarını, çərçivələrini yaratmışdır.
Ümumiyyətlə, tədqiqatçılar ərəb poeziyasının inkişafında üç mərhələnin olduğunu göstərirlər:
səc dövrü, rəcəz dövrü və əruzvəznli poeziya dövrü. Tədqiqatçıların ümumi qənaətinə görə ərəb
poeziyası təqribən, V-VI əsrlərdən etibarən əruzvəznli poeziyaya qədəm qoymuşdur. Və Xəlil ibn
Əhmədin dövrünə qədər, yəni VIII əsrə qədər ərəb şeirində böyük bir inkişaf yolu keçən əruzvəznli
poeziya, nəhayət, qeyd etdiyimiz kimi, VIII əsrdə Xəlil ibn Əhməd tərəfindən müəyyən çərçivəyə
və normaya salınmışdır. Maraqlıdır ki, ilk növbədə ərəb əruz elminin hüdudlarını, çərçivələrini
müəyyənləşdirən Xəlil ibn Əhməd, eyni zamanda, ərəb poeziyasının islahatçısı kimi çıxış etmiş,
əgər belə demək mümknüsə, ərəb şeirinin vəzn baxımından gələcək hüdudlarını da müəyyənləşdirmişdir. İlk dövrlərdə nəinki alimlər, hətta, şairlər belə Xəlilin nəzəriyyəsini qəbul etməmiş, bu
çərçivələr əsasında yazıb-yaratmaq istəməmişlər. Məsələn, bir dəfə məşhur ərəb şairi Bəşşar ibn
Burda (vəfatı 785) bir qəsidəsində əruzun normalarından kənara çıxdığını söylədikdə, o, “Mən
əruzu qabaqlamışam”, Əbul Ətahiyəyə (vəfatı 825) isə həmin qüsuru xatırlatdıqda, o, “Mən əruzdan
yüksəyəm” cavabını vermişdir (1,16).
Xəlil həyatının mənasını biliklərə yiyələnməkdə görmüşdür. O, alimlər haqqında belə
demişdir: “Əgər bu tayfa, yəni elm əhli Allahın sevib-seçdiyi adamlar olmasa, deməli Allahın dostu
yoxdur”. Xəlil ibn Əhməd qrammatika və şeir tarixi ilə bərabər, musiqi elmini də gözəl bilmişdir.
Və nəticədə, bu üç elm sahəsi onu əruzun nəzəri əsaslarını sistemləşdirməyə qədər gətirib çıxarmışdır. Xəlil ibn Əhmədin ərəb əruzunun nəzəri əsaslarını yaratması ilə bağlı filologiya elmləri
doktoru, professor Tərlan Quliyev yazır: “Ərəb dilinin, şeirinin və musiqinin incəliklərini dərindən
bilən Xəlil ibn Əhməd bunlardan çıxış edərək, ərəb şeirinin və eyni zamanda, ərəb dilinin ritmik
vahidlərini kəşf edərək, onları səbəb, vətəd və fasilə adlandırmışdır. Belə ki, onun səbəb, vətəd,
fasilə adlandırdığı bu rüknlər ərəb dilinin ən kiçik ritmik nitq vahidlərini əhatə edir. Başqa sözlə
desək, ərəb dilinin elə kiçik ritmik dil parçası yoxdur ki, bu rüknlərdən kənarda qalsın... Ərəb dilini
fonetika və ritm baxımından tədqiq edən Xəlil ibn Əhməd ərəb dilində adətən bir hərəkəli hərfdən
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sonra bir hərəkəsiz, iki hərəkəli hərfdən sonra bir hərəkəsiz, üç hərəkli hərfdən sonra bir hərəkəsiz
hərfin gəldiyini müşahidə edir. Və hərəkəli hərfdən sonra hərəkəsiz hərf gəldiyi zaman nitqin bir
qədər dincəldiyini və dayandığını görür. Və məhz bu fonetik birləşmələrin ərəb dilində ritm yaradan
vasitə olduğunu anlayır. Beləliklə, bir hərəkəli və bir hərəkəsiz hərfin birləşməsini səbəb, iki
hərəkəli və bir hərəkəsiz hərfin birləşməsini vətəd, üç hərəkəli və bir hərəkəsiz hərfin birləşməsini
isə fasilə adlandırır. Daha sonra ərəb dilinin nitq axınında vətədlərin daha tez-tez işləndiyini duyan
Xəlil, vətədi bu fonetik birləşmələr içərisində daha güclü sayır” ( 2,23,25) .
Professor Tərlan Quliyevin yazdığına görə “Ərəb dilinin və eyni zamanda, şeirinin ən kiçik
ritmik hissələrini kəşf edən Xəlil ibn Əhməd elə bu anda ikinci kəşfini edir. Ərəb dilində ərəb
dilinin bütün lüğət fondunu özündə əhatə edə bilən qəlibləri – babları, əruzda isə səbəb, vətəd və
fasilələr vasitəsilə əruzun əsli təfilələrini yaradır. Bablar ərəb dilinin bütün feillərini, lüğət tərkiblərini nəzəri şəkildə ümumiləşdirən qəliblər, modellərdir. Babların daxili imkanları nəticəsində yaranan yeni, nəzəri modifikasiyaları, hətta, dilə də təsir edib, dildə olmayan yeni sözlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Xəlil bablara bu keyfiyyəti vermiş, başqa sözlə desək, ərəb dilində gələcəkdə yarana biləcək sözlərin də çərçivələrini yaratmış, qabaqcadan onları nəzəri şəklə salmışdır. Xəlil
əruzun təfilələrində də bu yol ilə getmiş, ərəb şeirinin ritmini əsas səkkiz təfilədə əks etdirmişdir.
Digər ritmlər isə öz nəzəri əkslərini törəmə təfilələrlə tapırlar. Xəlil ərəb şeirinin ritmini nəzəri
şəkildə qəti olaraq sistemləşdirib qurtarsa da, hər halda zihaflar vasitəsilə bu məsələni bir qədər də
açıq qoymuş, əgər ərəb şeirində yeni qəlib, yeni bəhr işlənərsə, həmin ritmlərin əksi üçün zihaflar
vasitəsilə yeni təfilələr yaranması mümkünlüyünü ağlauyğun saymışdır. Əslində Xəlil öz nəzəri
sistemi ilə daha geniş düşünmüşdür. Təsadüfi deyldir ki, sonrakı əsrlərdə sonrakı əruzçular yeni
zihaflar yaratmış, onlar vasitəsilə yeni törəmə təfilələr, nəzəri ritmik vahidlər alaraq, onları bu və ya
digər şeirin əsasına qoymuş, başqa sözlə desək, yeni ritmləri bu təfilələr vasitəsilə göstərmişlər.
Xəlilin rüknlər və onların müxtəlif kombinasiyaları vasitəsilə yaratdığı və ərəb dilinin bütün əsas
ritmini özündə əks etdirən səkkiz əsli təfilə bunlardır: fə”Ulün – yanaşı vətəd (fə”U), yüngül səbəb
(lün); fA”ilün – yüngül səbəb (fA), yanaşı vətəd (“ilün); məfA”İlün – yanaşı vətəd (məfA), iki
yüngül səbəb (“İ, lün); fA”ilAtün – yüngül səbəb (fA), yanaşı vətəd (“ilA), yüngül səbəb (tün);
müstəf”ilün – iki yüngül səbəb (müs,təf), yanaşı vətəd (“ilün); müfA”ələtün – yanaşı vətəd (müfA),
kiçik fasilə (“ələtün); mütəfA”ilün – kiçik fasilə (mütəfA), yanaşı vətəd (“ilün); məf”UlAtü – iki
yüngül səbəb (məf, “U), aralı vətəd ( lAtü) (2, 26-28).
Görkəmli əruzşünas Əkrəm Cəfər Xəlil ibn Əhmədin böyüklüyünü, nəzəri sisteminin nəhəngliyini göstərmək məqsədilə yazır: “Xəlil məşhur yazıçı İbn əl-Müqəffa ilə görüşüb dostlaşmış, onun
əsərləri, pəhləvicədən ərəb dilinə etdiyi tərcümələrilə, xüsusilə “Kəlilə və Dimnə” ilə tanış
olmuşdur. Onların bir-biri haqqındakı təəssüratı da qəribədir. Xəlildən İbn əl- Müqəffa haqqında
soruşduqda: “Onun elmi ağlından çoxdur”, İbn əl-Müqəffa isə Xəlil barəsində... “ Onun ağlı
elmindən çoxdur” demişdir” (2,21).
Professor Tərlan Quliyevin yazdığına görə “Əruzun bütün terminologiyası demək olar ki, ərəb
həyatı və məişəti ilə bağlıdır. Belə ki, Xəlil iki misradan ibarət olan beyti – poetik termini beytə, evə
(beyt, eyni zamanda, ərəb dilində ev çadır deməkdir), oxşatdığı üçün səbəbi ipə, vətədi də mıxa
bənzədir. Guya səbəb çadırın qıraqlarını çəkib dartdığı, vətəd isə mıx kimi vurulduğu yerdə
möhkəm dayandığı üçün belə adlanmışdır. Həqiqətən də, ərəb şeirinin ritmində vətəd səbəbdən
güclü ritmik vasitədir. Fasiləyə gəldikdə isə o, iki ipin, iki mıxın, başqa sözlə desək, iki səbəbin,
yaxud iki vətədin arasındakı məsafə, fasilədir. Qeyd etmək lazımdır ki, əruz sözünün də bir mənası
çadırın ortasındakı çadırı saxlayan dirək deməkdir. Deməli, beyt- ev, çadır, əruz çadırı saxlayan
dirək, səbəb çadırın qıraqlarını dartan ip, vətəd bu ipləri yerə möhkəm vuran mıx, paya, fasilə isə bu
iplərin arasındakı məsafədir” (2, 23-24).
Əruzşünaslar Xəlilin əruz elmini yaratması ilə bağlı bir-neçə rəvayəti misal gətirirlər.
Məsələn, bir rəvayətdə deyilir: “Xəlil Məkkədə ziyarət zamanı Allahdan ona qədər heç kimə ilham
edilməyən bir elmin ilham edilməsini xahiş edir. Evə döndükdən sonra isə əruzu kəşf edir. Digər bir
rəvayət isə belədir. Ərəb şeirinin vəznini sistemləşdirmək Xəlili həmişə düşündürmüş, narahat
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etmişdir. Nadr bin Şumeyyil yazır: “Bir dəfə poeziya biliciləri qrammatikadan danışaraq, Xəlilin
yanından keçərkən o, “bunlara öz əsilləri (nəzəriyyələri) lazımdır” demiş və əruzu yaratmışdır” (2,
23). Beləliklə, sonrakı əsrlərdə, yəni Xəlil ibn Əhməddən sonra ilk növbədə ərəb alimlərinin özləri,
eyni zamanda, digər Şərq xalqlarına mənsub olan alimlər ərəb əruz elminin nəzəri əsasları haqqında
qiymətli əsərlər yazmış və bu elmi zənginləşdirmişlər. Məsələn, belə alimlərdən və onların
yazdıqları əsərlərdən əz-Zəccacın “Kitabul-əruz”, əl-Mazininin “Kitabul-əruz”, İbn Keysanın
“Təlqib əl-qəvafi və təlqib əl-hərəkatiha”, İbn əs-Sərracın “əl-Miyar fi avzan əl-əşar vəl kafi fi elm
əl-qəvafi”, İbn Əbd Rəbbihin “əl-İqd əl-fərid”, Sahib bin Əbbadın “əl-İqna fil əruz və təxric əlqəvafi”, əl-Xəvarəzminin “Miftah əl-ülum”, İbn Rəşiqin “əl-Umdə fi mahasin əş-şiir və ədəbih və
nəqdih”, Xətib Təbrizinin “əl-Kafi fil əruz vəl qəvafi”, əz-Zəməxşərinin “əl-Qistas əl-müstəqim fi
elm əl-əruz”, əs-Səkkakinin “Müftahül-ülum”, Əl-Xəzrəcinin “əl-Dairə əş-şəfiə fil əruz vəl qafiyə”,
əl-Əndəlüsinin “Əruzi-Əndəlüsi”, əl-Hacibin “Elm əl-əruz” və nəhayət. Nəsirəddin Tusinin
“Miyarül-əşar” əsərlərinin və başqalarının adlarını çəkmək olar. Əruz və qafiyəşünaslıq tarixinin
görkəmli tədqiqatçısı olan professor Tərlan Quliyev “Əruz və qafiyəşünaslıq tarixi” adlı monoqrafiyasında ərəb əruz elminin tarixini araşdırıb bu bölməyə yekun vurarkən yazır: “Ümumiyyətlə,
VIII-XIII əsrlər əruz elminin yarandığı dövr olmaqla bərabər, xüsusilə, məhz ərəb əruz elminin
daha çox tədqiq olunduğu dövrdür. Bu dövrün ən qızğın çağı IX-XI əsrlərə təsadüf edir. Belə ki,
IX-XI əsrlərdə ərəb əruzunun xüsusiyyətləi haqqında bir-birindən qiymətli əsərlər yazılaraq, əruz
vəzninin ərəb şeirində meydana çıxan xüsusiyyətləri xüsusi bir ardıcıllıqla araşdırılır. Ərəb əruzunun nəzəri əsasları haqqında Xəlil ibn Əhməd və ondan sonra yaşamış alimlər tərəfindən əsas
elmi-nəzəri fikirlər deyildiyi üçün, təqribən XI-XIII əsrlərdən sonra ərəb əruzunun xüsusiyyətləri
barəsində demək olar ki, heç bir ciddi fikir deyilməmişdir. Doğrudur, ərəb əruzu haqqında XI
əsrdən sonra əsərlər yazılsa da, onların heç biri elmi dəyərinə görə əvvəlkilərdən fərqlənməmişdir.
Bu mənada, XIII əsrdə Nəsirəddin Tusi tərəfindən qələmə alınmış “Miyar əl-əşar” əsərinin ərəb
əruzundan bəhs edən hissəsini XIII əsrə qədər ərəb əruzunun nəzəri əsasları barədə yazılan əsərlərin
yekunu kimi qiymətləndirmək olar” (2, 49-50).
Əruz elminin tədqiqatçıları, daha doğrusu, Əkrəm Cəfər və Rəhim Musulmanqulov əruz vəzninin fars poeziyasında işlənmə tarixindən danışarkən, Rəhim Musulmanqulov “ Xüttəldəki
məğlubiyyətinə görə xalqın nifrətini qazanan Əsəd bin Abdullaha 725-ci ildə Bəlx şəhərinin sakinləri tərəfindən həsr edilən bir satirik parçanı fars ədəbiyyatında əruzvəznli şeirin ilk nümunəsi
hesab edir:
Əz Xüttəlan amadiyə?
Beru təbah amadiyə?
Avarə baz amadiyə?
Xəşəngü zar amadiyə?
Xüttəalndan (sən) gəlmisən?
Ləkələnmiş (rüsvay olmuş) üzlə (sən) gəlmisən?
Yenə də avara (kimi sən) gəlmisən?
Keçəl (tükü yonulmuş) və ağlar (yazıq gündə sən) gəlmisən?”(2,135-136; 3,187)
Əkrəm Cəfərin nöqteyi-nəzərinə görə isə fars poeziyasında əruz vəznində klassik üslubda şeir
yazan, Abbasilər dövlətinin VII xəlifəsi Harun ər-Rəşidin oğlu Məmuna 809-cu ildə qəsidə ithaf
edən Əbu Abbas Mərvəzidir. Beləliklə, gördüyümüz kimi, artıq VIII-IX əsrlərdən etibarən əruz
vəzni fars poeziyasına qədəm qoyur və fars şairləri bu vəzndə artıq gözəl əsərlər yazmağa
başlayırlar. Bu məsələləri geniş və əhatəli şəkildə tədqiq edən Tərlan Quliyev bu barədə danışarkən
yazır: “Ərəblərin Yaxın Şərqi istila etməsindən sonra əruzu bir vəzn kimi qəbul edib poeziyalarında
işlədən xalqlardan birincisi farslar oldular. Tədqiqatçılar islamdan, əruzdan əvvəlki fars şeirinin
vəzninin əsasən heca olduğunu söyləyirlər. Lakin islamaqədərki fars şeirinin vəznin əruz olduğunu
və dolayısı yolla əruzun bir vəzn kimi fars şeirinin öz təbiətindən doğduğunu söyləyən tədqiqatçılar
da vardır. Bu vəznə qədər heca vəznində yazıb-yaradan fars şairləri əruz vəzni qəbul olunduqdan
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sonra fars dilinin bu vəzndə yazıb-yaratmaq üçün geniş imkanlar verdiyini hiss edərək, bu vəznə
daha tez-tez müraciət etməyə başlamış və nəhayət sonrakı əsrlərdə əruz vəzni tamamilə farsdilli
poeziyanın əsas vəzninə çevrilmişdir (2,134).
Tədqiqatçıların ümumi qənaətinə görə, fars əruzu mahiyyət etibarilə ərəb əruzundan
fərqlənmir. Ümumiyyətlə, əruzun mahiyyəti istər ərəbdilli, istər farsdilli və istərsə də türkdilli şeirdə
eynidir. Və hətta, əgər belə demək mümkünsə, əruzun tələblərinə əməl etməklə hər hansı dünya
dillərinin birində də əruz vəznində şeir yazmaq olar. Lakin məsələ burasındadır ki, fars və türk
şeirlərində meydana çıxan xüsusiyyətlər bu dillərin özünəməxsus cəhətləri və bu dillərdə əsərlərini
qələmə alan şairlərin zövqləri ilə bağlıdır. Bu da, təbii ki, nəticə etibarilə ərəb, fars və türk dillərində
meydana çıxan əruzun özünəməxsus cəhətlərinin yaranması ilə nəticələnir. Bu mənada, əruzun,
daha doğrusu, fars əruzunda meydana çıxan fars şeirinin və fars əruzunun xüsusiyyətlərini duyan
fars alimləri, fars nəzəriyyəçiləri ilk dövrlərdən etibarən başlayaraq, fars əruzunun özünəməxsus
nəzəri cəhətlərini araşdırmışlar ki, nəticədə fars əruz elmi meydana gəlmişdir. Yenə də qeyd
etdiyimiz kimi, onlar, ümumiyyətlə, əruzun mahiyyətinə heç bir dəyişiklik etməmiş, sadəcə olaraq,
rüknlərin və əsli təfilələrin, zihafların və törəmə təfilələrin, dairələrin və bəhrlərin tərkiblərində
müəyyən dəyişikliklər edərək, fars əruzunun özünəməxsus simasını yaratmağa müvəffəq olmuşlar.
Doğrudur, əruzşünaslıq tarixində bəzən bəzi tədqiqatçılar bu məsələlərə etiraz edərək, ərəb, fars,
türk əruzu anlayışlarını qəbul etmir, əruzun ümumi mahiyyətinin eyniliyini əsas götürərək, ümumi
əruzu ərəb, fars, türk əruzlarına bölmürlər. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, fars əruz elmi
meydana çıxdıqdan sonra, hələ orta əsr tədqiqatçılarının özləri əruzları ərəb və əcəm əruzları
deyərək iki yerə ayırmış, əcəm əruzu terminini ara-sıra olsa da işlətmişlər.
Beləliklə, artıq VIII-IX əsrlərdən etibarən farsdilli poeziyaya qədəm qoyan əruz vəzni, artıq
X-XI əsrlərdən etibarən, başlayaraq fars alimləri tərəfindən tədqiq olunmuş və nəticədə fars əruz
elmi meydana gəlmişdir. Bu mənada, fars əruz elmini tədqiq edən alimlər sırasında Bəhrami
Sərəxsinin, Büzcümehr Qəsiminin, Əbu Abdullah Qorşinin, Həsən Qəttanın, Yusif Əruzinin,
Rəşidəddin Vətvatın, Əbül Əla Şüştərinin və başqalarının adlarını çəkmək olar ki, bu adı çəkilən
alimlərin əsərləri dövrümüzə qədər gəlib çatmasalar da, hər halda onların adları fars əruz və
qafiyəşünaslıq tarixinə yaxşı məlumdur. Belə ki, orta əsr mənbələri bu alimlər və onların
yaradıcılıqları haqqında olduqca dolğun məlumat verirlər. Eyni zamanda, biz bu alimlər haqqında
məlumatı sonrakı dövr əruzşünasların əsərlərindən də almış oluruq. Belə ki, XIII-XVI əsrlərədə
yaşayıb-yaratmış fars əruzşünasları, həqiqətən də, böyük qədirbilən fars əruz və qafiyəşünaslıq
tarixində görkəmli yer tutan bu alimlərin adlarını hörmətlə çəkmiş, onların gördükləri işlərə
layiqincə qiymət vermişlər. Eyni zamanda, onu da qeyd etmək vacibdir ki, yuxarıda adları çəkilən,
lakin əsərləri bizə tam şəkildə gəlib çatmayan bu alimlər fars əruz və qafiyəşünaslıq tarixinin ilkin
mərhələsini təşkil edirlər.
Bu mənada, bizim nöqteyi-nəzərimizcə, fars əruzşünaslıq tarixinə qısa da olsa ekskurs etmək
olduqca vacibdir. Buna görə də, biz, bu işi bizdən əvvəl və layiqincə yerinə yetirmiş görkəmli
əruzşünas, filologiya elmləri doktoru, professor Tərlan Quliyevin “Əruz və qafiyəşünaslıq tarixi”
kitabına müraciət etməyi və onun bu barədə olan mülahizələrini burada qısa şəkildə əks etdirməyi
daha məqsədəuyğun və elmi sayırıq. Beləliklə, professor Tərlan Quliyev ilkin dövr fars əruzşünaslıq
tarixindən danışarkən yazır: “Əbülhəsən Bəhrami Sərəxsi, Sultan Mahmud Qəznəvi (998-1030)
dövrünün alim və şairlərindən olmuşdur. Onun həyatı və yaradıcılığı haqqında məlumat olduqca
azdır. Lakin az da olsa, bu barədə məlumata Nizami Əruzi Səmərqəndinin “Çahar məqalə”,
Məhəmməd Ufinin “Lübabül-əlbab”, Şəmsəddin Məhəmməd bin Qeys Razinin “əl-Möcəm”,
Nəsirəddin Tusinin “Miyar əl-əşar” əsərlərində rast gəlirik. Belə ki, Nizami Əruzi Səmərqəndi
(vəfatı 1174) “Çahar məqalə” əsərinin ikinci fəsli olan “Şairin məziyyətləri və şeir elminin təbiəti”
haqqındakı hissəsində Bəhrami Sərəxsinin “Ğayət əl -əruzeyn”, “Kənz əl-qafiyə”, “Sirqət”, “Nəqdiəlfaz”, “Təracin”, “Nəqdi-məani” kimi əsrlərinin adını çəkir və şeir demək bacarığı olan kəslərin bu
əsərlərə müraciət etməsini məsləhət görür. Nizami Əruzi Səmərqəndinin bu qısa məlumatlarından
aydın olur ki, Bəhrami Sərəxsi hələ öz dövründə böyük alim kimi şöhrət tapmış, xüsusilə, vəzn və
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qafiyə haqqında olan əsərləri şairlər tərəfindən oxunmağa məsləhət görülmüşdür. Katiblik, şeir,
nücum və tibb elmləri haqqında dörd məqalədən, fəsildən ibarət olan bu əsərində müəllif orta əsrlər
şah sarayında lazım olan elmlərin qısa xarakteristikasını veərərək, onların əhəmiyyətini göstərir və
bu elmlərlə məşğul olan mütəxəssislərin nələri bilmələri olduqlarını söyləyir.
Məhəmməd Ufi isə “Lübabül-əlbab” əsərinin əruz barəsində Bəhrami Sərəxsinin qələminə
məxsus olan digər bir əsərin – “Xocastename” əsərinin adını çəkir. Əgər “Çahar məqalə” müəllifi
və Məhəmməd Ufi Bəhrami Sərəxsinin və əsərlərinin adını çəkməklə kifayətlənirlərsə, artıq Şəms
Qeys Razi və Nəsirəddin Tusi öz əsərlərini yazarkən Bəhrami Sərəxsinin əruz və qafiyə haqqında
olan kitablarından bir mənbə kimi faydalanmış və onlardan istifadə etmişlər. Məsələn, Şəms Qeys
Razi “əl-Möcəm” əsərində fars əruzçularından, o cümlədən, Bəhrami Sərəxsi və Büzürcmehr
Qəsimidən danışarkən, onların praktikada çox az işlənən (demək olar ki, işlənəməyən), lakin nəzəri
şəkildə yaratdıqları iyirmi bir fars bəhrinin adını çəkərək, həmin bəhrlər haqqında geniş məlumat
verir. Şəms Qeys Razinin verdiyi məlumatdan bu alimlərin Qeys Razidən əvvəl yaşayıb-yaradan ilk
fars əruzçuları olmaqla bərabər, həm də hərtərəfli alim, böyük nəzəriyyəçi olduqları aydınlaşır.
Ümumiyyətlə, Şəms Qeys Razi “əl-Möcəm” əsərində Bəhrami Sərəxsinin adını bir alim kimi iki
dəfə çəkərək, onun əsərlərinə müraciət edir. Hətta, onun “Ğayət əl-əruzeyn” əsərinə əsasən,
“münəkisə” dairəsinin Əbu Abdullah Qorşi tərəfindən yaradıldığının məlum olduğunu qeyd edir.
Nəsirəddin Tusi də “Miyar əl-əşar” əsərində Bəhrami Sərəxsinin yaradıcılığına müraciət
etmişdir. Belə ki, Nəsirəddin Tusiyə görə, Bəhrami Sərəxsi məqlubi-təvil bəhrinin yaratmışdır.
Onun yazdığına əsasən, Bəhrami Sərəxsi bu vəzndə fars poeziyasında az şeir olduğunu söyləsə də,
hər halda öz fikirlərində Fəralavi adlı şairin yaradıcılığına söykənmişdir ki, Nəsirəddin Tusi də
məqlubi-təvil bəhrinə, yəni məfA”İlün fə”Ulün məfA”İlün fə”Ulün ölçüsünə uyğun olan həmin
beyti öz əsərində nümunə kimi göstərmişdir. Nəsirəddin Tusinin qeydlərindən aydın olur ki,
Bəhrami Sərəxsinin əruz haqqında əsəri bəlkə də onun əlində olmuş və bu əsər onun əlində
olduğuna görə o, Bəhrami Sərəxsinin məqlubi-təvil bəhrinə aid olan fikirlərini və həmin bəhrə aid
Bəhrami Sərəxsinin Fəralavi yaradıcılığından gətirdiyi nümunəni eyni ilə öz əsərinə daxil edə
bilmişdir.
Bütün yuxarıda deyilənlərdən Bəhrami Sərəxsinin öz dövründə məşhur əruzçulardan olduğu
və böyük şöhrət tapdığı bir daha aydınlaşır.
Əmir Əbu Mənsur Qəsim ibn İbrahim əl-Büzürcmehr Qəsimi Mahmud Qəznəvi və onun oğlu
Sultan Məsud Qəznəvinin müasiri olmuşdur. Onun həyat və yaradıcılığı haqqında məlumata
Məhəmməd Oufinin “Lübabül-əlbab” əsərində və digər əsərlərdə rast gəlirik. Büzürcmehr Qəsimi
də Bəhrami Sərəxsi kimi ilk fars əruzçularından olmuşdur. Belə ki, Şəms Qeys Razi praktikada
işlənməyən, nəzəri cəhətdən mövcud olan ağır fars bəhrlərindən danışarkən, Bəhrami Sərəxsi ilə
birlikdə onun da adını qeyd edir.
Mənbələrin verdiyi məlumata görə Əbu Abdullar Qorşini də ilk fars əruzçularından saymaq
olar. Onun həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat demək olar ki, yoxdur. Belə ki, onun adını ilk
dəfə Bəhrami Sərəxsi öz əsərində çəkmiş və onun münəkisə dairəsini – fars əruzunda işlənməyən,
lakin nəzəri şəkildə mövcud olan üç dairədən birini yaratdığını söyləmişdir ki, bu barədə də
məlumata biz Şəms Qeys Razinin “əl-Möcəm” əsərində rats gəlirik. Həmçinin “əl-Möcəm” əsərini
çapa hazırlayan və ona müqəddimə yazan görkəmli İran alimi Məhəmməd Qəzvini onun adının
bəzən Abdullah Fouşi şəklində oxunduğunu da söyləyir.
Həsən Qəttanın həyat və yaradıcılığı haqqında əlimizdə məlumat olduqca azdır. Məlum olan
isə odur ki, dövrün görkəmli alimi olan, imam, xacə kimi titullarla çağrılan Həsən Qəttan dövrünün
görkəmli alimi və ictimai xadimi Rəşidəddin Vətvatın (vəfatı 1177) müasiri olmuşdur. Elm aləminə
onun Rəşidəddin Vətvatla məktublaşması məlumdur. Həsən Qəttan haqqında demək olar ki, biz
yeganə məlumatı yenə də Şəms Qeys Razinin “əl-Möcəm” əsərindən alırıq. Qeys Razinin
məlumatına görə, əruz haqqında qısa bir əsərin, “Müxtəsər”in müəllifi olan Həsən Qəttan ilk dəfə
rübai vəznini nəzəri şəkildə sistemləşdirən alimdir. Həmçinin həmin sətirlərdən məlum olur ki,
Şəms Qeys Razi Həsən Qəttanın rübai haqqında yazdığı əsəri görmüş və həmin şəcərələri, yəni
126

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2016, II cild, №1

şəcəreyi-əxrəb və şəcəreyi-əxrəmi zihaflar və hər vəznə aid misallarla zənginləşdirərək, öz əsərində
olduğu kimi təsvir etmişdir.
Yusif Əruzinin adına bir alim kimi əruzdan bəhs edən mənbələrdən ilk dəfə Nəsirəddin
Tusinin “Miyar əl-əşar” əsərində rast gəlirik. Onun həyat və yaradıcılığı haqqında əlimizdə
məlumat olduqca azdır. Belə ki, qafiyənin nəzəri əsaslarından danışarkən, Nəsirəddin Tusi Yusif
Əruzinin adını çəkərək, onun ərəb əruz və qafiyə elminin yaradıcısı olan Xəlil ibn Əhməd kimi fars
əruz və qafiyəsinin nəzəri əsaslarının yaradıcısı olduğunu söyləyir. Nəsirəddin Tusi öz əsərində
Yusif Əruzinin fars qafiyəsində “xüruc”un olmadığı fikrini misal gətirir. Bu sətirlərdən məlum olur
ki, Yusif Əruzi dövrünün görkəmli və nüfuzlu əruz və qafiyə alimlərindən olmuşdur. “Tərcüman əlbəlağə” əsərinin müəllifi Məhəmməd bin Ömər ər-Raduyani qədim fars əruzçularından danışarkən,
Əbu Yusif adlı bir alimin adını çəkir. Onun da Yusif Əruzi olduğunu güman etmək olar.
Rəşidəddin Vətvat (vəfatı 1777) dövrünün görkəmli alimi, şairi və ictimai xadimi olmuşdur.
Onun qələmindən 20-yə yaxın əsər çıxmışdır. Onlardan ən məşhuru “Hədayiq əs-sehr fi dəqayiq əşşer” əsəridir. Bu əsər fars şerində poetik fiqurlardan- bədi elmindən bəhs edən ilk nəzəri əsərlərdən
biridir. Bəzən qısaca olaraq, “Hədayiq” adlandırılan bu əsər o qədər məşhur olmuşdur ki, sonrakı
əsrlərdə dərslik kimi öyrənilməsi ilə yanaşı, həmçinin alimlərin stolüstü kitabına çevrilmiş və eyni
zamanda, bu əsərə müxtəlif şərhlər yazılmışdır. Rəşidəddin Vətvatın bu əsərini rus dilinə tərcümə
edib, ona müqəddimə və şərhlər yazan N.Y.Çalisovanın verdiyi məlumata əsasən, Rəşidəddin
Vətvat əruz haqqında da risalə yazmışdır. N.Y.Çalisovaya əsasən, “Risaleyi- əruz” adlanan ərəb və
fars əruzunun 29 ölçüsündən bəhs edən və hər bir ölçüsü fars dilində yazılmış iki beytlə şərh edilən,
həcmcə o qədər də böyük olmayan bu əsərin əlyazma nüsxələrindən biri İstanbulda, digəri isə SankPeterburq Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin kitabxanasında saxlanılır.
XII əsrdə fars dilində bədii elmi barəsində ilk əsərin – “Tərcüman əl-bəlağə” əsərinin müəllifi
olan Məhəmməd bin Ömər ər-Raduyani əruz haqqında fars dilində əsər yazan alimlərdən Əbu
Yusiflə bərabər, Əbul Əla Şüştərinin də adını çəkir. Lakin biz istər Raduyanidə və istərsə də başqa
mənbədə Əbül Əla Şüştərinin əruz haqqında fikirlərinə rast gəlmirik. Əbül Əla Şüştəri də digər ilk
fars əruzçüları kimi öz dövrünün tnınmış şairlərindən olmuşdur. Amma öz əsərlərində Şüştərinin
əruz haqqında heç bir fikrinə istinad etməyən Raduyani, şair kimi onun bir neçə beytini nümunə
gətirir.
Təqribən, X-XII əsrlərdə yaşayıb-yaradan fars əruzşünaslıq elminin ilk mərhələsini təşkil
edən bu alimlərin əsərləri demək olar ki, dövrümüzə qədər gəlib çatmamışdır. Lakin müxtəlif əsərlədə, təzkirələrdə, eləcə də XIII əsrdən sonra əruz haqqında yazılan traktatlarda bu alimlər və
onların yaradıcılıqları haqqında verilən məlumatlardan, onların əruzun nəzəri əsaslarını mükəmməl
bildiklərini, bilavasitə fars əruzunun nəzəri əsasları haqqında müəyyən fikir sahibi olduqlarını və
ümumiyyətlə, öz dövrlərinin görkəmli alimləri kimi yetişdiklərini görürük” (2, 138-144).
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ВЗГЛЯД НА РАННЮЮ ИСТОРИЮ АРУЗОВЕДЕНИЯ
Э.В.Бабаева
Институт Рукописисей имени Мухаммеда Физули Национальной
Академии Наук Азербайджана
Статья посвящена рассмотрению раннего периода развития истории персидского и
арабского арузоведения. Отмечается, что основоположником этой науки был известный
арабский филолог Халил ибн Ахмед. После него многие известные арабские учёные занимались вопросами этой науки.
В VIII-IX вв. аруз появился в персидской поэзии. Впоследствии персидские арузоведы,
изучив все особенности персидского аруза, создали теоретические основы персидского аруза.
Хотя такие учёные, как Бахрами Саракси, Абу Абдуллах Горши, Рашидаддин Вафват и
многие другие учённе занимались изучением раннего периода развития персидского аруза,
их труды не дошли до наших дней.
Ключевые слова: аруз, Халил ибн Ахмед, история арузоведения
LOOK AT THE EARLY HISTORY OF ARUZ
E.V.Babayeva
Institute of Manuscripts of Azerbaijan National Academy of Sciences
The article is didicted to consideration of early history of devolopment Persion and Arabic
aruz. The founder of this science was the famous Arabic philoligist Khalil ibn Ahmed. More of
famous Arabic science study aruz after him.
The VIII-IX century aruz was epeared in Persian poetik. Then Persian sciences studed all
particular qualities of Percian aruz and established the theorical basis of Percian aruz. Such sciences
as Bakhrami Serexi, Abu Abdullah Qorshi, Rashidaddin Vafvat studed the early history of development of aruz but these works didnˈt survived.
Key words: eruz, Khalil ibn Ahmed, history of aruz

128

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2016, II cild, №1

UOT 371.035.3:371.3
MODELLƏŞDİRMƏNİN ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏRİ
R. N.İzzətova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
izzetova_revane@mail.ru
Məqalədə, modelləşdirmə dərnəklərinin məqsəd və vəzifələrindən, elecə də, modelləşdirmənin şagirdlərin inkişafında əhəmiyyətindən bəhs edilir. Təlimin məzmunu əsasən məktəblilərin
əmək təlimi proqramına daxil edilmiş modelləşdirmə əsasında tədricən şagirdlərin çətinləşdirilmiş
texniki və quraşdırma işlərinə cəlb etməklə onlarda texniki görüş dairəsinin genişlənməsinə
yönəlmişdir.
Açar sözlər: texniki yaradıcılıq, texnologiya, modelləşdirmə, model, konstruksiya, qurğu,
sxem, obyekt.
Texniki yaradıcılıq dərnəklərinin ən geniş yayılmış formalarından biri də texniki modelləşdirmə dərnəkləridir. Modelləşdirmə texnologiya dərslərində və dərsdənkənar məşğələlərdə əsas yer
tutur. Burada şagirdlər model, maşın haqqında ilkin məlumatlar alır, texnika, texnologiya ilə tanış
olurlar. Model çoxmənalı olub elmin, texnikanın, istehsalatın müxtəlif sahələrində istifadə olunur.
Tədris modeli əyani vasitə olub şagirdlərlə iş zamanı obyekt və ya onun hissələrinin üç ölçülü
təsvirlə başa düşmək üçün vəsaitdir. Daha dəqiq desək tədris modeli həqiqi obyektin surəti olub
obyekt, onun quruluşu haqqında təsəvvür yaradır.
Modelləşdirmə dedikdə nə başa düşülür? Modelləşdirmə elmi idrak metodlarından biridir.
Modelləşdirmə insanın cisim və hadisələrin oxşar xassə və əlamətlərini mücərrədləşdirmək və onların arasında müəyyən münasibət yaratmaq qabiliyyətinə əsaslanır. Qeyd etmək lazımdır ki, kiçik
yaşlarından uşaqlarda maşın, qurğu, texnika, çertyoj, sxem haqqında təsəvvür yaradıldıqca, təlimin
inkişafetdirici xarakteri inkişaf edir. Bununla belə uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətində əmək fəaliyyəti müstəsna rola malik olur.
"Model" sözü "modulus" sözündən olub ölçü, nümunə deməkdir. O bir çox məna və çalarlara
malik olub, həm peşəkar və elmi fəaliyyətdə həm də gündəlik həyatda istifadə olunur.
Elmi araşdırmalarda model - insan tərəfindən yaradılmış real obyektin və ya hadisənin əsas
xüsusiyyətlərini əks etdirən süni obyekt və ya hadisədir. Modelin xüsusiyyətlərini tədqiq edərək,
insan real obyekt və ya hadisə haqqında yeni biliklər əldə edir.
Təlim zamanı model real obyekt haqqında biliklərin alınması üçün əyaniliyin vasitəsi kimi
istifadə olunur, məsələn, dəzgahların modelləri, mexanizmlər, cihazlar və s. Modelin hazırlanmasında müəyyən miqyasda yerinə yetirilən və ən qədim vaxtlardan istifadə edilən arxitektura
layihələrindən istifadə olunur. Modelin dəyəri real inşaat obyektindən müqayisəolunmaz dərəcədə
azdır,ancaq yaxşı yerinə yetirilmiş model inşaat obyekti, onun arxitekturası və beləliklə, onun tikintisinin məqsədəuyğunluğu haqqında çox gözəl təsəvvür yaradır.
Modellər bənzətmə və oxşarlığın nəzəriyyəsi əsasında hazırlanır. İlk oxşarlıq nəzəriyyələrindən birini təcrübə vaxtı ixtiraçı İ.P.Kulibin Peterburqda tağşəkilli körpünün tikintisində tətbiq
etdimişdir. O, bu körpünün modelini hazırladı və qeyd etdi ki, onun detallarının iş şəraiti modelin
miqyasının dəyişikliyi zamanı qeyri-mütənasib dəyişir. Məsələn, əgər modelin detallarının xətti
ölçülərini 1/K dəfə (K > 1) dəyişdirsək, bir çox model 1/K3 dəfə dəyişəcək, amma tətbiq olunan
qüvvələrdən yaranan mexaniki gərginliklər real obyektlə müqayisədə K dəfə azalır [1].
Modellərdə obyektin işləmək qabiliyyətinin öyrənilməsi modelləşdirmə adlanır. Birbaşa
modelləşdirmə və bənzətmələr metoduna ayrılır.
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Birbaşa modelləşdirmə obyektlə və fiziki təbiətin prosesiylə öyrənilən real obyektin və ya hər
hansı hadisənin əvəzlənməsinə əsaslandırılmışdır.
Bənzətmələr metodu daha mürəkkəb sistemlərin modelləşdirilməsi vaxtı istifadə olunur,
məsələn, elektrik və maqnit sahələri, atomun quruluşu və xüsusiyyətləri, xarici patogenlərin təsiri
altında materialların xassələrinin dəyişiklikləri, texnoloji proseslər. Bu mürəkkəb proseslər çətindir
və bəzən birbaşa modelləşdirmək qeyri mümkündür. Belə ki, real proseslər və sistemlər digər
müvafiq riyazi təsvirə malik olan proseslər və başqa fiziki təbiət sistemləriylə əvəz edilir. Bunlar
əksər hallarda riyazi təsvir və ya riyazi modellərdir.
Riyazi modeli elektron hesablayıcı maşınların (EHM) köməyi ilə fizika-riyaziyyat
metodlarıyla tədqiq edirlər. EHM-in müvəffəqiyyətlə təşkil edilmiş riyazi modeli real obyekt, hətta
əgər o hələ mövcud deyilsə, gələcəkdə reallaşdırılacaqsa həmin obyekt haqqında geniş informasiyanı almağa imkan verir.
Modelləşdirmə - modellərin qurulması, həqiqi obyektlərin dərk edilməsi prosesi, texniki
qurğuların öyrənilməsi metodları, modellərin yaradılmasında fikri və praktik fəaliyyət növüdür.
Texniki modelləşdirməni hazır çertyojların sadə yaranışı, qrafik və əyani təsvirlərin sürətləri kimi
başa düşmək olmaz. Yaradıcı qabiliyyətlərin inkişafı modelləşmənin mahiyyətini açmaqdan, onun
prinsip və qanunauyğunluqlarından ibarətdir. Buna görə də əvvəlcə modellərin yaradılması yollarını
izah etmək lazımdır. Bunu konkret misalla izah edək. Əvvəlcə modelləşdirmə obyektini, yəni
düzəldəcəyimiz maşının modelini təyin etmək lazımdır. Sonra modelin növünü təyin edirik (kontur,
model surət, həcmi və ya müstəvi). Bundan sonra lazımi miqyas təyin edilir, əsas hissələr nişanlanıb
ölçülür, eskiz hazırlanır və bunların əsasında işçi çertyoj hazırlanır. Sonra alınmış ölçülər emal
ediləcək materiallar üzərinə keçirilir.
Modelləşmənin yekun mərhələsi-məmulatın bəzədilməsi, onun sınaqdan keçirilməsidir.
Beləliklə, modelləşdirmə prosesini şagirdlərin hazırlıq səviyyəsindən asılı olaraq bir neçə
mərhələyə ayırmaq olar. Modelləşdirmə prosesi şagirdlərin hazırlığından asılı olaraq bir neçə
mərhələyə bölünə bilər [2].
1) modelləşdirmə obyektinin müəyyən edilməsi
2) işçi çertyojlarının hazırlanması
3) iş planının tərtib edilməsi və materialların seçilməsi
4) işin yerinə yetirilməsi
Modellərə olan tələb (ehtiyac) daim artır. Bu yalnız texnikada deyil, həm də bütün sahələrdə
belədir. Modelləşdirmənin əsas növləri – tədris modelləri, texniki modellər, məişət modelləri, inşaat
modelləri və s. ibarətdir. Sadə dillə ifadə etsək, tədris modeli həqiqi obyektin surəti olub, onun
quruluşu haqda kifayət qədər təsəvvür yaradır.
Modellər hərəkətli və hərəkətsiz ola bilər. Məsələn, sadə oyuncaqlar nümunəsində onlar hərəkətli və hərəkətsiz olurlar. Predmetlərin öyrənilməsi, tədqiqi aşağıdakı ardıcıllıqla aparılmalıdır [3]:
1. Ümumi görünüşlə predmetin xüsusiyyətinin tam dərk edilməsi. Məsələn binanın uzunluğu,
onun hündürlüyü, pəncərə və qapılarının forması. Maşının xarici görünüşü, onun salonu, sürücünün
idarəetmə yerinin quruluşu və s.
2. Əşyanın ümumi formasının və onun hissələrinin müəyyən edilməsi. Predmetin əsas hissələrinin quruluşu, bir birinə nisbətən yerləşdirilməsi.
3. Daha kiçik hissələrin müəyyən edilməsi və həmin hissələrin bir-birinə nisbətdə yerləşməsi.
Sonra həmin hissələrin adları və hazırlandığı material.
4. Təkrar olaraq əşyanın bütövlüyünün dərk olunması. Məsələn, hansı avtobusu şagird necə
quraşdırmalıdır.
Modelləşdirmə işinin yerinə yetirilməsində lazımi materialların düzgün seçilməsi əsas məsələlərdən biridir. Bəzən seçilən material nəzərdə tutulan iş üçün yaramır, ona lazımi forma verilməsi
çox çətin olur. Odur ki, işin planlaşdırılıması zamanı buna diqqət yetirmək lazımdır. Məsələn, gəmi
modeli hazırlayarkən əlavə materiallarla birlikdə onu penaplastdan işləmək daha məqsədəuyğundur.
Ancaq sadə qayıq hazırlayarkən onu kartondan düzəltmək daha müvafiqdir. Belə məmulatlar
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hazırlamaqla, onların texniki təfəkkürü inkişaf edir. Modelləşdirmədə əsas məqsəd şagirdlərin
sərbəst biliklərə yiyələnməsi, texniki təfəkkürün inkişaf etdirilməsi, fiziki obyektlərin dərk edilməsidir. Modelləşdirmənin nəticələrinə görə yeni qurğuların konstruksiyaları işlənir. Beləliklə,
modelləşdirmə reala mükəmməl qurğudan keçməyə icazə verir.
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В статье моделирования курсы целей и задачей а также моделирование развитие учеников речь идет о важности. По содержанию обучения студентов на основе моделирования
работы были включены в программу обучения, технической и монтажных работ все труднее
привлекать студентов, они направлены на расширение сферы технического совещания.
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MODELING OF COMMON ISSUES
R.N.Izzatova
Azerbaijan State Pedagogical University
The article aims and objectives of the association modeling, as well as the modeling is about
the importance of the development of the students. According to the contents of the training of students on the basis of modeling work has been included in the program of training, technical and installation work progressively harder to attract the students they are aimed at expanding the scope of
the technical meeting.
Keywords: technical creativity, technology, modeling, model, design, device, scheme, object.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДРЕВНЕЙ ГЯНДЖИ
Э.Л.Гасанов
Гянджинское отделение Национальной Академии Наук Азербайджана
l-hasan@hotmail.com
Данная научная работа посвящена историко-этнографическому исследованию образцов художественной керамики античной Гянджи на основе прикладных инновацион–ных научных методов.
Ключевые слова:Гянджа, гончарное ремесло, инновационные научные технологии,
традици- онные ремесленные изделия.
Еще с VII-VI тысячелетий до нашей эры в Гяндже развивалось гончарное ремесло. То
есть, уже в эпоху неолита, энеолита, на территории древней Гянджи, а также долины реки
Гянджачай изготавливались ранние керамические изделия. Благодаря усовершенствованию
ремесленных традиций, со временем гончарные образцы становились более качественными и
разнообразными [1, 131].
Нужно особо отметить, что в истории развития художественной керамики Гянджи конец железного века и ранние века нашей эры имеют большое значение. В этой античной эпохе наблюдается высокое усовершенствование в конструктивно-пластических формах, а также декоративно-орнаментальных особенностях художественной керамики древнего государства наших предков - Кавказской Албании. Город Гянджа являлся одним из основных культурно-экономических центров этого государства.
Главным историко-этнографическим значением изделий художественной керамики
Гянджи является тот факт, что керамика была ведущим и определяющим видом, влияющим
на остальные декоративно-прикладные искусства Кавказской Албании в рассматриваемом
периоде. VI век до нашей эры I век нашей эры считается периодом расцвета художественной
керамики древней Гянджи. В этой эпохе прослеживается традиционное продолжение керамических форм предыдуших исторических периодов. А также продолжают действовать и
древнейшие культовые обряды эпох бронзы и раннего железа, часто влиявшие на создание
таких традиционных керамических форм как зооморфные, сообщающиеся и другие сосуды
[1; 2, 73].
В историко-этнографической, научной характеристике художественной керамики древней Гянджи данного периода большое значение имеет развитие конструктивных форм и пластических особенностей гончарных изделий. Основными конструктивно-пластическими
формами художественной керамики античного периода Кавказской Албании являются:
1. Керамические фляги.
2. Художественные вазы.
3. Фигурная керамика.
4. Сообщающиеся сосуды.
5. Ялойлутепинские типы сосудов.
На территории старой Гянджи, а также в некоторых историко-археологических памятниках долины реки Гянджачай было обнаружено довольно много образцов данных основных
групп керамических изделий [3, 58].
Керамические фляги как одна из основных конструктивно-пластических форм художественной керамики древней Гянджи данного исторического периода, не случайно возроди132
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лись в гончарном ремесле, так как, они были тесно связаны с хозяйственной жизнью наших
предков и географическими особенностями.
Основными фигурными сосудами данного периода являются зооморфные керамические изделия. На территории Ирана, Турции (Передняя Азии), Центральной Азии были обнаружены образцы гончарного ремесла, имеющие сходство с сосудами античного период
Гянджи [5, 288; 6, 56].
Антропоморфные, зооморфные и геометрические орнаменты художественных керамических изделий древней Гянджи, а также зооморфных (фигурных) сосудов, имеют много
общностей с гончарными образцами таких историко-археологических памятников как Бампур, Тепе Гийан, Персеполь, Шахи-Тумп, Гийан и др. Это еще раз доказывает важность керамических изделий Гянджи и всего Гянджабасарского региона как этнографических источников в исследовании исторического прошлого не только Азербайджана, Кавказа, но и всего
Ближне и Средне Восточного ареала. Данные образцы художественной керамики античной
Гянджи являются показателем древних этно-культурных взаимоотношений в этом регионе в
период бронзого, раннежелезного веков, а также в эпоху эллинизма [2; 12].
Как известно, одной форм художественной керамики древней Албании, а также Гянджи является художественная ваза. Эти гончарные изделия благодаря своему утилитарному
назначению считаются вазами. Художественные вазы, обнаруженные на территории Гянджи
и всего Гянджабасарского региона имеют довольно много характерных особенностей.
Встречаются вазы с полусферическими корпусами, на трех ножках, имеющие многочисленные разновидности. Подобная архаическая форма ваз, возможно, зародилась на базе
культовых потребностей. Эти типы ваз широко распространились по всему Кавказу и Ближне-Восточным странам. У некоторых художественных ваз плечико сферической формы корпуса украшено ритмически повторяющимся бугорками, которые сделаны нажимом пальца
изнутри. Венчики ваз выделяются круговой каймой, которая приподнята над корпусом сферической формы и только в одном месте превращается в волнообразную, откинутую назад
форму [2; 14].
Кроме того, характерными художественными керамическими вазами античной Гянджи
являются изделия (вазы) с колесообразным корпусом, имеющим три ножки или же стройный
поддон, который стоит из цилиндрического подпорчика и круглой подставки. Изделия эти
приобретают художественное значение благодаря пластической красоте и композиционной
оригинальности своих керамических форм. Данные вазы по форме ножек могут быт разделены на две группы:
Первая группа - изделия с тремя ножками;
Вторая группа – вазы с поддонами [14-16].
Художественные вазы античной Гянджи, зародившиеся на базе культовых потребностей, безусловно, являются большим творческим достижением наших предков, особенно керамитов, и одним из ярких признаков развития материальной культуры Кавказской Албании.
Одним из важных изделий этого исторического периода древней Гянджи и всей Кавказской Албании являются сообщающиеся сосуды. Эти керамические образцы имеют соединенные конструкции. По этой причине образцы данной группы керамических изделий характеризуются более сложными чертами художественной композиции [15, 119-123]. Большинство сообщающихся сосудов этого исторического периода были обнаружены на территории
Гянджабасарского региона, в долине реки Гянджачай. Существуют предположения о том,
что вазы и зооморфные сосуды были тесно связаны еще в древнейшие времена.
Некоторые образцы сообщающихся сосудов античной Гянджи представлены тремя сосудиками без ручек бледно-розового цвета, соединяющими туловище в единую композицию.
Нужно отметить, что художественность в этом случае достигается не за счет декоративности,
она объясняется простой конструктивных форм сосудов и их архитектонического соединения [4; 14].
133

İCTİMAİ ELMLƏR

Другие образцы сообщающихся сосудов, являющиеся серо глиняными керамическими
сосудами, отличаются своими конструктивными и декоративными особенностями. Ручки сосудов, а также дополнительные керамические формы перемычек служащие сообщению между тремя сосудами, отяжелили керамическую монолитность.
Ялойлутепинские типы сосудов впервые были обнаружены в Ялойлутепе и, по этой
причине, так называются [13, 22].
Эти художественные керамические изделия отличаются пластическими композициями
и имеют художественно-декоративное значение. Так как, эти сосуды характеризуются длинными и глубокими клювообразными сливами, сферо-биконическими формами корпусов, боковыми ручками и желто-розовым цветом глины.
Нужно отметить что, исследуемый исторический период является эпохой развития таких культур, как культура погребений со слабоскорченным костяком, культура кувшинных
погребений и ялойлутепинская. Эпоха развития ялойлутепинской культуры связана с III-I вв.
до нашей эры. Важными историко-этнографическими показателями изделий художественной
керамики древней Гянджи данного периода являются декоративно-орнаментальные особенности. Гравировка керамических сосудов античной Гянджи во многих случаях характеризуется применением белой массы и таких орнаментальных мотивов, как кружки, треугольники
и др.
В некоторых керамических сосудах было также обнаружено клеймо. Это является ранним признаком применения в гончарном ремесле Кавказской Албании марок со стандартной
формой эмблемы. Нужно отметить, что в период раннего средневековья клеймо наносилось
и рукой и штамповкой [16, 231-232] и имело много разновидностей рисунка [17, 10].
Кроме того, одним из важных и наиболее ярких элементов в рельефно-декоративном
убранстве Кавказской Албании, а также Гянджи, является украшение корпуса сосудов каннелюрами. Орнаментально-расписной способ отличается своими декоративными мотивами
и приемами исполнения. Этот способ декоративного оформления керамических сосудов обнаруживается на крашеных изделиях Кавказской Албании, в том числе Гянджи и Гянджабасара [16, 4; 18, 51]. Благодаря историко-этнографическому исследованию раскрываются многие характерные особенности, а также генезис ремесленных традиции керамики античной
Гянджи.
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INNOVATIVE BASIS OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH OF DECORATIVEAPPLIED POTTERY WARES OF ANCIENT GANJA
E.L.Hasanov
Ganja Department of Azerbaijan National Academy of Sciences
This scientific work is devoted to the historical-ethnographic studies of samples of artistic ceramics of ancient Ganja on the basis of application of innovative scientific methods.
Keywords: Ganja, pottery trade, innovative scientific technologies, traditional handicraft
samples.
ANTİK GƏNCƏNİN DEKORATİV-TƏTBİQİ DULUSÇULUQ NÜMUNƏLƏRİNİN
MULTİDİSSİPLİNAR TƏDQİQİNİN İNNOVATİV ƏSASLARI
E.L.Həsənov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Bölməsi
Bu elmi-tədqiqat işi innovativ elmi üsullarla qədim Gəncənin bədii dulusçuluq nümunələrinin
tarixi və etnoqrafik tədqiqatına həsr olunub.
Açar sözlər: Gəncə, dulusçuluq sənəti, innovativ elmi texnologiyalar, ənənəvi sənətkarlıq
məmulatları.
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AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT QULLUĞU SİSTEMİNDƏ İNNOVASİYALARIN TƏTBİQİ
C.X.Cahangirli
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
ccahangirli@yahoo.com
Məqalədə dövlət qulluğu sistemində islahatlar ümumi şəkildə təhlil edilir. Öncə, dövlət qulluğu sistemində islahatların sistemli xarakter aldığı əsaslandırılır. Ölkəmizin dinamik inkişafı dövlət qulluğu sisteminin və dövlət idarəetməsinin intensiv təkmilləşdirilməsini şərtləndirmişdir.
Məqalədə qeyd olunur ki, dövlət idarəetməsinin bir hissəsi kimi dövlət qulluğu cəmiyyətin innovativ
çağırışlarına cavab verməlidir. Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunda islahatlar əsasən
yeniliklərin tətbiqini nəzərdə tutur. Müasir Azərbaycanda dövlət qulluğu sistemində islahatların
əsas cəhəti məhz bundan ibarətdir. Həmçinin, əsaslandırılır ki, dövlət qulluğu sistemində islahatların hüquqi bazası müntəzəm olaraq möhkəmləndirilir. Məqalədə dövlət qulluğu sistemində tətbiq
olunan innovasiyaların xarakteri hərtərəli nəzərdən keçirilir. Qeyd edilir ki, Azərbaycanda dövlət
qulluğu sistemində tətbiq olunan yeniliklər vətəndaşların məmnunluğunu təmin edir. Bu və digər
məsələlər məqalədə dərindən təhlil olunur.
Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, dövlət qulluğu, dövlət idarəçiliyi, dövlət orqanları,
islahatlar, innovasiya, kadr bazası.
Dövlət qulluğu, dövlət idarəçiliyi sisteminin mühüm hissəsi olmaqla, onun aktorlarının fəaliyyətlərinin məzmunu innovativ cəmiyyətin çağırışlarına cavab verən yeni peşəkar tələblərə əsaslanmalıdır. Bu tələblərin fokusunda cəmiyyətdə cərəyan edən innovativ proseslərin dinamik təhlilini
aparmaq, onları idarə etmək tələb olunur. Dövlət qulluğu sistemində innovasiyaların tətbiqi yeni
düşüncə tərzinə əsaslanan kadrlar bazasının formalaşdırılmasından başlayır. Azərbaycan Respublikasında inzibati islahatların həyata keçirilməsi və dövlət qulluğu sistemində yeniliklərə əsaslanan
islahatların intensiv xarakter alması modern dövlət idarəçiliyi sisteminin formalaşmasına real impuls vermişdir.
Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sistemində innovasiyaların tətbiqi ümumilikdə bu
sistemdə həyata keçirilən islahatların vacib istiqamətini təşkil edir. Dövlət qulluğu sistemində həyata keçirilən islahatlar zamanı diqqət yetirilən başlıca məqamlardan biri məhz bu sistemə yeniliklərin gətirilməsi ilə bağlıdır. Hər şeydən öncə, qeyd edək ki, ən böyük yenilik dövlət qulluğu anlayışına tam fərqli bucaqdan yanaşılması ilə bağlıdır. Belə ki, dövlət qulluğu əvvəlki illərlə müqaisədə
daha artıq dərəcədə cəmiyyət üzvlərinə xidmət kimi qəbul olunmaqdadır. Qeyd edək ki, belə
yanaşmanın şüurlarda oturuşması bütövlükdə cəmiyyətin inkişafı baxımından müsbət tendensiyadır.
Artıq dünya təcrübəsində özünü müsbət tərəfdən tam göstərmiş bu yanaşma ölkəmizdə də dövlət
idarəçiliyinin səmərəliliyinin artırıması baxımından müsbət dəyişiklikləri şərtləndirir.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, dövlət qulluğu sistemində innovasiyaların tətbiqi məsələsində
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinin olduqca vacib əhəmiyyəti vardır. Belə ki, müstəqillik tarixi
yeni olan Azərbaycanda ümumiyyətlə dövlət qulluğunun mahiyyəti cəmiyyət üzvlərinə hələ tam
aydın deyildi. Müvafiq olaraq, dövlət qulluğu sistemində islahatların həyata keçirilməsi istiqamətləri, prinsipləri haqqında da təsəvvürlər tam formalaşmamışdır. Bu reallıq həmçinin, dövlət qulluğu
sistemində innovasiyaların tətbiqi təcrübəsinin kənardan götürülməsinin zəruriliyini meydana çıxarmış oldu. Hazırkı məqamda Azərbaycan bir çox ölkələrin təcrübəsindən yararlanaraq dövlət qulluğu
sistemində innovasiyaların tətbiqi məsələsinə xüsusi diqqət ayırır. Ümumiyyətlə, qeyd edək ki,
müxtəlif ölkələrdə dövlət qulluğu sistemində innovasiyaların tətbiqinin səciyyəvi tərəfləri müşahidə
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olunmuşdur. Məsələn, ABŞ-da dövlət qulluğu sistemində həyata keçirilən innovativ islahatlar özünün müsbət məqamları ilə diqqəti cəlb etmişdir. Belə ki, ötən əsrin 90-cı illərində ABŞ-ın dövlət
qulluğu sistemində həyata keçirilən islahatların əsas problemi dövlət qulluğu sistemində çalışanların
öz işlərinə yanaşma tərzlərində köklü dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı idi. Belə ki, əsas diqqət ona
yönəldilmişdir ki, dövlət qulluqçuları öz fəaliyyətlərinin başlıca mənasını cəmiyyətə xidmət kimi
qəbul etsinlər. Təbii ki, burada cəmiyyət abstrakt mənada nəzərdən keçirilmir. Burada cəmiyyət
dedikdə, əsasən dövlət qulluqçularına konkret məsələlərlə bağlı müraciət edən vətəndaşlar nəzərdə
tutulur. Dövlət qulluqçularının müraciət edən vətəndaşlara həssaslıqla yanaşmalarına nail olunması
istiqamətində atılan addımlar islahatların əsas məzmunu təşkil edirdi. Cəmiyyət üzvlərinə keyfiyyətli sosial xidmətlərin göstərilməsi, təminat funksiyasının yerinə yetirilməsi, cəmiyyətdəki əsas
sosial qruplarla dövlət qulluğu arasında sosial tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi, azxərcli dövlət idarəçiliyi aparatının formalaşdırılması və müasir mərhələdə dövlət qulluğu sistemində həyata keçirilməsinə çalışılan başlıca yeniliklərdəndirlər. Belə yanaşma məmurlara, vətəndaşlara səmərəli xidmətlər göstərməyə imkan verəcək vəsaitlərin ayrılmasını nəzərdə tutur. Bu vəsaitlətin təyinatı üzrə
sərf olunmasını təmin etmək üçün isə ciddi nəzarət mexanizmlərinin tətbiq olunması tələb olunur.
Xarici ölkələrdə dövlət qulluğu sistemində islahatların həyata keçirilməsinin vacib istiqamətlərindən birini də dövlət müəssisələrinin struktur məsələsinə yenidən baxılması, bir çox hallarda
onlara kommersiya xarakteri verilməsi, idarəedicilik səviyyələrinin sayının azaldılması, dövlət
nəzarəti sisteminə yeni yanaşma tərzinin təmin olunması və s. təşkil edir.[8, 21] Qeyd edək ki, bu
məqamlar Azərbaycanda da müşahidə olunmaqdadır. Məsələn, ölkə Prezidentinin 2015-ci il fevral
ayının 5-də imzaladığı sərəncama əsasən Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi ləğv edilərək,
onun səlahiyyətləri uyğun dövlət orqanları arasında bölüşdürülmüşdür. [2] Yaxud, bundan başqa,
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 10 fevral 2015-ci il tarixli sərəncamına əsasən “Azərişıq
ASC” yaradılmışdır.[5] Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, dövlət qulluğu sistemində və dövlət idarəçiliyi
sistemində bu islahatların aparılması artıq zərurət kimi özünü biruzə vermişdir. Belə ki, hazırda
Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən nazirliklərin və komitələrin sayı
qırxa yaxındır ki, bu da kifayət qədər çoxluq deməkdir. Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinə mənfi
təsir etməklə yanaşı, belə hal həm də dövlət büdcəsinə əlavə yükdür. Deməli, oxşar səlahiyyətli
dövlət institutlarının birləşdirilməsi həm dövlət qulluğu sisteminin səmərəliliyinin artırılmasıdır ki,
bununla da vətəndaş məmnuniyyətinin təmin olunması, həm də dövlət büdcəsinə qənaət edilməsi
baxımından əhəmiyyətlidir.
Qeyd edək ki, dövlət qulluğu sistemində islahatların aparılması zamanı müəyyənləşdirilən
başlıca məqsəd dövlət qulluqçularının öz öhdəliklərini yaradıcı yerinə yetirmələri üçün müvafiq
şəraitin yaradılmasından ibarət olur. Bunun üçün bazar stimullaşdırıcılarının dövlət qulluğu
sisteminə daxil edilməsi məsələsi də diqqətdə saxlanılır. Məsələn, ABŞ-da belə bir yanaşma müsbət
nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Belə ki, nəticədə dövlət qulluqçusu özünün peşəkar təyinatına yeni
yanaşma tərzi sərgilməyə başlamışdır. O, ixtiyarında olan və sərfinə nəzarət olunan resurslarla
cəmiyyət üzvlərinin konkret problemlərinin həll olunmasını fəaliyyətinin başlıca prinsipi və ya
istiqaməti kimi qəbul etməyə başlamışdır. Bu istiqamətdə kadrların daha peşəkar idarəedici kimi
təkmilləşdirilməsi işlərinin aparılması da islahatların vacib yönünü təşkil etmişdir. Dövlət qulluqçusu təkcə öz səlahiyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərməklə kifayətlənməyərək, cəmiyyət üzvlərinin özünütəşkil probleminə də yaxından müdaxilə edir. Təbii ki, bunu müsbət tendensiya kimi
nəzərdən keçirmək lazımdır. Aparılan islahatlar idarəetmə fəaliyyətinə subyektiv amilin fəal daxil
edilməsini şərtləndirir. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün işçilər idarəetmədə fəal iştirak
etməlidirlər, hamı yenilikləri öyrənməlidir. İnzibati islahatların prinsipləri dövlət qulluqçularının
fəaliyyətinin məqsədlərinin və normativlər sisteminin yenidən nəzərdən keçirilməsini şərtləndirmişdir. İş yerlərinin və vəzifə təlimatlarının müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə adekvat olmasını geniş
miqyasda təhlil etmək tələb olunmuşdur. Dövlət qulluğu sistemində islhatların həyata keçirilməsi
zamanı dövlət qulluqçularının özlərinin də təşəbbüslərinin nəzərə alınması əhəmiyyətlidir. Bir daha
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ABŞ-a nəzər salsaq görərik ki, burada dövlət qulluqçuları islahatların hazırlanması prosesinin fəal
iştirakçılarına çevrilmişlər. Belə ki, dövlət qulluqçuları öz iş yerlərini, təlimatlar sistemini və
normativ tələbləri təhlil edərək müvafiq dəyişikliklər təklif etmişlər. Nəticədə bütün köhnə normativ
tələblərə yenidən baxılmışdır. Demək olar ki, bütün köhnə normativ tələblər sistemi yenilənmişdir.
Belə addımın atılmasında məqsəd dövlət qulluqçularının əlavə tənzimləmə funksiyalarından,
qaydalardan və onların təşəbbüs imkanlarını məhdudlaşdıran digər məqamlardan azad etməkdən
ibarət idi. Aparılan islahatların maraqlı tərəfi ondan ibarət olmuşdur ki, sayları həddən artıq çoxluq
təşkil edən idarəetmə strukturları ləğv olunmamışdır, onlar sadəcə olaraq, öz heyətləri ilə birgə
üçüncü sektora keçirilmişlər. Fəaliyyətinə obyektiv təlabatın olduğu müddətdə onlara maliyyə
təminatı həyata keçirilir. Bu isə o, deməkdir ki, üçüncü sektora keçirilmiş strukturlar konkret fəaliyyətlərinə görə konkret dövrdə maliyyəşdirilir. Hansı struktur işi daha səmərəli həyata keçirirsə, o
sturuktur da dövlət sifarişi ilə bərabər maliyyə alır. Hesab edirik ki, belə sistemin tətbiq olunması
kifayət qədər ciddi yenilik kimi qiymətləndirilməlidir.
Beynəlxalq təcrübədə, xüsusilə də ABŞ təcrübəsində olduğu kimi, həmçinin, Azərbaycanda
da dövlət qulluğu sistemində ilkin yenilik “dövlət qulluğu” anlayışının fərqli prizmadan nəzərdən
keçirilməsi ilə bağlı idi. Bu baxımdan, dövlət qulluqçuları ilə vətəndaşlar arasında kontruktiv
dialoqa nail olunması prioritet təşkil edirdi. Həyata keçirilən islahatların bazisində də vətəndaş
məmnunluğu məsələsi dayanırdı.
Qeyd edək ki, istər Azərbaycanda, istərsə də dünya ölkələrində dövlət qulluğu sistemində
islahatların mərkəzi xəttini kadrlarla bağlı atılan addımlar təşkil edir. İnzibati strukturların tanınmış
tədqiqatçılarından olan Mişelo Krozye belə bir qənaətə gəlmişdir ki, inzibatçılığın səmərəli prosesi
yalnız iki vacib şərt daxilində müşahidə oluna bilər: kadrların peşəkar hazırlığı və rəqabətli peşəkar
mühitin yaradılması.
Tədqiqatçının fikrincə, müasir rəqabət mühitində mübarizə resursların, maddi dəyərlərin əldə
olunması uğrunda deyil, hər şeydən öncə, yeniliklərin (innovasiyaların) tətbiqi uğrunda gedir. Bu
baxımdan, dövlət qulluğu sisteminə müasir düşüncə tərzinə malik olan kadrların cəlb olunması
məsələsi getdikcə daha çox aktuallıq kəsb etməyə başlayır. Dövlət qulluğu sistemində innovativ
dəyişikliklərin həyata keçirilməsi perspektivləri də məhz yeni tipli kadrlardan asılı olacaqdır.
Hazırda “innovativ tipli dövlət qulluqçuları” anlayışı geniş yayılmaqdadır. İnnovativ tipli kadr
ehtiyatının yaradılması dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin vacib şərti rolunda çıxış edir. Çünki,
belə kadrlar innovasiyaların dövlət orqanlarına gətirilməsinin bələdçiləri kimi nəzərdən keçirilir.
Azərbaycan Respublikasında innovativ tipli kadrlar ehtiyatının formalaşdırılması məsələsinə xüsusi
diqqət yetirilməkdədir. Belə ki, müasir tələblərə uyğun kadrların fərdi seçilməsi, onların xüsusi
proqramlar üzrə hazırlanması istiqamətində müvafiq addımlar atılmaqdadır.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sistemində həyata keçirilən
islahatlar bütövlükdə idarəetmə sahəsində bir sıra mühüm yeniliklərə imza atılmasını şərtləndirmişdir. Bunlardan ən mühümləri kimi dövlət idarəçiliyi sahəsində fəaliyyətin nəticələrinin proqnozlaşdırılması, daha optimal nəticələrin əldə olunmasına hesablanmış tədbirlərin həyata keçirilməsi,
insan resurslarından daha dügün istifadə mexanizmlərinin işlənib hazırlanması və s. qeyd etmək
mümkündür. Dövlət qulluğu sistemində fəaliyyətinin təşkili və həyata keçirilməsində müasir
texnologiyalardan və innovasiyalardan maksimum istifadə məsələsi xüsusi diqqət mərkəzindədir.
Belə ki, hazırkı mərhələdə ölkədə demək olar ki, bütün dövlət idarəçiliyi orqanlarında elektron xidmətlərin göstərilməsinin təmin olunması üçün ardıcıl addımlar atılmaqdadır. Qeyd edək ki, Azərbaycan dövlət qulluğu sistemində mühüm innovativ məqam olan elektron xidmətlərin tətbiq olunması və genişləndirilməsi üçün müvafiq hüquqi əsas yaradılmışdır. Belə ki, 2011-ci ilin may ayının
23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının “Dövlət orqanlarında
elektron xidmətlər göstərilməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” sərəncamına əsasən
dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin göstərilməsinə start verilmişdir və qısa zaman kəsiyində bu
xidmətlərin göstərilməsi geniş vüsət almışdır.[6] Dövlət qulluğu sistemində belə bir innovasiyanın
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tətbiqi Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə
artıraraq, dövlət qulluğu sisteminin vətəndaşların gözləntilərinə cavab verəcək şəkildə fəaliyyət
gösətməsini təmin etmişdir. Bu sahədə təkmilləşdirmə işlərinin aparılması istiqamətində kompleks
tədbirlər davamlı olaraq həyata keçirilməkdədir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında “elektron hökumət”lə bağlı ideya ilkin olaraq
“Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə
Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)” sənədində ifadə olunmuşdur.[9] Nəzərə çatdırmaq lazımdır ki,
2004-ci ildə Rabitə və Yüksək Texnologiyaları Nazirliyi məhz bu mühüm strategiyanın həyata
keçirilməsi üçün yaradılmışdır. Belə ki, nazirlik “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiyasının” həyata keçirilməsi
istiqamətində 2005-2008-ci illər və 2010-2012-ci illər üçün “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramlarını reallaşdırmışdır. Bu proqramlar informasiya cəmiyyətinin formalaşdırılması və elektron
hökumət quruculuğu istiqamətində mühüm addım olmaqla, Azərbaycanda dövlət qulluğu sistemində innovasiyaların tətbiqi baxımından olduqca əhəmiyyətli idi.
Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sistemində innovasiyaların tətbiqi istiqamətində
atılan addımlardan biri kimi həm də 2012-2015-ci illəri əhatə edən MFP-ni də qeyd etmək
mümkündür. Bu plan çərçivəsində dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin daha da genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.[7, 6]
Azərbaycan Respublikasında modern idarəetmə üsulunun və vətəndaşlara xidmətlərin
göstərilməsi zamanı tam şəffaflığın təmin olunması istiqamətində kompleks addımlar atılmışdır. Bu
istiqamətdə həyata keçirilən ən təsirli tədbir 2012-ci ilin may ayının 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin (VXSİ) yaradılmasından ibarət
oldu. [4] Bu addım dövlət qulluğu fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı vətəndaş məmnunluğunun ən yüksək səviyyədə təmin olunmasını şərtləndirdi. Bu, həmçinin dövlət idarəçiliyinin
moderləşdirilməsi istiqamətində atılan mühüm addım idi. Agentliyin yaradılması ilə dövlət qulluqçusu-vətəndaş dialoqnunun keyfiyyətcə yeni mərhələsi başlamış oldu. Xüsusi olaraq vurğulamaq
lazımdır ki, bu istiqamətdə addımın atılması ilə “dövlət qulluğunun” mahiyyətinə yeni yanaşma
tərzinin tətbiq edilməsinin real əsası qoyulmuş oldu ki, bu da özündə bütövlükdə Azərbaycanda
dövlət qulluğu sistemində innovativ dəyişikliklərin başlıca məzmununu ifadə edirdi. Çünki,
beynəlxalq təcrübədən də aydın görünür ki, dövlət qulluğu sistemində ilkin innovasiya elə “dövlət
qulluğu” anlayışının mahiyyətinə tamam fərqli yanaşmanın nümayiş olunmasını təmin etməklə
bağlı olur.
Xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanda elektron hökumət quruculuğu istiqamətində prinsipial addımlar atılmaqdadır. Müşahidələr göstərir ki, ölkəmizdə elektron hökumət
quruculuğu prosesi son illər xüsusi dinamikliklə getməkdədir. Ölkə prezidentinin yuxarıda qeyd
etdiyimiz müvafiq sərəncam imzalaması və elektron xidmətlərin siyahısnın müəyyənləşdirilməsi
Azərbaycanda dövlət idarəçiliyində və dövlət qulluğu sistemində innovativ dəyişikliklərin edilməsi
üçün etibarlı zəmin yaratmış oldu. Belə ki, hazırda əksər icra hakimiyyəti orqanlarının saytlarında
elektron xidmətlər bölməsinin də fəaliyyət göstərməsinin şahidi olmaq mümkündür. Elektron
xidmətlərin arsenalının genişləndirilməsi dövlət idarəçiliyi sistemində həyata keçirilən islahatların
mərkəzi xəttini təşkil etməyə başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2014-cü il
1 dekabr tarixli qərarı ilə elektron xidmətlərin siyahısını müəyyənləşdirmişdir. Siyahıya əsasən
Azərbaycanda 42 dövlət orqanının 449 elektron xidmət təklif etməsi nəzərdə tutulur.[3, 4] Təbii ki,
elektron xidmətlərin həyata keçirilməsinə başlanması və bu xidmətlərin arsenalının davamlı olaraq
genişləndirilməsi bu istiqamətdə qiymətləndirmə işlərinin aparılmasının vacibliyini şərtləndirmişdir.
Bu prosesin özü də effektiv, müasir mexanizmlərin tətbiqini tələb edir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda
elektron xidmətlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyinin səlahiyyətləri çərçivəsinə daxil edilmişdir. Agentlik dövlət orqanları tərə139
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findən təklif olunan elektron xidmətlərin monitorinqini həyata keçirməklə, müvafiq təkmilləşdirmə
işlərinin aparılması üçün tövsiyələr verir.
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin himayəsi altında
yaradılmış ASAN xidmət bir sıra dövlət orqanlarının səlahiyyətlərini yerinə yetirməklə, bütövlükdə
dövlət idarəçiliyi sistemində sağlam rəqabət mühitinin formalaşmasını, süründürməçiliyin aradan
qaldırılmasını, digər dövlət orqanları ilə də cəmiyyət üzvləri arasında konstruktiv dialoqun
yaranmasını şərtləndirmişdir. Belə ki, ASAN xidmətin fəaliyyətə başlamasından sonra digər dövlət
orqanlarının da öz fəaliyyətlərini məhz ASAN xidmət prinsipləri əsasında qurmağa çalışdıqları
aydın müşahidə olunmaqdadır. Bu addımın atılması cəmiyyət üzvləri ilə dövlət arasında münasibətlərin yeni səhifəsinin açılmasını şərtləndirdi. Çünki, bununla dövlət vətəndaşın seçim imkanlarını
genişləndirdi və təbii ki, vətəndaşın da dövlətə olan etimadı əhəmiyyətli dərəcədə artmış oldu. Eyni
bir xidmətin bir neçə dövlət orqanı tərəfindən təklif olunması vətəndaşa onun üçün daha məqbul
olan orqana üz tutması imkanını verir.[6,7 ] Belə olan halda dövlət orqanları fəlaiyyətlərində və
təklif etdikləri xidmətlərin keyfiyyətində köklü dəyişiklik etməklə, vətəndaşların məhz onlara
müraciət etmələrinə nail olmağa çalışırlar. Bu da, artıq qeyd etdiyimiz kimi, sağlam rəqabət mühiti
yaratmaqla yanaşı, bütövlükdə dövlətin idarəetmə sistemində ciddi keyfiyyət dəyişikliklərini və
modernləşməni şərtləndirir.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda dövlət qulluğu sistemində innovasiyaların tətbiqi ciddi konseptual əsaslara söykənir. Yəni dövlət qulluğu sisteminin və müvafiq olaraq dövlət idarəçiliyinin modernləşdirilməsi, şəffaflığı təmin etməyə imkan verən innovativ texnologiyalardan istifadə və s.
kimi məsələlər dəqiqliklə işlənib hazırlanmış konsepsiyalar əsasında həyata keçirilir. Yəni,
Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsinin qanunvericilik əsasları
davamlı olaraq möhkəmləndirilir, müasir reallıqlar nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilir. Bu, Azərbaycanın hazırkı inkişaf tempindən irəli gələn obyektiv zərurət kimi qiymətləndirilməlidir. Bugün
müşahidə olunan reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda dövlət qulluğu sisteminin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə innovasiyaların tətbiqi ölkənin siyasi, iqtisadi və sosial inkişafının xarakterinə uyğun şəkildə həyata keçirilməkdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlahm Əliyev 29 noyabr
2011-ci il tarixində “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması
barədə sərəncam imzalamışdır. Yeni inkişaf konsepsiyasının hazırlanması zərurətini Azərbaycanın
hərtərəfli inkişaf potensialı meydana çıxarmışdır. Konsepsiyanın mahiyyəti əsasən innovasiya
yönümlü iqtisadiyyatın yaradılmasını təmin etməkdən ibarətdir.[1] Ümumilikdə isə, ictimai həyatın
bütün sferalarında ciddi keyfiyyət dəyişikliklərinə nail olmaq qeyd etdiyimiz konsepsiyanın
hədəfini təşkil edir. Bu konsepsiya ölkəmizin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymasına dəlalət
etməklə yanaşı, qarşıya qoyulan yeni məqsədlərə səmərəli şəkildə nail olmaq üçün dövlət idarəçiliyi
sahəsində də ciddi keyfiyyət dəyişikliklərinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.
Beləliklə, apardığımız təhlillər belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sistemində islahatların həyata keçirilməsi ciddi konseptual əsaslara söykənərək
intensiv xarakter almışdır. Ölkədə dövlət qulluğu sisteminin və dövlət idarəçiliyinin optimallaşdırılması üçün tədbirlər müəyyənləşdirilərkən ölkənin inkişaf xarakteri və cəmiyyət üzvlərinin
gözləntiləri nəzərə alınır. Müasir mərhələdə dövlət qulluğu sistemində həyata keçirilən islahatların
səciyyəvi xüsusiyyəti onların innovativ xarakterli olmasından ibarətdir. Dövlət qulluğu sistemində
müşhaidə olunan ilkin yenilik “dövlət qulluğu” anlayışına tamam yeni yanaşma tərzinin sərgilənməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanda bütövlükdə səmərəli dövlət idarəçiliyinin tam oturuşması üçün
dövlət qulluğu sistemində innovasiyaların tətbiqi məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Hazırkı mərhələdə dövlət qulluğu sistemində innovasiyaların tətbiqi vətəndaş məmnunluğunun başlıca şərti kimi
çıxış edir.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
Дж.Х. Джахангирли
Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики
ccahangirli@yahoo.com
В данной научной статье обобщенно анализируются реформы в системе государственной службы. Прежде всего, обосновывается, что реформы в системе государственной службы обрели систематичный характер. Динамичное развитие нашей страны обусловило интенсивное усовершенствование системы государственной службы, соответственно и государственного управления. В статье отмечается, что государственная служба, как часть государственного управления должна отвечать инновационным вызовам общества. В Азербайджанской Республике реформы в государственной службе главным образом опираются нововведениям. Это является основной чертой реформ в системе государственной службы современного Азербайджана. Также обосновывается, что правовая база реформ в системе государственной службы регулярно укрепляется.
В статье всесторонне рассматривается характер инноваций, применяемый в системе государственной службы. Отмечается, что нововведения в системе государственной службы в
Азербайджане обеспечивают удовлетворение граждан. Все эти и другие вопросы глубоко
анализируются в представленной научной статье.
Ключевые слова: Азербайджанская Республика, государственная служба, государственное управление, государственные органы, реформы, инновация, кадровая база.
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APPLICATION OF INNOVATIONS IN SYSTEM
OF PUBLIC SERVICE OF AZERBAIJAN
J.Х.Jahangirli
The Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan
ccahangirli@yahoo.com
In this scientific article reforms in system of public service are generally analyzed. First of all,
locates that reforms in system of public service found systematic character. Dynamic development
of our country caused intensive improvement system of public service, respectively and public administration. In article it is noted that public service as part of public administration has to answer
innovative calls of society. In the Azerbaijan Republic reforms in public service mainly lean to innovations. It is the main line of reforms in system of public service of modern Azerbaijan. Also locates that the legal base of reforms in system of public service regularly becomes stronger.
In article character of innovations, applied in system of public service comprehensively is
considered. It is noted that innovations in system of public service in Azerbaijan provide satisfaction of citizens. All these and other questions are deeply analyzed in the presented scientific article.
Keywords: Azerbaijan Republic, public service, public administration, government agencies,
reforms, innovation, human resource base.
Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun
maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir- Qrant № EİF/GAM-2-2013-2(8)-25/24/5
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AQRAR SAHƏDƏ MÜASIR DÖVRÜN QLOBAL PROBLEMLƏRI
R.T.Hüseynov
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
raqif_h@yahoo.de
Məqalədə, aqrar sahədə müasir dövrün qlobal problemləri və ərzaq təhlükəsizliyinin
mahiyyəti xarakterizə edilir, qlobal problemlər içərisində yeri və əhəmiyyəti göstərilir.Dünya
əhalisinin artım meylinə Azərbaycan əhalisinin proqnozu verilir.Burada ərzaq təhlükəsizliyinin
həllinə dair dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində yanaşma təcrübəsi, inkişaf mərhələləri göstərilməklə
Azərbaycanda bu problemin vəziyyəti təhlil edilir və həlli yollarına dair təkliflər irəli sürülür. Eyni
zamanda ərzaq təhlükəsizliyinin əsası kimi torpaqdan istifadənin səmərəliliyinin təhlili aparılmışdır
və bu barədə müvafiq təkliflər irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: qlobal, torpaq, problem, müasir dövr, ərzaq təhlükəsizliyi
Giriş. Son illərdə tədqiqatçılar müasir dünya birliyinin qlobal problemlərinin həllinə daha
geniş yer verirlər. Belə problemlərin sayını təxminən ondan qırxa qədər və daha çox göstərsələr də
9 qlobal problemə geniş yer verilir: 1. sülh və tərksilahlanma, yeni dünya müharibəsinin qarşısının
alınması; 2. ekoloji; 3. demoqrafik; 4. enerji çatışmazlığı; 5. xammal çatışmazlığı; 6. ərzaq təhlükəsizliyi; 7. Dünya okeanlarından istifadə olunması; 8. kosmosdan sülh məqsədləri üçün istifadə
olunması; 9. inkişaf etməkdə olan ölkələrin geriliyinin aradan qaldırılması. Akademik Z.Ə.Səmədzadənin təbirincə desək, “Ərzaq problemi ümumbəşəri problemdir və bu XXI əsrdə ən aktual, ağır
problem olaraq qalacaqdır. Ona görə də hər bir dövlət öz xalqının taleyi, inkişafı naminə bu problemə diqqəti artırmalıdır.» Tədqiqatçıların hesablamalarına görə, dünyanın qlobal problemlərinin
həlli üçün hər il 1 trilyon dollar tələb olunur və bu qədər vəsait hərbi məqsədlər üçün və silahlanmaya sərf edilir. Əkinçilik və heyvandarlığın meydana gəldiyi dövrdə yer kürəsinin quru səthində meşə örtüyü 62 milyard hektar olmuşdusa, keçən 10 min il ərzində 40 milyard hektara
düşmüşdür.
Müasir dövrün qlobal problemləri və ərzaq təhlükəsizliyi probleminin mahiyyəti.
Zəmanəmizdə insan əli çatmayan və əsasən Rusiya, Kanada və Amazonka ərazilərində yerləşən
meşə fondu 15 milyard hektara düşmüşdür. Digər ərazilərin meşə fondu özünün ilkin təbii flora və
faunasını itirməklə, yenidən bitmiş və əkilmiş meşəliklərdən ibarətdir. Təkcə 1850- 1980-cı illərdə
Yer kürəsinin meşəlikləri 15 % azalmışdır. Əkinçilik və heyvandarlığın aktiv inkişafı, sənayeşəhərsalma işlərinin genişləndirilməsi meşə fondunun azalmasına səbəb olmuşdur. Dünyanın
ekoloji sisteminin tənəzzülə uğraması (pisləşməsi) üç istiqamətdə kəskinləşir: 1.təbii ehtiyatlardan
qeyri-səmərəli istifadə olunması nəticəsində ətraf mühitin tənəzzülə uğraması; 2.insan fəaliyyətinin
tullantıları ilə ətraf mühitin çirkləndirilməsi; 3.atmosferin həmin tullantılarla «zəhərlənməsi».
Əkinçilik və heyvandarlığın inkişafı və genişləndirilməsi nəticəsində çoxlu torpaq ehtiyatlarının
tənəzzülə uğramasına (yararsızlaşdırılmasına) səbəb olmuşdur. Alimlərin hesablamalarına görə,
bəşəriyyətin inkişafının bütün dövrü ərzində torpaqdan qeyri-səmərəli istifadə nəticəsində 2 milyard
hektar məhsuldar torpaq sahəsi itirilmişdir. Bu da indiki əkin sahələrindən çoxdur. Zəmanəmizdə
torpağın korlanması hesabına ildə ən azı 6-7 milyon hektar yararlı torpaq kənd təsərrüfatı
dövriyyəsindən çıxır, məhsuldarlığını itirir və xarab olur. İtirilmiş yararlı torpaqlar yalnız
kəmiyyətcə deyil, həm də keyfiyyətcə qiymətləndirilir. Amerikan aliminin hesablamalarına görə,
planetdə əkilən torpaqların hər il 24 milyard ton məhsuldar qatı zay olur (itirilir). Bu da cənubi-şərqi
Avstraliyada əkilən buğda sahələrinə bərabər sayılır. Dünyada mövcud olan yararlı torpaqların 60
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%-i zəif, 30 %-i orta və 10 %-i güclü tənəzzülə uğrayır (xarab olur). Belə bir şəraitdə yer kürəsinin
əhalisi sür’ətlə artır. Tələbatın ödənilməsi problem olaraq müxtəlif elmlərin tədqiqat obyektinə
çevrilir. Alimlərin proqnozlarına görə, XXI əsrin ortalarında Yer kürəsində 50 milyard nəfər, 3000ci ildə 14 trilyon nəfər, 5000-ci ildə 27 trilyon nəfərin yaşayacağı ehtimal olunur. Əhalinin
gözlənilən sayı barədə müxtəlif hesablamalar aparılır. Beynəlxalq təşkilatlar əhalinin artımı
probleminin həllinə daha çox maraq göstərirlər [2 ].
Cədvəl
BMT-nin proqnozlarına görə, 2000-2100-cü illərdə dünya əhalisinin gözlənilən sayı, mln. nəfər *
2000
6121
508
3559
850
299
567
30

2025
8218
521
4564
1536
342
865
36

Dünya üzrə-cəmi
Xarici Avropa
Xarici Asiya
Afrika
Şimali Amerika
Latın Amerikası
Avstraliya və
Okeanologiya
Keçmiş SSRİ
308
354
Azərbaycan**
8,0
9,2
* V.P.Maksakovskinin məlumatlarına görə hazırlanıb
** Bizim hesablamalardır

2050
9483
508
4919
2174
360
1109
41

2075
10071
508
5043
2493
378
1226
42

2100
10199
508
5043
2621
378
1226
42

372
9,7

381
9,9

381
9,9

Dünya əhalisinin sür’ətlə artdığı, təbii ehtiyatların tükəndiyi bir şəraitdə ərzaq təhlükəsizliyi
məsələsi daha kəskin şəkildə özünü biruzə verir. Vahid dünyanın inkişaf etmiş (varlı) və inkişaf
etməkdə olan (kasıb) regionlara bölünməsi sosial ədalətin pozulmasından xəbər verir. Halbuki
zəmanəmizdə dünyanın varlı ölkələrində əhali firavan yaşayır, kasıb ölkələrdə isə ərzaq qıtlığından
əziyyət çəkirlər, aclıq və səfalət hökm sürməkdədir. Ümumdünya Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) ekspertlərinin fikrincə, 2000-ci ildə inkişaf etməkdə olan ölkələrin 1,1 milyard nəfər
əhalisinin hətta minimal səviyyədə ərzaq tə’minatı imkanı olmamışdır. Bu ölkələrdə hər il aclıqdan
13-18 milyon nəfərin ölməsi qeydə alınır, onların da 3 /4 hissəsi uşaqlardır.
Ərzaq təhlükəsizliyinin əsası kimi torpaqdan istifadənin səmərəliliyi. Azərbaycanın torpaq ehtiyatları, xüsusilə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları, keyfiyyət baxımından olduqca müxtəlifdir. Bu müxtəliflik ölkənin məxsus olduğu yerli təbii şəraitin: geoloji və geomorofoloji quruluşun, iqlim amillərinin, bitki və heyvanat aləminin, torpaq örtüyünün və s. xüsusiyyətlərini özündə
tam əks etdirir. Q.Ş.Məmmədovun apardığı tədqiqatlara görə kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların
38%-dən çoxu, əkin torpaqlarının isə 46%-i I və II keyfiyyət qruplarına (yüksək və yaxşı
keyfiyyətli) aiddir. III qrupa aid orta keyfiyyətli torpaqlar isə müvafiq olaraq 44,2 və 48,9% təşkil
edir [1].Yəqin ki, bu göstəricilər keyfiyyət qrupları üzrə torpaqların əsas tip və yarımtiplərinə görə
keyfiyyətlərini əks etdirir. Ona görə də, istər kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların, istərsə əkin
torpaqlarının əksəriyyəti yüksək, yaxşı və orta keyfiyyət qruplarına aid olmuşdur. Hesab edirik ki,
həmin torpaqlar keyfiyyətcə növmüxtəliflikləri səviyyəsində qiymətləndirilsə idi, onların keyfiyyəti
aşağı olmaqla, IV keyfiyyət qrupuna aid olmuş olardı. Məntiqlə yanaşsaq kənd təsərrüfatına yararlı,
eləcə də əkin torpaqlarının əksəriyyətinin keyfiyyətli olması yüksək kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsal etməyə imkan verməlidir və bununla da, ökənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
heç bir problem olmamalıdır. Lakin, qeyd edilən torpaqların mövcud istifadə vəziyyəti, həmçinin
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal səviyyəsi, torpaqların keyfiyyətcə qiymtələndirilməsində və
onların səmərəli istifadəsində hələ də problemlərin olduğunu göstərir. Nəzərə alaq ki, ölkəmizdə
ümumi ərazinin yalnız 52,4%-i kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan, 19,0%-i isə əkin torpaqlarından ibarətdir. Kənd təsərrüfatı istehsalı dövriyyəsində olan qiymətli torpaqlar eroziya, şorlaş144
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ma və şorakətləşmə, bataqlaşma proseslərinə, həmçinin çirklənməyə və korlanmaya məruz qalır. Bir
tərəfdən də antropogen (insanın təsərrüfat fəaliyyəti) təsirlər həmin torpaqların münbitliyinin və
məhsuldarlığının azalmasına səbəb olur. Hazırda bu torpaqların əksəriyyəti xüsusi mülkiyyətə
verilmişdir və mülkiyyətçilərin belə mürəkkəb və köklü problemləri aradan qaldırmaları imkanları
xaricindədir. Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikanın kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq ehtiyatları bir sıra təbii və texnoloji amillərin təsiri nəticəsində deqradasiyaya (dəyişikliyə) uğrayaraq əkin
dövriyyəsindən çıxmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdir. Bu təhlükəni bir tərəfdən torpaqda baş verən
mənfi proseslərin qarşısını almaqla, digər tərəfdən əkin dövriyyəsinə yeni torpaq sahəsi cəlb
etməklə aradan qaldırmaq mümkündür. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə əlavə torpaq
sahəsinin cəlb edilməsi də problemlidir. Çünki, bu ya kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların otlaqörüş sahələri, ya da digər kateqoriyaya aid olan torpaqlar hesabına olmalıdır. Lakin, qeyd etmək
lazımdır ki, otlaq-örüş sahələrindən əkin dövriyyəsinə torpaq sahəsi cəlb edildiyi halda həm kənd
təsərrüfatında heyvandarlığın inkişafı problemi qarşısında qala bilər, həm də ekoloji mühitə ciddi
ziyan dəyə bilər. Digər kateqoriyaya aid olan torpaqlardan əkin dövriyyəsinə torpaq sahəsi cəlb
etmək indiki şəraitdə çox da asan məsələ deyil və buna küllü miqdarda maliyyə vəsaiti sərfi tələb
olunur. Ona görə də ilk növbədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün yararlı olan mövcüd
torpaq ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi daha önəmlidir. Əks təqdirdə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi
problemlərinin həlli təhlükə qarşısında qala bilər. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların səmərəli istifadəsində problemlər hələ çoxdur. Belə ki, hesablamalara
görə hər il əkin torpaqlarının 25-30%-i istifadəsiz qalır, 35-40%-də məhsuldarlıq torpağın məhsulvermə imkanlarından xeyli aşağıdır. Bunların əsas səbəbləri sırasına yerlərdə əkin suyunun çatışmamazlığını, lazımi aqrotexniki tədbirlərin vaxtında həyata keçirilməməsini, maddi-texniki resurslara təminatın aşağı səviyyədə olmasını, bazar iqtisadiyyatı qanunlarının tələblərinə düzgün əməl
edilməməsini və s. aid etmək olar. Hazırda günəş sisteminin aktivliyinin dəyişməsi ilə əlaqədar
olaraq, yer kürəsində təbii iqlim dəyişikliyi müşahidə olunmaqdadır ki, bu da istər-istməz canlı
aləmə, eləcə də torpaq örtüyünə mühüm təsir göstərir. Son illər iqlim amillərinin dəyişməsinin
dünyada intensiv əkinçiliklə məşğul olan ərazilərdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının iqtisadi
göstəricilərinə təsiri də az deyildir. Əvvəllər bu amillər əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi baxımından, nə təsərrüfatçılıq sisteminin formalaşdırılmasında, nə də kənd təsərrüfatı
istehsalı ilə bağlı olan digər vacib problemlərin həllində nəzərə alınmırdı. Hazırda aqrar sahədə yeni
torpaq-mülkiyyət münasibətlərinin və yeni təsərrüfatçılıq sisteminin formalaşdığı bir ərəfədə ətraf
mühitdə baş verən bu dəyişikliklər mütləq nəzərə alınmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, yüksək kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsal edən və əhalisinin ərzaq məhsullarına olan tələbatını təmin edən
inkişaf etmiş bir çox ölkələrdə intensiv texnologiyanın istehsalata tətbiqi insan sağlamlığına, eləcə
də ətraf mühitə təhlükə yaratmaqdadır. Bu səbəbdən həmin ölkələr mineral gübrələr və müxtəlif
pestisidlər istifadə etməkdən alternativ əkinçilik sisteminin yaradılmasına başlamışlar. Lakin,
məhsuldarlıq aşağı olduğu üçün bü sistem geniş inkişaf tapa bilməmişdir. Son illər Şimali Amerika
və Şimali Avropa ölkələrində herbisidlərdən tamam istifadə etməmək şərti ilə pestisid və mineral
gübrələrin tətəbiqi normasını iki dəfəyə qədər azaltmaqla əkinçilikdə texnologiya hazırlanıb istifadə
olunur. Müəyyən edilmişdir ki, bu texnologiyanın tətbiqi ilə pestisidlərin torpağın mikroorqanizmlərinə neqativ təsiri aradan qalxır, insan sağlamlığına, ətraf mühitə, eləcə də istehsal olunan məhsula
mənfi təsiri xeyli azalır [2]. Bu səbəbdən əkinçilik sistemində qeyd edilən texnologiyanın tətbiqi
artıq bir çox ökələrdə geniş vüsət alıbdır. Təbii ki, ölkəmizdə də getdikcə bu sistemin tətbiqi istiqamətində mühüm addımlar atılmalıdır. R.Zalın hesablamalarına görə əhalinin ərzaq məhsullarına
olan tələbatını təmin etmək üçün adambaşına 0,50 ha əkin sahəsi olmalıdır[4]. Dünyada adambaşına düşən əkin sahəsi 0,25 ha-ya (bu rəqəm bir çox ölkələrdə normadan aşağıdır), Azərbaycanda
isə 0,19 ha-ya bərabərdir. Deməli, əkin torpaqları az olan bir çox ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da əhalinin ərzaq təhlükəsizliyini həm indi, həm də gələcəkdə təyin etmək üçün yollar
axtarılmalı, dünya ölkələrinin təcrübəsinə əsaslanaraq problemin həlli istiqamətində lazımi tədbirlər
hazırlayıb həyata keçirilməlidir [3].
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Nəticə və təkliflər.
Əldə edilmiş nailiyyətlərlə yanaşı, ərzaq təminatı sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətinin
genişləndirilməsinə, bununla bağlı əlavə həvəsləndirici tədbirlərin görülməsinə, aqrar sektorun
kreditləşdirilməsinin artırılmasına ciddi ehtiyac vardır. Xüsusilə ərzaq məhsullarının saxlanılması
üçün anbarların, soyuducu kameraların, elevatorların, eləcə də kənd təsərrüfatı texnikası və gübrə
istehsalı, qablaşdırma müəssisələrinin yaradılması, taxıl, yem, ət və süd məhsulları, meyvə-tərəvəz
və digər ərzaq məhsullarının istehsalının genişləndirilməsi, emal sənayesinin inkişafı ilə bağlı
tədbirlərin görülməsi zəruridir.
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THE GLOBAL CHALLENGES OF THE MODERN ERA
IN THE AGRICULTURAL SECTOR
R.T.Huseynov
Azerbaijan State Agricultural University
It characterizes and specifies an essence, role and significance of food security among the
global problems. With the increase of World population, forecast is given also to the population of
Azerbaijan. Article shows a variety of approaches, methods and stages of development of separately
taken countries involved in a settlement and solution of the food security problem. Azerbaijan also
reviewed and analyzed the status of this issue and there were various kinds of suggestions to deal
with it. At the same time, there were made relevant proposals according to the analysis of efficiency
of use of lands as a basis of food security.
Key words: global, land, problem, modern era, food security
СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
Р.Т.Гусейнов
Азербайджанский Государственный Aграрный Университет
В статье характеризуются глобальные проблемы продовольственной безопасности,
показывается место и важность в глобальных проблемах. Прогнозируется численность населения Азербайджана относительно повышения численности населения всего мира. Здесь показывается опыт подхода и этапы развития в различных странах по решению вопроса продовольственной безопасности и в то же время анализируется состояние этой проблемы в Азербайджане и выдвигаются предложения по решению этого вопроса. Также ,как основа продовольственной безопасности, было проанализировано рациональное использование земли и
выдвинуты соответствующие предложения.
Ключевые слова: глобальный, земля, проблема, cовременная эра, продовольственная
безопасность.
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UOT 378
TƏHSİL MENECERİ HAZIRLIĞI PROQRAMLARININ MÖVCUD
DÜNYA MODELLƏRİ
M.Q.Qurbanova
Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
metanetgurban@gmail.com
Məqalədə təhsil menecmenti sahəsində sahəsində kadrların hazırlanması məsələləri açıqlanıraq
bu proqramların qurluşu, strukturu və sair məsələlər təhlil edilir. Müəllif bu sahədə mövcud dünya
modellərini vermiş və Azərbaycanda təhsil menecmenti hazırlığı proqramları ilə müqayisəli şəkildə
analiz etmişdir. Məqalədə həmçinin məktəb rəhbərlərinin seçilməsi və təyini sahəsində dövlət standartlarının işlənilməsi, həmçinin müvafiq qaydaların hazırlanmasının zəruriliyi əsaslandırılır
Açar sözlər: təhsil, menecer hazırlığı, proqram, model, idarəetmə, məktəb direktoru
XX əsrin son onilliyindən etibarən İngiltərə, Çexiya Respublikası, İsveçrə və Yeni Zelandiya
kimi ölkələr məktəb rəhbəri hazırlığı sahəsində əsasən Anqlo-Amerika təməlli hesab olunan
proqramlar həyata keçirmişdir. ABŞ-da məktəb rəhbəri hazırlaması problemi hər bir ştatda özünəməxsus şəkildə idarə olunan bir-biri ilə qarşlıqlı əlaqəli və olduqca qarışıq sistemdir. Hər bir ştat
məktəb liderləri üçün ixtisaslaşma, sertifikatlaşdırma imkanları təqdim edir və bir çox ştatda ali
təhsil müəssisələrinə bu sahədə fəaliyyət göstərə bilmələri üçün uygunluq sənədi verilir. Amerikada
təhsilin idarə olunması sahəsində tətbiq olunan proqramlar təhsil liderliyi proqramları adı altında
təqdim olunur. 1950-ci illərdə 41 ştat məktəb rəhbəri olmaq üçün bakalavrdan sonra ixtisasartırma
təhsili, 26 ştat isə məcburi olaraq magistr dərəcəsi almaq tələbini qoymuşdur. 1993-cü ildə isə
məktəb rəhbəri olmaq üçün müvafiq sahədə məcburi magistratura təhsili tələb edən ştatların sayı
45-ə çatmışdır [1].
Hazırda ABŞ-da məktəb rəhbərləri iki fərqli mənbədən hazırlanır:
- ali təhsil müəssisələri;
- rəhbər hazırlığı Proqramları.
Təhsil müddətində namizədlər nəzəriyyə və təcrübənin vəhdəti baxımından real problemləri
həll etmək üçün məktəbdə işə cəlb olunurlar. ABŞ-da bu proqramların ortaq fəlsəfəsi "məktəb
liderliyi ən yaxşı halda məktəb mühitində öyrədilə və öyrənilə bilir". Direktor və direktor müavini
olmaq üçün müsabiqəyə müraciət etməzdən əvvəl təhsilin idarə olunması - təhsil menecmenti
sahəsində bakalavrdan sonrakı təhsil proqramının tamamlanması lazımdır. Mövcud akademik
proqramlarda rəhbərlərdən sərbəst zaman müddətində yazı, danışıq və idarəetmə problemlərinin
həlli tələb olunur. Halbuki, idarəetmə müddətində rəhbərin qərar qəbul etməsi üçün geniş zamanı və
seçim imkanı olmaya bilər
Təhsil Liderliyində Üstünlük(Mükəmməllik) Komissiyası (National Commision On Excellence in Education Leadership) Amerikada təhsil meneceri hazırlığı sistemini qiymətləndirmiş və
ümumi şəkildə bu sistemin məktəb və ali təhsil müəssisələri arasındakı əlaqəni, məktəb rəhbərlərinin professional inkişaflarını təmin etmək, onlara klinik təcrübə qazandırma və rəhbərin öz peşəsi
ilə bağlı gözləntilərinə cavab verə bilmir.
ABŞ-da məktəb rəhbəri hazırlayan müəssisələrdən biri də Sinsinaiti dövlət məktəblərinə
xidmət edən Mayerson Akademiyasıdır. Burada məktəb rəhbəri olmaq istəyənlərə idarəetmə
formaları, mədəniyyət, ailə və cəmiyyətin məktəbdən gözlədiyi formal tələblərinə istiqamətlənən
müxtəlif təhsil proqramları mövcuddur. Proqram 8 ay davam edir və qoşulma könüllülük əsasında
aparılır. Yeni liderlərin sosiallaşmasını təmin etmək məqsədi ilə bölgənin mədəniyyəti və tarxinin
öyrənilməsinə önəm verilir.
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ABŞ-da təhsil menecerlərinin hazırlığı üçün məktəbdə liderlik, ailə və cəmiyyətin həmrəyliyi, öyrənən(şagird, tələbə) mərkəzli mühitin yaradılması, ixtisasyönümlü inkişaf, insan resurslarırnın idarə olunması, pedaqoji prosesdə liderlik, öyrənmə və öyrətməni inkişaf etdirmək, məktəbin idarə olunması, gündəlik məsələ və insanlararası münasibətlərdə effektivlik və s. sahələrdə bəzi
standartlar müəyyənləşdirilmişdir.
İngiltərədə sistemli, standartlar əsasında məktəb rəhbəri hazırlığı sistemi mövcuddur. Məktəb
rəhbəri olmaq üçün 1996-cı ildə təkmilləşdirilən və tətbiq olunan " Milli Peşəkar Məktəb İdarəçiliyi
Səlahiyyətləri" sənədində göstərilən səlahiyyətlərə yiyələnmək məcburidir. Məktəb rəhbəri olmağı
hədəfləyən müəllimlər müəyyən olunmuş imtahan mərkəzlərində bu sənədə əsasən tələblərə nə
qədər müvafiq olub-olmadıqları yoxlanılır, hansı istiqamətdə təlimə ehtiyac duyduqları müəyyən
olunur. Lakin Strateji Liderlik və Məsuliyyət (Strategic Leadership and Accountability) modulu hər
bir namizəd üçün məcburidir. Namizədlər Yerli Təhsil Hakimiyyəti - Avtoritariyası tərəfindən idarə
olunan təhsil mərkəzlərində və ya Açıq Universitetlərdə eyni modul və ehtiyac duyulan digər mövzularda təhsil alırlar. Təlimin sonunda bölgə imtahan mərkəzlərində imtahan verir, müvəffəqiyyət
qazananlara "Milli Peşəkar Məktəb İdarəçiliyi" sənədi - diplomu verilir.
Hon Konqda məktəb rəhbərlərinin hazırlığı proqramları 1990 - cı illərin sonundan etibarən
aktuallaşdı. 2002 - ci ilədək bu sahədə ənənəvi İngilis fəlsəfə və təcrübəsinin təsiri hiss olunurdu.
İbtidai və orta təhsil məktəblərinin rəhbərləri üçün formal şəkildə xidmətöncəsi proqramı məqbul
sayan hökumət sonradan məktəbin idarə oluması komitəsinin tövsiyəsi əsasında pedaqoji təhsilli və
ən azı 5 il pedaqoji stajı olan müəllimlər rəhbərlik mövqeyi üçün yararlı hesab olunurdu. 1999-cu
ildən məktəb idarəetmə heyəti (SMI - School Management Initiative) və məktəb əsaslı(yönümlü)
idarəetmə (SBM - School-based Management) rəhbərlər üzərində ənənəviliklə yanaşı komanda işi,
fasiləsiz inkişaf və effektivlik kimi yeni tələbləri də qoymuşdur.
Sinqapurda isə məktəb rəhbərliyinə namizədlər 1984-cü ildən etibarən Təhsil Nazirliyi və
milli təhsil institutunun birgə təşkil etdiyi kursu bitirmələri məcburidir. Bu proqrama əsasən məktəb
direktoru olmaq üçün seçilmiş direktor müavinləri 1 il ərzində tam maaş alırlar. Proqramın məzmunu idarəetmə, liderlik və tədris planının idarə olunması dərsləri ilə 4 həftə ərzində direktor müavini olaraq fəaliyyət göstərməkdən ibarətdir. Təcrübə üçün seçilən məktəblərin rəhbərləri mentorluqla yanaşı təhsil müddətində onları tam şəkildə namizədləri müşayiət edirlər.
İdarəetmədə mərkəzyönümlü Bonopartist ənənəyə malik Fransada 1980-ci illərin ortalarınadək məktəb direktoru seçimi və hazırlığı zamanı namizədlər müəllimlərin arasından seçilirdi.
Seçilən müəllimlər səlahiyyətli şəxslər tərəfindən müsahibəyə cəlb olunaraq nəticədə həmin bölgənin ən yüksək səviyyədə aidiyyatı rəhbər şəxsə məktəb direktorluğuna namizədlərin siyahısına
əlavə edilməsi məqsədi ilə göndərilir. Obyektivlik üçün yazılı imtahanın da daxil olduğu 3
mərhələdən ibarət seçim aparılsa da sonralar bu məsələ daha bəsit şəkildə həll olunmağa başladı.
Fransada ibtidai təhsil pilləsi və orta təhsil pilləsində məktəb direktorlarının xidmət prosesi
bir-birindən fərqlənir. Orta təhsil və lisey rəhbərlərinin fəaliyyət prosesində izlənilən təfərrüatlı
məqamlar onlara verilən daha az məsuliyyət etibari ilə ibtidai məktəb direktorlarına aid edilmir.
Fransada məktəb direktorlarının seçimi, hazırlığı və təyin olunmasına Təhsil Nazirliyi məsuldur və mərkəzi isə paytaxt Parisdə yerləşən "Centre Condercet" dir. "Center Condorcet" ölkə
səviyyəsində "Məktəb direktorlarının hazırlığına dair qaydalar" çərçivəsində təhsil müəssisələrində
təlimin uyğunluğu, onlar arasında əməkdaşlıq və təlim proqramları arasındakı fərqin minimum
səviyyədə saxlanmasını təmin edir. Seminar mövzular isə idarəetmə, məktəb büdcə qanunu, menecmentin formaları, ünsiyyət bacarığı və insan münasibətləri, iclas və toplantıların idarə olunması,
monitorinq, dəyərləndirmə, pedaqogikadır. Fransada məktəbdə keçilən staja önəm verilir, bu müddətdə məktəb direktorunun ciddi təcrübə əldə edə bilməsi üçün təcrübə keçirilən məktəb direktorunun razılığı ilə layihə hazırlanması və həyata keçirilməsi tələb olunur. Təcrübəçi direktorun staj
keçəcəyi məktəbin seçilməsi zamanı maraqlı tərəfin məktəb idarə olunması sahəsində ixtisaslaşma
dərəcəsinə diqqət yetirilir. Akademiya tərəfindən təcrübə keçiriləcək məktəbin direktoruna xüsusi
olaraq 3 günlük hazırlıq təlimi keçilir və təcrübəçi direktorlara təcrübə rəhbərliyi - mentorluq edirlər [2].
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Almaniyada məktəb direktoru seçimi və təyin olunması müvafiq əyalətin qanunlarına əsasən
və yerli idarəetmə qurumu tərəfindən idarə olunur. Məktəb direktoru pedaoji heyətin üzvü olduğu
üçün müəllim olaraq da fəaliyyət göstərir. Almaniyada da məktəb direktorları MDB dövlətlərində,
eləcə də Azərbaycanda olduğu kimi muəllimlik təcrübəsindən sonra bu vəzifəyə təyin olunmaqdadır.
Məktəb direktorlarının seçimi və təyin olunması müvafiq əyalətin təhsil idarəsinin tabeliyindədir. Namizədlərin müraciət etdiyi məktəb səviyyəsində tələb olunan (MBA, PhD kimi) təhsili
olmaqla yanaşı bir neçə illik pedaqoji təcrübə lazımdır.
Almaniyada məktəb direktoru hazırlığı proqramları hər əyalətin öz müəllim hazırlayan qurumu tərəfindən həyata keçirilir. Bu proqramların məzmunu, üsul və formaları, müddəti, öhdəlikləri
əyalətlərə görə fərqlidir. Bavyera əyalətində məktəb tipinə görə bəzi məktəb direktorları işə başladıqdan sonra 2 həftəlik bir seminar ilə formal hazırlıq təhsili alır. Aşağı Saksoniya əyalətində isə
məktəb direktorları zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnmək üçün 4 modul əsasında təlim proqramından keçirlər. Proqram modullarının məzmunu aşağıdakı qaydada müəyyənləşir:
1. Müəllimlikdən direktorluğa rol dəyişdirmə; sadəcə vəzifə deyil, peşə olaraq məktəb
rəhbərliyi,
2. Məktəbdə keyfiyyət dəyişikliyi anlayışı və keyfiyyət dəyişikliyi vasitələri,
3. Heyətin idarə olunması və heyətin inkişafının təmin edilməsi,
4. Məktəb və cəmiyyət arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi.
Hər bir modul 4-5 gün davam edən sıx qrafikli dərslər keçirilir. Dərslərlə yanaşı məsləhətçi
xidməti də verilir [ 3 ].
XX əsrin əvvəllərində məktəb direktorluğu ABŞ da daxil olmaqla bütün dünyada formal
qaydada idarəetməyə əsaslanaraq öyrənilən peşə olaraq bilinirdi. ABŞ-dan başqa digər ölkələrdə isə
məktəb direktorluğu üçün universitet səviyyəsində təhsil demək olar ki rast gəlinmir. Ənənəvi
olaraq məktəb direktorluğu müəllimlik peşəsinə istinadən müəyyən staj sonrası əldə olunan mövqe
xüsusiyyətini daşıyırdı. Dünyanın bir çox ölkəsində, ABŞ, İngiltərə, Fransada menecer, rəhbər
hazırlığı qaydalarını tədqiq edərkən görürük ki, məktəb rəhbərinin müəllimlik peşəsindən gəlməsi
tələb olunan əsas şərtlərdəndir.
Müvafiq sahədə kadr hazırlığı sisteminə görə Amerika ən inkişaf etmiş təhsil meneceri hazırlığı proqramlarına sahibdir. ABŞ-da məktəb direktorlarının əksəriyyəti təhsil menecmenti sahəsində magistr, yaxud doktorluq (Ed.D) dərəcəsi alırlar. Məktəb direktoru hazırlığı və inkişafetdirmə
siyasəti baxımından xidmətöncəsi hazırlığa və ləyaqət prinsiplərini rəhbər tutan İngiltərə isə eyni
əhəmiyyəti xidmət dövründə hazırlığa da verir. Fransada ibtidai məktəb direktorları üçün xidmət
öncəsində hazırlıq proqramı nəzərdə tutulmasa da orta təhsil məktəb direktorları üçün belə proqram
mövcuddur.
Bütün dünyada məktəb rəhbərlərinin hazırlığında problemlər təcrübə prosesində - praktik
olaraq həll olunur. Real, kliniki təcrübə olmadan verilən nəzəri biliklər effektiv deyil. Türkiyədə də
məktəb rəhbərliyinə müəllimlikdən gəlmək məsələsi olduqca vacib sayılır. Son illər bununla yanaşı
nəzəriyyə və təcrübənin vəhdəti üçün təhsil menecmenti sahəsində təhsil zəruri hesab olunur.
Məktəb rəhbərləri idarəetmə prosesində bir sıra problemlərlə üz-üzə qalırlar. Problemlər əsasən pedaqoji mədəniyyəti formalaşdırma, təhsil standartlarına uyğunlaşma və davamlılığını təmin
etmə, ailələrlə birgə iş, çoxmədəniyyətli(multikulturalist) məktəb quruluşunda belə müvəffəqiyyətli
olmaq, dəyişikliklər və təzadları idarə etmək, məhdud resurs - vasitələrlə məktəbi idarə etmək və
demokratik prinsiplər əsasında cəmiyyətə daha çox hesabat verməkdir.
Dünyada məktəbə rəhbərlikdə çoxlu məsuliyyətin olması, qrup və bir sıra insanlarla qarşılıqlı
münasibət, idarəetmənin artıq zaman və enerji tələb etdiyi və eləcə də siyasi əqidə tələb edən sahə
olması direktorların fəaliyyətlərinin xüsusilə ilk illərində ciddi problemlərə yol açır.
İnkişaf etməkdə olan Çin, Tayland, Sinqapur, Malta və s. ölkələrdə də təhsil sistemində idarəetmə mərkəzyönümlü olduğundan məktəb rəhbərlərinin muxtariyyəti və sərbəstliyi ciddi şəkildə
məhdudlaşır. Mərkəzi sistem - kurikulum, müəllim seçimi, resurslar, təlimin üsul və texnikası,
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məktəbin əldə etdiyi yardımı belə nəzarətdə saxlayır. Məsələn, Çində məktəb rəhbəri insan
resurslarından istifadədə hakimiyyətə bağlı şəkildə hərəkət edir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində
məktəb rəhbərinin rəhbərlik etdiyi məktəb ilə bağlı qərar qəbul etmək səlahiyyətləri yoxdur.
Rəhbərin öz rolunu, səlahiyyətlərini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirə bilməsi üçün icrası tələb
olunan keyfiyyətlərə yiyələnəcək şəkildə yetişdirilməsini tələb edir. Bu sahədə problemlərin həlli və
dəyişikliyə uyğunlaşmaq üçün rəhbərlərin transformasiya və təhsil liderlyi nümunəsi göstərə
bilməsi lazımdır. Ölkədə iqtisadi uğur və beynəlxalq arenada rəqabət imkanları məktəbin - təhsilin
müvəffəqiyyətilə bağlı olduğu, təhsil liderlərini, təhsil menecerlərini hazırlayan proqramların
uğursuzluğunun isə gələcək nəsillərin uğursuzluğuna səbəb olacağı məlumdur. Məktəbin keyfiyyətli
idarə olunması gələcəkdə elmi, iqtisadi və sosial sahədə uğurun əldə olunmasının şərtidir. Uğurlu
məktəb uğurlu idarəetmə imkanlarına malik məktəb rəhbərinin fəaliyyəti ilə düz mütənasibdir ki, bu
da müəllim motivasiyasında, dərs yükü və şagird nailiyyətində yüksəlişə səbəb olmalıdır.
Məktəb rəhbərləri öz hazırlılıqları sayəsində məktəbin gələcəyini planlaşdırmaq, bu sahədə
istiqaməti müəyyənləşdirmək və məktəbin dəyişiklik cəhdlərini idarə edir.
Təhsil sistemində birbaşa məqsədi və vəzifəsi məktəb direktoru hazırlamaq olan sistem mövcud olmalı, namizədlərin seçilib hazırlanması sahəsində cəhdlər və tənzimləmələr qanunda əksini
tapmalı, seçim və hazırlıq prosesi bir standartda ümumiləşdirilməlidir. Məktəb idarə olunması sahəsində xüsusi hazırlıq təlimi direktorun idarəetmədə effektivlik, qiymətləndirmə, təşkilati bacarıqlar
və digər məsələlər baxımından zəruridir.
Təhsilin idarə olunması sahəsində kadr seçimi və təyinatı tarixində müəyyən müddət müəllimlik stajı, cəza məsuliyyətinin olmaması və ali təhsilin olması əsas tələb kimi qəbul olunmuşdur.
Təhsil sistemimizdə idarəetmə işinin sadəcə vəzifə deyil, peşə olaraq qəbul edilməsi və həyata
keçirilməsi üçün ən böyük maneə müəllim və rəhbərliyin vəzifə tələblərinin qarışıq salınmasıdır.
Buradan da müəllim-idarəedən tipinin yaranması və müəllim olaraq hazırlanan mütəxəssisin iki ayrı
dəyərlər sistemində yer almasına gətirib çıxarmışdır.
Türkiyədə təhsil sahəsində idarəetməyə peşə olaraq diqqət yetirlməsi 1993-cü ildən başlanılmışdır. Belə ki, bu məsələ Milli Təhsil Şurasında müzakirə edilməyə başlanmış, məktəb direktoru
seçim imtahanının məzmunu isə 04 avqust 2013-cü il tarixli və 28728 nömrəli Rəsmi Qəzetdə dərc
olunan"Milli Təhsil Nazirliyi Təhsil Müəssissi Rəhbərlərinin Təyinatı Əsasnaməsi" ilə müəyyən
edilmişdir:
– (1) Təhsil müəssisəsi idarəçiliyinə təhsil müəsssisəsi direktoru üçün yazılı və şifahi, direktor
müavini üçün yalnız yazılı təşkil olunur.
– (2) Yazılı imtahan haqqında bildiriş İnsan Resursları Baş İdarəsi tərəfindən ən geci imtahan
tarixindən bir ay əvvəl Nazirliyin internet səhifəsindən elan ediler. Yazılı imtahan İnnovasiya və
Təhsil Texnologiyaları Baş İdarəsinin kadr ehtiyacları nəzərə alınaraq keçirilir. Yazılı imtahanda
mümkün 100 baldan 70 və daha artıq toplayan namizədlər müvəffəqiyyət əldə etmiş hesab olunur.
– (3) Təhsil müəssisəsinə direktor təyinatı üçün ayrı-ayrı bölgələrdə müxtəlif tipli təhsil
müəssisələrinin rəhbərliyinə vakansiyanın üç misli qədər namizəd yazılı imtahanda müvəffəqiyyət
əldə etməsi şərti ilə şifahi imtahana dəvət olunur.
– (4) Təhsil müəssisəsinə direktor təyinatı üçün yazılı imtahanın 70%-i, şifahi imtahanın
30%-i və EK-1 (Eğitim Kurumları) Təhsil Müəssisələri İdarə Olunmasını Qiymətləndirmə
Formasına əsasən hesablanan ümumi bal müəyyənləşir.
– (5) Təhsil müəssisəsinə direktor müavini təyinatı üçün yazılı imtahanın nəticəsi və EK-1
Təhsil Müəssisələri İdarə Olunmasını Qiymətləndirmə Formasına əsasən hesablanan ümumi bal
müəyyənləşir.
– (6) Şifahi İmtahan və Qiymətləndirmə Komissiyası tərəfindən hesablanan ballar rayon təhsil
idarələrinin internet səhifəsindən elan edilir və yaxud, e-mail, poçt xidməti vasitəsilə ən geci 10 gün
müddətində namizədlərə təqdim olunur. Təhsil Müəssisələri İdarə Olunması yazılı imtahannı
direktor və direktor müavinləri üçün ayrı-ayrılıqda aparılır. Məktəbin inkişaf etdirilməsi, idarə
olunması və ünsiyyət bacarıqları kimi sahələrə daha çox toxunulması, məktəb idarə olunmasının
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nəzəri məsələləri, nisbətən də zəruri qanunvericiliyi bilmək kifayətdir. İmtahanlarda təhsilin idarə
olunması ilə əlaqədar tərtib olunan suallar kifayət qədər samballı hesab olunmasa da bu prosedürü
keçən şəxslər məktəb rəhbəri olaraq fəaliyyət göstərməyə başlayırlar. Lakin iyirmi birinci əsrdə
məktəbə rəhbərlik mövcud qanunvericiliyə "qarovulçuluq etmək" deyildir [4, 5 ].
Sürətlə dəyişən informasiya cəmiyyətində məktəbi uğurla irəli aparacaq rəhbərin sadəcə
texniki deyil, idarəetmənin insan amili və anlayışları baxımından idarə etməsi vacibdir.
Məktəb üçün uyğun bir vizyon müəyyən etmək, yüksək performansa sahib komanda yaratmağı, məktəb üçün inkişaf planları tərtib etməyi, məktəbin inkişafı naminə ailə və cəmiyyət arasında effektiv münasibətlərin qurulması əsasında faydalı öyrənmə mühitinin yaradılması, insan resursları, məktəbin fəaliyyət siyasəti və prosedurları müəyyən etmək, öyrənənlərin təlim müvəffəqiyyətini artırmaq üçün tədbirlər görmək məktəb rəhbərinin yiyələnməli olduğu müasir keyfiyyətlərdir.
Təhsilin idarə olunması sahəsində aparılan islahat tədbirləri təhsil liderləri sayılan məktəb
direktorlarının hüquq, vəzifə, rol və məsuliyyətlərində bir sıra dəyişikliklərə səbəb olmuşdur.
Öyrənənlərin nailiyyətlərinin artırılması naminə vizyon və missiya yaratmağı, təşkilati effektivliyi
və təşkilati öyrənməni dəstəkləməyi, hədəf naminə plan qurmağı və həyata keçirməyi, davamlı
inkişafı təmin edə bilmək, ətraflı təlim-tərbiyə proqramı hazırlamağı, oyrənənlərin nailiyyətlərini
izləmək üçün qiymətləndirmə proseslərini təkmilləşdirmək, heyətin inkişafı və liderlik imkanlarının
gücləndirilməsi, təlim-tərbiyə prosesini dəstəkləmək üçün müvafiq texnologiyadan istifadə, heyətin
və zamanın idarə olunmasını təmin edə bilmələri, cəmiyyətin sosial, mədəni və intellektual
mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi, inkişaf etdirilməsi və istifadəsini təmin etmələri, istər ailədə,
istər məktəbdə təmin olunmuş pozitiv münasibətlər zəminində öyrənənlərin akademik və sosial
bacarıqlarının ölçülə bilinəcəyi sistemin yaradılması, öyrənmə prosesinə təsir edən yerli, regional və
milli səviyyədə tədbirləri dəstəkləmələri və müasir liderlik strategiyalarını öyrənmələri lazımdır.
Məktəb rəhbəri idarəetmə nəzəriyyəsi, təşkilatın inkişaf nəzəriyyəsi, liderlik, ünsiyyət etikası,
heyətin və zamanın idarə olunması, monitorinq, qiymətləndirmə kimi bir çox sahədə təhsil almaq və
fəaliyyətə başlamazdan əvvəl aldıqları bu təhsil sahəsində staj keçmələri - klinik təcrübə əksikliyinin aradan qaldırılması vacibdir. Nailiyyəti olan məktəblər üzərində aparılan tədqiqatlar göstərir
ki, məktəbin inkişafının təmin edilməsində məktəb liderliyi məsələlərinə üstünlük verilmişdir.
Direktor təhsil müəssisəsinin yalnız rəhbəri deyil, əslində idarə etdiyi müəssisədə lider mövqeyindədir. Bu, məktəb direktorunun təyinatı və hazırlığı təhsil sisteminin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
üçün mühüm amildir. Məktəbin idarə olunmasında namizədlərin seçilməsinin təlim-tərbiyə məsələləri ilə yanaşı institusional inkişafın davam etməsi baxımından da mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Zehni və fiziki inkişaf baxımından geniş imkanlara malik, özünəməxsusluğunu qoruyub
saxlamış, çevik düşünmə qabiliyyətinə malik, cəsarətli, insanlara inamı, güvəni, sevgisi olan şəxslərin təhsil meneceri hazırlığı sisteminə girişini asanlaşdıracaq bir modelin hazırlanması gərəklidir.
"Peşə üçün əsas olan müəllimlikdir" anlayışı ilə "müəllim kimi uğurlu olan işçi idarəetmədə də
müvəffəqiyyət qazanacaqdır" düşüncəsi hakimdir və sadəcə müəllimlikdəki müvəffəqiyyət və staj
rəhbərliyə təyinat zamanı meyar olaraq qəbul edilməməlidir. İdarəetmə heyətinin seçimi zamanı
peşə tələbinin gözlənilməməsi və sadəcə təcrübə və stajın idarəetmə bacarıqlarını aşkar etməsi
mümkün deyil, bu, yalnız cari fəaliyyət sahəsində fəaliyyət və peşələri baxımından faydalı ola bilər.
İdarəetmə bacarıqlarının qazanılması ilk olaraq peşə tələblərinin müəyyənləşdirilməsi, bu bacarıqlar
çərçivəsində magistr, ixtisasartırma və yenidənhazırlanma səviyyəsində, eləcə də xidmət əsnasında
təhsil proqramları vasitəsilə qazandırılması təmin oluna bilər. Təhsilin idarə olunması sahəsində
magistr təhsili bir neçə universitet tərəfindən həyata keçirilir. Bu da imkan verir ki, təhsilin idarə
olunması sahəsindən olması əsas göstərilməklə magistratura təhsili diplomuna sahib olan namizədlərin seçim zamanı ballar bərabər olduğu təqdirdə onlara üstünlük verilsin. Lakin araşdırmalarımız göstərir ki, bakalavr təhsillərinə əsasən məzunlar təhsilin idarə olunması sahəsində magistr
təhsilli coğrafiya, riyaziyyat, tarix, ingilis dili və s. müəllimi kimi fəaliyyət göstərirlər [6, 7].
Qərb ölkələri, eləcə də ABŞ-da təhsil meneceri hazırlığı sahəsində uzun illərdir ki, bakalavrdan sonrakı proqramlar həyata keçirilir. Zaman keçdikcə bu proqramların adı və məzmununun
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dəyişikliyinə, təkmilləşdirilməsinə səbəb olan tədqiqat, araşdırmalar davam etdirilmiş, işin nəticəsi
olaraq təhsilin idarə olunması məsələsi təhsildə liderlik probleminə yönəldiyindən tədqiqatların adı
və məzmunu da yenidən bu istiqamətə yönəlmişdir. Təhsil meneceri hazırlığı zamanı mübahisəli
istiqamətlər ortaya çıxmışdır:
- mövcud proqramlara əsasən bir sıra yenilik və islahatlar həyata keçirilərək standartlaşdırma
aparılmışdır;
- mövcud proqramlar tamamilə yenilənərək alternativ təhsil meneceri hazırlığına istiqamətlənmişdir;
ABŞ, İngiltərə, Avstraliyada təhsil meneceri hazırlığı sahəsində proqram və müvafiq sahədə
araşdırmalardan faydalanmaq Azərbaycan təhsil sistemi üçün faydalı müqayisə müstəvisi rolunu
oynayır.
Mənbələrə əsaslansaq, ABŞ-da ilk məktəbin idarə olunması sahəsində kurs 1881-ci il Miçiqan
Universitetində təşkil olunsa da ali təhsil müəssisələrində təhsil meneceri hazırlığı sahəsində xüsusi
proqramların həyata keçirilməsinə əsasən 1970-ci ildən başlanılmışdır. 1990-cı ilədək 30 il ərzində
təxminən 370 universitetdə təhsilin idarə olunması və təhsilin idarə olunmasında liderlik sahəsində
magistr proqramları açılmışdır.
Məktəb rəhbərinin peşə tələbləri standartlaşdırılmalı, hüquq və vəzifələri aydın şəkildə
müəyyənləşdirilməlidir. Respublikada məktəb direktorlarının xidmətdən öncə və sonra hazırlığını
təmin edəcək fəaliyyət planı tərtib edilməli və tətbiq olunmalıdır. Daha sonra məktəbin idarə edilməsi sahəsində Təhsil Nazirliyi və universitetlər tərəfindən nəzəri və tətbiq (layihə - Q.M.) xarakterli proqramlar həyata keçirilməlidir. Xidmətə başlamazdan əvvəl və sonra idarəetmə, liderlik,
ünsiyyət etikası sahəsində təlimdən keçmək, seçim və təyinat obyektiv olmalıdır. Qeyri standart,
sadəcə staj, istək və s. əsaslanan formanın əvəzinə məktəb rəhbərliyinə seçim və təyinat üçün Əsasnamə hazırlanmalıdır. Namizədlərlə aparılan test imtahanı və müsahibənin obyektivliyinin təmin
olunması və nəticələrin yoxlanılmasının isə müstəqil bir qurum tərəfindən aparılması vacibdir.
Məktəb direktorluğuna seçim və təyinat üçün təhsilin idarə olunması sahəsində magistr təhsili şərt
olaraq verilməlidir. Məktəb direktorluğuna hazırlıq proqramları vasitəsilə ən az 1 il, yaxud 30
kreditlik idarəetmə təlimi keçdikdən və dinləyici deyil, uğurla məzun olduqdan sonra idarəetmə
heyətinə seçilməsi mümkün olmalıdr.
Nəticə
Təhsilin idarə olunması sahəsində kadr hazırlığı və Azərbaycan təhsil sistemində məktəb
rəhbərliyinə seçim standartlarının hazırlanması, problem baxımından tədqiqat və araşdırmalar
aparılmasının menecmentin elmi tələbləri əsasında qurulmasının aktuallığı sübuta yetirilmişdir.
Məktəb rəhbərliyinə seçimin və təyinatın standartlaşdırılması, bu sahədə müvafiq əsasnamənin
hazırlanması, işin sisteminin yaradılmasının zəruriliyi əsaslandırılır.
Məqalə elmi və praktik cəhətdən təhsil sahəsində idarəetmə və liderlik fəaliyyəti, təhsil
müəssisələrində rəhbər vəzifələrə seçilmək istəyənlər, elmi oxucu, tədqiqatçılar, müvafiq sahədə
yenidənhazırlanma və ixtisasartırma səviyyəsi üzrə təhsil müəssisələri üçün nəzərdə tutulmuşdur .
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МИРОВЫЕ МОДЕЛИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
М.К.Курбанова
Институт проблем образования Азербайджанской Республики
В статье раскрываются вопросы о подготовке кадров менеджера образования, об их
содержании, структуре, о приеме и условиях быть выпускником, о его месте в глобальном
образовательном пространстве и практическом значении. Автор, анализируя мировые модели, дает сравнительный анализ программ подготовки менеджеров образования в Азербайджане. Обосновывается необходимость разработки государственных стандартов для выбора
и определения на должность руководителя школы, а также подготовки соответствующего
устава.
Ключевые слова: образование, тренинг для менеджеров, программа, модел, управление, директор школы
THE CURRENT WORLD MODELS OF THE TRAINING PROGRAMS OF
EDUCATIONAL MANAGERS
M.G.Gurbanova
Institute of Educational Problems of the Azerbaijan Republic
In this paper is revealed questions of training of educational manager, program contents,
structure, admission and graduating requirements, about his place in global educational space and
practical value. The author, analyzing world models gives the comparative analysis of programs of
training of educational managers in Azerbaijan. Is justified need of development of state standards
for a choice and definition to a position of school principals and also preparation of the relevant
charter.
Keywords: education, manager training, program, model, management, school principal.
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НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
Определение и различия от иных правонарушений
Р.М.Мухтаров
Центр Судебной Экспертизы при Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики
safiyeva48@mail.ru
Было проведено исследования разницы между налоговым правонарушением и налоговым
преступлением. Было определено, что налоговое преступление является частью общего понятия налогового правонарушения, оно отражено в Уголовном Кодексе и предусматривает
уголовную ответственность за совершение такового. Также, было определено, что не каждое налоговое преступление является уголовным. Анализ разницы между налоговым правонарушением и налоговым преступлением был проведен путем сравнения данных понятий.
Ключевые слова : Налоговые преступления, Налоговые правонарушения, Уголовная
ответственность, Налоговый Кодекс
Налоговое преступление – это запрещенное Уголовным Кодексом виновно совершенное общественно опасное деяние, посягающее на финансовые интересы государства,
предполагающее под собой уголовное наказание за их совершение.
Становление налоговой системы в Азербайджане сопровождается значительным ростом числа налоговых преступлений. По своей сути до начала 2000 года, до момента формирования Министерства Налогов, уклонения от налогов имел массовый характер и бюджет
недополучал колоссальную сумму, причитающихся выплат.
После вступления в силу нового Налогового Кодекса Азербайджанской Республики
(далее «НК АР») встал вопрос о соотношении понятий “налоговое преступление” и “налоговое правонарушение”.
Любое преступление является правонарушением, так как первое относится ко второму,
как частное к общему. Исходя из этого, преступление должно обладать всеми основными
признаками правонарушения. В данном контексте не являются исключением и налоговые
преступления.
В свою очередь, из НК АР можно заключить, что налоговые правонарушения – это виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое установлена ответственность соответствующим нормативно-правовым актом.
В соответствие с приведенными выше определениями можно заключить, что основные
признаки налогового преступления и налогового правонарушения совпадают (виновность,
противоправность, ответственность и т. д.). Однако существенным отличием налогового
преступления является его общественная опасность. Такого свойства лишено налоговое правонарушение. Имеется отличие и в форме реализации ответственности. За налоговые преступления предусмотрены уголовное наказание, тогда как за налоговые правонарушения
предусмотрены налоговые санкции.
Также, необходимо заметить, что важной отличительной чертой налогового преступления от правонарушения является то, что совершение преступления могут быть привлечены
только лишь физические лица (ст. 213 УК АР). Тогда, как за совершение налогового правонарушения ответственность могут нести как физические лица, так и юридические (ст. 53НК
АР). Согласно Налоговому кодексу АР привлечение организации к ответственности за налоговое правонарушение не препятствует привлечению к ответственности должностных лиц
при наличии к тому оснований. Что касается вины организации, то она определяется в зави154
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симости от вины ее должностных лиц, либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения.
Уголовная ответственность за налоговые преступления отражены в ст. 213 УК АР. В
соответствие с данной статьей, уклонение от уплаты налогов в значительном и в крупном
размере является уголовно наказуемым деянием.
После того, как мы дали общее определение налоговым преступлениям и выяснили
разницу между налоговыми преступлениями и налоговыми правонарушениями, необходимо
разобрать состав налоговых преступлений.
Предметом данных видов преступлений выступают налоги и сборы. И те, и другие
должны быть уплачены как физическими, так и юридическими лицами.
По своей сути, под налогом понимают обязательный, индивидуально безвозмездный
платеж, взимаемый с юридических и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований.
Объект преступления по статьям УК АР являются общественные экономические отношения, основанные на принципе добропорядочности хозяйствующих субъектов, а также законное обязательство каждого платить установленные государством налоги и сборы.
Объективной стороной данного преступления является сам факт уклонения от уплаты
налогов и/или сборов в значительном или крупном размере
Под уклонением понимается действие или бездействие лица направленных на избежание уплаты обязательных налоговых платежей, тем самым данные действия и бездействия
подпадают под запрещенные и наказуемые УК АР деяния.
В свою очередь способами уклонения от уплаты налогов и (или) сборов в НК АР следующие действия определены как действия направленные на уклонения от оплаты налогов и
/или сборов:
1. непредставление налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с азербайджанским законодательством о налогах и сборах является обязательным;
2.статья включение в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных
сведений1.
Налоговая декларация - это отчеты, предоставляемые налогоплательщиком в нормативно установленные сроки2, о полученных доходах и произведенных расходах, источниках
доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме
По своей сути, уклонение от налоговых выплат путем нарушения условий подачи налоговых деклараций либо их искажения очень многогранно, в данную категорию можно включить умышленное указание в декларациях любых не соответствующих действительности
сведений, таких как неверное указание размера доходов, искажение сумм вычетов или льгот,
скрытие факта государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
занижение доходов и т.д.
Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 213 УК АР характеризуется
прямым умыслом. Действия или бездействия обвиняемым предпринимаются с целью неуплаты налогов в значительном или крупном размере. В свою очередь, Налоговый Кодекс предусматривает положения, в случае которых, лицо может быть освобождено от санкций. К
такого рода положениям, к примеру, можно отнестиа неумышленное совершение ошибок
при расчете ставки налога или налоговой базы, при условии, что налогоплательщик исправил
данную ошибку самостоятельно до проведения налоговой проверки.3
1

ст. 57-58 Налогового Кодекса Азербайджанской Республики
ст.149 Налогового Кодекса Азербайджанской Республики
3
ст. 55.1.6 Налогового Кодекса Азербайджанской Республики
2

155

İCTİMAİ ELMLƏR

В данной категории преступлений Субъектом преступления – является специальным.
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 213 УК АР, является достигшее шестнадцатилетнего возраста физическое лицо (гражданин Азербайджанской Республики, иностранный гражданин, лицо без гражданства)4, на которое в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по исчислению и уплате в соответствующий
бюджет налогов и (или) сборов, а также по представлению в налоговые органы налоговой
декларации и иных документов, необходимых для осуществления налогового контроля,
представление которых, в соответствии с налоговым и иным соответствующим законодательством Азербайджанской Республики, является обязательным.
Субъектом преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 213 УК
АР, может быть и иное физическое лицо, осуществляющее представительство в совершении
действий, регулируемых законодательством о налогах и сборах, поскольку в соответствии со
статьями 172 НК АР налогоплательщик (плательщик сборов) вправе участвовать в таких отношениях через законного или уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено
Налоговым кодексом Азербайджанской Республики.
Квалифицирующими признаками преступлений, предусмотренных ст. 213 УК АР, является совершение деяния в крупном размере.
Также, отягчающими обстоятельствами налогового преступления в соответствие со ст.
213 УК АР является совершение деяния в крупном и особо крупном размере, под крупным
размером подразумевается сумма от 2000 до 50 000 AZM, а подособо крупным размером
преступления, предусмотренного статья 213 УК АР является сумма превышающая 50 000
AZM.
Также стоит отметить, что в соответствие с УК АР, лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные статьями 213.1 и 213.2 Уголовного Кодекса, освобождается от
уголовной ответственности, если оно полностью возместило, ущерб причиненный преступлением.
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VERGI CINAYƏTLƏRİ:
Anlayışı və digər hüquq pozuntularından fərqi
R.M.Muxtarov
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi
Vergi cinayəti və vergi qanunvericiliyinin pozuntusu arasında fərq araşdırılmış və onun
nəticələri təhlili olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, vergi cinayəti Cinayət Məcəlləsinin əks
olunan və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan qanun pozuntusu olub ümumi vergi qanunvericiliyinin
bir hissəsini təşkil edir. Müəyyən olunmuşdur ki, hər bir vergi qanun pozulması cinayət pozuntusu
demək deyil. Vergi cinayəti və vergi qanun pozuntusu anlayışlarına aydınlıq müqayisəli şəkildə
təhlil olunmuşdur.
Açar sözlər: Vergi cinayəti, vergi qanunvericiliyinin pozuntusu, cinayət məsuliyyəti, Vergi
Məcəlləsi, Cinayət Məcəlləsi.
TAX CRIMES:
Definition and difference romothertypes of delicts
R.M.Mukhtarov
Forensic Centerunderthe Ministry of Justices of the Republic of Azerbaijan
The research of difference between tax crime and tax violation reflected hereunder. It was determined that tax crime is part of definition of tax violation, is reflected in Criminal Code and is
subject to punishment under the criminal law. It was also determined that no every tax violations
are criminal acts. Evaluation of difference between a tax crime and a tax violation was made by the
way of comparison of these definitions.
Key words: Tax crime, tax evasion, criminal liability, Tax Code, Criminal Code.
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