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Respublikanın daxili tələbatını ödəmək məqsədi ilə istehsal həcminin daim artması, yüksək 
keyfiyyətli material – pəstahın hazırlanması, bazarda müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin 
artırılması və son məhsulun - armaturlarin maya dəyərinin aşağı salınması əsas məsələdı. 
Respublikada armatur istehsalında pəstahların lazımı temperatura qədər qızdırılması 
əsasən qaz sobalarında qızdırmadan istifadə edilir. Bu isə ekoloji problemlərin yaranması-
na və xammal kimi istifadə olunan metal itkisinə səbəb olur. Məqalədə armatur istehsalın-
da pəstahların qazla qızdrma texnologiyasını yüksək tezlikli cərəyanla qızdırma texnolo-
giyası ilə  müqayisə edərək onun  səmərəliliyi təhlil edilmişdir. 
Açar sözlər: istilik, qaz sobası,dəmir yanığı(okalina), forsunka, yüksək tezlikli cərayan, in-
duktor, fitinqlər . 

İşin aktuallığı: Respublika ərazisində təqribən 30-dan cox sahibkar armatur istehsalı ilə 
məşğul olur.Onlardan orta hesabla 80-85%-nin tökmə  sahəsi vardır. Bu sahələrdə 
töküklərin istehsalında  metal qrıntılardan istifadə olunur. 
Sənayenin, tikintisi, nəqliyyat vasitələrinin və s. sahələrin inkişafında metal məmulatlara və 
tikinti armaturlarına böyük tələbat yaranır ki, bu da metallurgiya sənayesinin inkişafına 
ehtiyac yaradır. Armatur istehsalının mərhələlərindən birində, yəni yaymadan əvvəl, tökük-
lər  odadavamlı sobalarda  tələb olunan temperatura qədər qızdırılır. 
Metodik soba - metalın tələb olunan parametrlərə (töküklərin qızdırılması zamanı tempe-
ratur onun qalınlığı və uzunlugu boyunca bərabər) qədər qızdırılması üçün nəzərdə tutul-
muş mürəkkəb texniki qurğudur. Buna istiliyin texnoloji parametrlərini təmin etmək (materi-
alın qidalanma sürəti və ya onun irəliləməsi, istilik dərəcəsi, materialın bölmədə qalma 
müddəti) şərti ilə davamlı sobalar aiddir. Sobada qızdırma prosesi zamanı metal oksigen 
və su buxarı olan közərmə qazları ilə təmasda olur. Bu vəziyyət oksigen dəmir oksidi təbə-
qəsi – dəmir yanığı əmələ gəlir. 
Bu tip qaz sobaları  böyük ölçülü və mürəkkəb həndəsi formalı pəstahların qızdırılmasında  
və kiçik miqyaslı istehsalda hələ də əvəzolunmazdır.  

Təhlil zamanı əldə olunan nəticələrin müzakirəsi: Metallurgiya sənayesi sürətlə inkişaf 
edir. Bütün dünyada davamlı təmir və yenidənqurma işləri aparılır. Azərbaycan metallurgi-
ya kompleksinin istehsal olunan məhsulların beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğun ol-
ması üçün pəstahların qızdırılması, müxtəlif elmi işlərin aparılması və s. hesabına iqtisadi 
cəhətdən ən sərfəli texnologiyaların nəzərə alınması və həyata keçirilməsi zəruridir.  
Respublikda metallurgiya və maşınqayırma sahələrində metal məmulatların və polad tö-
küklərin qızdırılması və termiki emalı əsasən qaz- alovla sobaların da aparılır. Bu sobalar-
dan qara və əlvan metalların əridilməsi, ağır polad külçələrin döymə və yayılmadan əvvəl 
qızdırılmasında istifadə olunur. Min illərdir insanlar müxtəlif sobalardan istifadə edirlər. An-
caq müasirimiz, rus professoru V. E. Grum-Grzhimailo, onların iş prinsiplərini ilk dəfə başa 
düşmüş, ardıcıl bir nəzəriyyə yaratmış, onu sobaların dizaynı və tikintisi üçün tövsiyyə etdi. 
Uzun illərdir ki, sobaların hidravlik nəzəriyyəsi insanlara sədaqətlə xidmət edir. Yalnız 
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sonralar, metallurgiya aqreqatları mürəkkəbləşəndə, metallurgiya proseslərini kəskin surət-
də gücləndirmək zərurəti yarananda onu başqaları əvəz etdi[1].   
Polad məmulatlar və töküklər bu tip sobada qızdırıldıqda onun səthi oksid təbəqəsi ilə 
örtülür, buna görə də metal səthində dəmir yanıgı əmələ gəlir. Metal sobada tempraturu 
yüksəldikcə dəmir yanığı olan təbəqə tədricən qalınlaşır və sonra metal səthdən qismən 
ayrılmağa və ocaq materialı ilə birləşməyə başlayır (əgər çamot kərpici ilə örtülmüşdürsə), 
nəticədə qaynaq şlakı əmələ gəlir. Nəticədə, bu metodla qızdırılma metal itkilərinə səbəb 
olur - oksidləşmə və dəmir yanığı əmələ gəlir ki, bunlara  itki və tullantılar deyilir. 
Tədqiqatlar müəyyən etmişdir ki, sobadan kənarda əmələ gələn dəmir yanığı itkilərinin 
miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə böyükdür və bəzi hallarda bu tullantı sobalardakı tullantıları 
üstələyir. Bu tip sobalarda polad markalı məhsullar qızdırıldıqda metal tullantılarının 
qarşısını almaq mümkün olmur, lakin itkini minimuma endirmək üçün sobada müasir 
forsunkalar quraşdırmaqla nail olmaq mümkündür. Bu isə yalnız "Baku Steel Company 
Limited" Şirkətinin imkanı daxilindədir.  
Sobada temperaturun çoxalması və töküyün  sobada qalma vaxtının artması ilə metaı 
tullantıları da artır. Ona görə ki, dəmirin  oksidləşməsi səthdən başlayır və tədricən içəriyə 
nüfuz edir.Ocaqda tullantıların tədqiqi ilə bağlı təcrübələr aparılmışdır. Eyni nümunələr çə-
kilmiş, onların bir hissəsini 950ºC, digər hissəsini isə 1250ºC temperatura qədər qızdıraraq 
təcrübələr aparılmışdır. Təcrübənin nəticələrinə əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, tem-
peraturun dəyişməsi zamanla müqayisədə dəmir yanığının əmələ gəlməsinə daha çox tə-
sir edir. Nəticədə, dəmir yanığının  formalaşması istifadəyə yararlılığın orta hesabla 5-8%-i 
qədər itirilir. Bakı Armatur Zavodunda  gün ərzində sobaya yüklənən ölçüləri 100x100x1600mm 
çəkisi 00 ton olan manqanlı polad töküklər yüklənərək 1250°C temperaturda qızdırdıqda  
onun yanıq şəklində itkisi faktiki olaraq orta hesabla 5 ton olmuşdur. Bu o deməkdir ki, son 
məhsulun həcmi azalır və onun maya dəyəri artır. Respublikamızda istifadə olunan sobalar 
mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlmiş və səmərəliliyi olduqca aşağıdır və əksər hallarda 
onların səmərəlliyi 5-15% olur. Başqa sözlə, hər 1000 m3 qazdan yalnız 50–150 m3

səmərəli istifadə olunur, yerdə qalan 850–950 m3 isə sadəcə olaraq yandırılaraq atmosferə 
atılır. Mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlmiş sobaların istifadəsi son məhsulun qiymətində 
enerji, xammal və material istehlak payının artmasına səbəb olur. Bütün bunlar təkcə me-
tallurgiya və maşınqayırma məhsullarının rəqabət qabiliyyətini deyil, həm də respublikanın 
enerji və iqtisadi təhlükəsizliyini aşağı salır.   
Paket boşaltma zonasına daxil olduqda, metal təxminən 1250°C döymə temperaturuna 
qədər qızdırılır. Praktikada fərdi soba sistemlərinin istismarında bir sıra problemlər yaranır: 
• Rekuperatorda onun qızdırılmasının temperaturu dəyişdirilərkən, eləcə də sobanın 
qızdırılan zonalarında müəyyən edilmiş temperaturların saxlanması üçün müxtəlif dərəcəli 
yüklə işləyən bir neçə forsunka  istifadə edildikdə artıq hava nisbətinin qeyri-sabitliyi. 
• Qızdırılan sobada iş sahəsi üç qızdırma zonasına və buna görə də üç nəzarət zonasına 
bölünür. Hər bir zonada bir necə  forsunka komplekti və bir temperatur sensoru vardır. Qaz 
sobalarında seriyalı, iriseryalı və kütləvi istehsal şəraitində istilik üsulunun istifadəsi 
aşağıdakı çatışmazlıqlara görə səmərəsizdir: 
• 10 - 15% səviyyəsində qaz sobalarının səmərəliliyi; 
• Partiyalarda töküklərin qızdırılması zamanı işlərin dövrülüyü; 
• Ocaqda uzun müddət qalmaları səbəbindən töküklərin səthində dəmir yanığının əmələ 

gəlməsinin və  poladın karbonsuzlaşdırılması; 
• İş prosesindən əvvəl sobanın uzun müddət qızdırılması; 
• Töküklərin qeyri-bərabər qızması, nəticədə armaturun istehsalı üçün avadanlıq xarab olur 
və daxili qüsur əmələ gəlir [2]. 
Layihənin elmi istiqaməti və qarşıya qoyulan problemin həlli üzrə icmal: Yüksək 
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tezlikli cərəyan-dəyişən cərəyandır (təxminən onlar kHz tezliyindən başlayaraq), bunun 
üçün elektromaqnit dalğalarının şüalanması, metalın tam və səthin qlzdırılması effekti kimi 
hadisələr əhəmiyyətli olur. Nəticə etibarilə, maqnit keçiriciliyə malik hazırlanmış metal his-
sələr induktorların maqnit sahəsi ilə qızdırılmasıdır. Xüsusi generatorun köməyi ilə induk-
torda müxtəlif tezliklərin (50 Hz-dən bir neçə MHz-ə qədər) güclü cərəyanları induksiya 
edilir, bunun nəticəsində induktor ətrafında elektromaqnit sahəsi yaranır. Elektromaqnit 
sahəsi iş parçasında burulğan cərəyanlarına səbəb olur və nəticədə yaranan istiliyinin 
təsiri tökükləri qızdırır. 
İnduktorlar su ilə soyudulmuş mis borulardan hazırlanır və suyun təzyiqi elə seçilir ki, 
induktorun yaratdığı temperatur  mis borunu yüksək temperaturda öz mexaniki xassələrini 
dəyişməsin. İndüktör qızdırılan tökukə mümkün qədər yaxın, 2mm ara məsafəsi olmaqla 
yerləşdirilməlidir. Bu, yalnız tökükün  yaxınlığında elektromaqnit sahəsinin sıxlığını artırmır 
həm də Cos (ϕ) güc amilini artırır [3,4,5].  
İstifadə olunan tezlik diapazonu şəbəkə tezliyindən (50 Hz) qısa dalğa diapazonuna (3 
MHz) qədər uzanır və üç alt diapazondan ibarətdir: 
• Aşağı tezlik: 50 Hz-500 Hz 
• Orta tezlik: 500 Hz-50 kHz 
• Yüksək tezlik: 50 kHz-3 MHz 
Metalın döymə, əridilmə və qızdırılması əməliyyatlarında  ən çox orta tezlikdən istifadə 
olunur. İnduksiya ilə qizdırma, metal tökükün dəqiq müəyyən edilmiş tam sahəsini (xarici 
və daxili səthi bərabər tempraturda) saniyələr ərzində parlaq qırmızı vəziyyətə qədər 
qızdıran alovsuz, təmassız istilik üsuludur. Aşağıdakı qaydalar tətbiq olunur: 
• Vahid vaxtda daha böyük ölçülü töküklərı qızdırmaq üçün daha çox güc tələb olunur; 
• Töküklərin ölçüləri nə qədər böyük olarsa, metalın daxilinə işləmə tezliyi bir o qədər aşağı 
olar və qızdırma müddəti bir o qədər olur; 
• Töküklərin temperatur sahələrinin vahidliyinə dair tələblər nə qədər sərt olarsa, xüsusi 
güc də bir o qədər aşağı və qızdırma müddəti bir o qədər olmalıdır. 
İnduksiya ilə töküklərin qızdırması seryalı və kütləvi istehsalda ən çox effektivdir. Bu 
metodun üstünlükləri aşağıdakılardır: 
• Kifayət qədər yüksək effektivlik, təxminən 60 - 70%; 
• İşə hazırlıq üçün sərf olunan minimum vaxt; 
•Yüksək məhsuldarlıq; 
• Yüksək avtomatlaşdırma dərəcəsinə nail olmaq imkanı; 
• Əhəmiyyətli qənaət maddələrindən biri olan dəmir yanığı qatının olmaması və sürətli 
qızdırılması nəticəsində materialın plastikliyinin artması hesabına qəliblərin xidmət 
müddətinin 20-30% artması; 
• Yanma sobaları ilə müqayisədə istilik, qaz və bərk maddələrin ayrılmasının kəskin 
azalması səbəbindən iş şəraitinin yaxşılaşması. Mazut və qaz sobaları ilə təchiz olunmuş 
sexlər üçün xarakterik olan kadr dəyişikliyinin azalmasına, eləcə də texniki xidmət 
işçilərinin azalmasına gətirib çıxarır; 
• İşin məhsuldarlığını artıran enerji sərfiyyatının azalması və töküklərin qızdırılması 
vaxtının əhəmiyyətli dərəcədə azalması; 
• Töküklərin induktora verilmə təchizatının avtomatlaşdırılması, onların verilmiş 
temperatura qədər bərabər qızdırılmasının dəqiqliyini və çatdırılma sürətini yaxşılaşdırır; 
• İşçinin iş şəraitinin təhlükəsizliyi baxımından yaxşılaşdırılır, sobaların təmiri aparılmır, 
induksiya avadanlığının ölçüləri kiçik olduğundan istehsalat mədəniyyəti yüksəlir və sexdə 
əlavə ərazi boşaldılır. 
Birincisi, tökük induktora yerləşdirildikdə, tökükün üst təbəqəsi qızdırılır. Üst təbəqə Küri 
nöqtəsindən (740°C) yuxarı qızdırıldıqdan sonra induktorun elektromaqnit enerjisi istilik 
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ötürülməsi səbəbindən tökükün daha dərin təbəqələrinə nüfuz edir. Bundan əlavə, 
induktorun elektromaqnit enerjisi və tökükün bitişik təbəqələrinin istilik ötürülməsi 
səbəbindən iş parçası tədricən bu şəkildə qızdırılır. Böyük tökükləri qızdırmaq və bütün 
bölmədə temperaturu bərabərləşdirmək üçün vaxt və əlavə güc tələb olunur. 
Təcrübəmizdə 100X100X1600 ölçülü tökükün çəkisi 126 kq-dır: 
• Quraşdırmanın məhsuldarlığı - 10 t/saat; 
• 3600san.(1 saat) - 1600san. = 2000 san. - 80 ədədin istiləşməsi üçün vaxt; 
• Bir tökükün qızdırılması vaxtı 2000: 80 = 25s.  
Hesablamaya görə, istilik sürəti: V = 64mm / s. olmalıdır. 
İnduksiya ilə qızdırma  seriyalı və kütləvi istehsalda soba qızdırması ilə müqayisədə 
üstünlük verilir. Bundan əlavə, yüksək tezlikli cərayanla qızdırma digər mühüm üstünlükləri 
təmin edir: 
• Yüksək məhsuldarlıq; 
• qızdırılan təbəqənin qalınlığının tənzimlənməsinin asanlığı; 
• dəmir yanığının olmaması; 
• bütün prosesi tam avtomatlaşdırmaq imkanı olması; 
• iş şəraitinin yaxşılaşdırılması. 
Çox vaxt tərkibində 0,3-0,5% C olan karbon poladdan hazırlanmış töküklərin yüksək tezlikli 
qızdırılmaya  məruz qalır.Bir çox üstünlüklərlə yanaşı, yüksək tezlikli qızdırmanın da mənfi 
cəhətləri var. Birincisi, kiçik miqyaslı və birdəfəlik istehsalda induktorun istehsalı və 
texnoloji prosesin inkişafı zərərli ola bilər. İkincisi, mürəkkəb formanın bəzi hissələri üçün 
bir indüktörün istehsalı çətindir və ya hətta qeyri-mümkündür. Məhsulun qızdırılması ilə 
vahid olması üçün, metalın bütün həcmində praktiki olaraq eyni cərəyan sıxlığının olması 
arzu edilir, bəzi hallarda səth effektinə görə induksiya ilə qızdırma ilə əldə edilə bilməz. 
Qeyri-bərabər istilik dərəcəsi induksiya qızdırıcısının cari tezliyindən asılıdır. Buna görə 
məhsulun qeyri-bərabər istiləşməsi dərəcəsi cari tezlik və istilik rejiminin seçilməsindən 
asılıdır. Nisbətən böyük məhsulları qızdırmaq üçün daha aşağı tezlikli cərəyan istifadə 
edilməlidir. Kütlələrin induksiya üsulu ilə qızdırılması, səthi qızdırmaq üçün istifadə 
olunanlardan daha aşağı tezliklərdə və müvafiq olaraq daha aşağı xüsusi güclərdə 
induktorlarda həyata keçirilir. İstilik yolu ilə, məsələn, plastik deformasiya altında, bütün 
məhsulun və ya onun əhəmiyyətli bir hissəsinin istiləşməsi xarakterikdir. Metal töküklər 
davamlı olaraq bir induktordan bir-birinin ardınca keçir, burada bir neçə dəqiqə 1200°C-ə 
qədər qızdırılır və sonra döymə maşınına və ya presə verilir. Bu tip qurğular tiristor tezlik 
çeviriciləri və ya tranzistor generatorları ilə təchiz edilir.  Xrom, nikel və manqan olan 
metallar üçün 1250°C temperatura qədər qızdırmaq üçün daha çox vaxt və güc tələb 
olunur. Hesablamalara  görə, 1600 kVt gücündə generatorlar quraşdırılır. Bir saat ərzində 
ümumi çəkisi 10 ton olan töküklər 1250°C temperaturda qızdırılmasını təmin edir. 
• Üç induksiya qızdırıcısının ümumi gücü: 1600 kVt + 1600 kVt +1600 kVt = 4800 kVt; 
• Quraşdırılmış ümumi gücü 4800 kVt olan iş parçalarının bir saat ərzində 1200°C 
temperaturda qızdırıla biləcəyini müəyyənləşdirilir: 
A. 4800 kVt: 0,4 kVt / kq = 12000 kq. 
B. 4800 kVt: 0,5 kVt / kq = 9600 kq. 

Nəticə: Quraşdırılmış ümumi gücü 4800 kVt olan induksiya istilik qurğuları ilə ümumi çəkisi 
9600 –dan 12000 kq-a qədər töküklər qızdırılır. Tökük qızdırıldıqda onun möhkəmliyini 
təmin  etmək üçün onları istehsal prosesinə verməzdən əvvəl  metalın kimyəvi tərkibini, 
ölçüsünü və töküklərin istehsal prosesində  istilik itkilərini nəzərə almaq lazımdır. Bizim 
vəziyyətimizdə, töküklər kifayət qədər uzun 1600 mm-dir, buna görə də davamlı olaraq 
qızdırılmalıdır. Bu halda, induktor 400 mm ölçüləri olan üç hissəyə bölünməlidir və onların 
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arasında qidalandırıcı induktorlar quraşdırılmalıdır. Töküklər induktorların arasından ke-
çəndə bir qədər soyuyacaq. 1200°C-yə qədər qızdırılan tökükdə 25 saniyə ərzində yüksək 
tezlikli cərayan qurğusundan çıxarkən temperaturu itirəcəkdir. Buna görə də, temperatur 
itkiləri nəzərə alınmaqla, 1200°C-ə qədər sabit istiləşməni təmin etmək üçün iş parçasını 
1230 - 1250°C temperaturda qızdırmaq lazımdır. Tiristor və tranzistor generatorlarından is-
tifadə edərkən 50-2500 Hz arasında tezlik tövsiyə edilməlidir. Məhsulun istiləşməsi ilə cə-
rəyanın tezliyinin azalması onun tökükə nüfuz etmə dərinliyini artırır və bununla da pəstah 
boyunca bərabər qızdırılması üçün tələb olunan vaxt azalır və istilik səmərəliliyini artırır . 
Plastik deformasiya üçün pəstah 1250°C temperaturda qızdırılmalıdır və buna görə də 
metal son mərhələsində qeyri-maqnit olur. Prosesin əsas vəzifəsi 100 - 150°C-dən çox ol-
mayan bir temperatur fərqi ilə pəstahın bütün səth üzərində vahid istiləşməsinə nail olur. 
İstilik induktorları, adətən, dövr edən su ilə soyudulan mis borulardan hazırlanır. Pəstahın 
qızdırılması üçün induktorun dizaynı onların forma və ölçüsü ilə müəyyən edilir. Yüksək 
tezlikli cərayanın tətbiqinə qoyulmuş kapital qoyuluşu ən geci bir il müddətinə geri qay-
tarılır. 
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XÜLASƏ 

Bəşəriyyət sayəsində dəyişmiş “Yer kürəsinin üzü” qlobal tədqiqatlar baxımından getdikcə 

daha çox həyəcanverici təhlil obyektinə çevrilir. Ötən əsr yarım ərzində biosferdə baş verən-

lər heç kimə sirr deyil: mənfi antropogen amillər biosferin və onun ən mühüm komponentlə-

rini  ağır itkilərə məruz etdi və bəzən müalicə olunmayan yaralar aldı. Ətraf təbii mühitə və 

onun komponentlərinə qarşı xoş niyyətlər və onların həyata keçirilməsi arasında ölümcül 

uçurum getdikcə artır, bəşəriyyətin yoxa çıxması təhlükəsi yaradır. XX əsrin görkəmli mütə-

fəkkiri akademik Nikita Moiseev müasir bəşəriyyətin üzləşdiyi alternativi xarakterizə etdi: ya 

bütün cəmiyyətin yaşadəğı mühitə qarşı mənəvi yönümünün dəyişdirilməsi, ya da müasir 

biosferin və bəşəriyyətin tamamilə yox olması,bu hal heç də uzaqda deyil.      

Aşar sözlər: Bərpaedici təbiət, biosfer, ekosistemlər, təbii ərazilər, kompleks tədbirlər, təbii 

və süni biosenozlar, biomüxtəliflik, biotexniki tədbirlər.

Giriş:  Maddə və enerjinin biosfer dövrlərindəki dəyişiklik yerli ekosistemlərin və bütövlükdə 

biosferin dönməz şəkildə məhv edilməsi təhlükəsi ilə nəticələnir. Qlobal istiləşmə səbəbin-

dən planetlərin iqlimi mənfi dəyişikliklərə məruz qalır. Dünya Okeanının çirklənməsi, onun 

ekoloji sistemlərinin məhv edilməsi və qitələrin su altında qalması perspektivi realdır. Süni 

şəkildə yaradılmış və təhlükəli maddələrin kütləsi biosferə daxil olub və getdikcə artır. Pla-

netin radioaktiv çirklənməsinin yayılması var. Ən əhəmiyyətli mineral ehtiyatların bir çox növ-

ləri tükənməyə yaxındır. Yerin ekosistemlərinin və bioloji növlərinin müxtəlifliyi getdikcə aza-

lır ki, bu da bir sıra regionlarda flora və faunanın əhəmiyyətli dərəcədə yoxsullaşmasına 

səbəb olub. Yer kürəsinin tamamilə pozulmuş təbii ərazilərinin nisbəti 36,3%-ə çatıb. Bir az 

pozulmuş ərazilərin ehtiyatı bütün quru kütləsinin cəmi 27,0%-ni təşkil edir.Lakin son onillik-

lərdə təbiətə qarşı açıq-aşkar barbarlıq nümunələri ilə (getdikcə daha təhlükəli "mühitə" 

çevrilir) bəşəriyyət həm onun ehtiyatlarına ehtiyatlı münasibət nümunələri, həm də əvvəllər 

mövcud olan tam hüquqlu ekoloji funksiyaların bərpası nümunələri (dağılmış landşaftların, 

o cümlədən biomüxtəlifliyin, torpaq örtüyünün, hidroloji şəbəkənin bərpası) göstərdi. Bu 

müsbət təcrübənin "bərpaedici təbiətin idarə edilməsi", yaxud "təbiətin dirçəliş ekologiyası" 

kimi təyin oluna bilən ayrıca istiqamət şəklində ümumiləşdirilməsi dövrü gəlib çatmışdır. 

Bərpaedici təbiətin idarə edilməsi. Müasir ekologiyaya dəyərli töhfə təbiətin bərpası 

proseslərinin idarə edilməsi nəzəriyyəsi və ümumi və sektoral xarakterli bir sıra müvafiq 

metodoloji tövsiyələr ola bilər. V.I.Vernadskinin biosferin noosferə, insanın müdrik və uzaq-

görən zehni sahəsinə çevrilməsi ilə bağlı ideyası dünya ictimaiyyətində isti reaksiya və çoxlu 

sayda tərəfdar tapdı. Bununla belə, bu ideyanın dərin inkişafı və onun tərəfdarlarının sayının 

artması Yerin təbiətində və biosfer ehtiyatlarının istismarı texnologiyalarında əsaslı əlverişli 

dəyişikliklərlə müşayiət olunmur [1]. 
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Cədvəl 1.1. Təbii ehtiyatların bərpası üzrə tədbirlər sistemi 

№ Tədbirlərin növü Tədbirlər Təbiətin idarə olunmasında  

rolu 

1  

Təbii və süni 

biosenozların 

optimallaşdırılm

ası üzrə 

tədbirlər 

Rasional istismar va-
sitəsilə təhlükəsizlik 
(qorunma)  

Planetin bioloji resurslarının tükənməsini və biosfe-

rin deformasiyasını ləngitmək. Biosferə dəyən zi-

yanın qismən bərpası və zədələnmiş ekosistemlə-

rin bərpası 

Orqanizmlərin geno-

fondunun mühafizəsi 

və bərpası 

Qırmızı kitablarla nadir və nəsli kəsilməkdə olan 

bitki və heyvan formalarının qorunması; orqanizm 

formalarının bərpası proqramların hazırlanması və 

həyata keçirilməsi 

Meşə təsərrüfatı fəa-

liyyəti 

Kəsilmə və yanğınlardan sonra meşə landşaftla-

rının bərpası, ikinci dərəcəli meşə idarəçiliyinin in-

tensiveləşdirilməsi, biomüxtəlifliyin bərpası, bio 

məhsuldarlığın artırılması 

Ovçuluq, balıqçılıq, 

qorunan biotexniki 

fəaliyyətlər 

Ovçuluq və balıqçılıq torpaqlarının bioməhsuldarlı-

ğının qorunması və artırılması, yeni torpaq sahələ-

rinin yaradılması, populyasiyanın bərpası 

Vəhşi heyvanlara 

qarşı humanitar mü-

nasibət 

Bioresurslardan istifadə səmərəliliyinin artırılması. 

Vəhşi heyvanların istismarının ictimai şüurda rea-

bilitasiyası 

Aklimatizasiya, ya-

banı bitki və heyvan-

ların reaklimatlaşdı-

rılması 

Sərbəst (boş) və pozulmuş (natamam) ekoloji niş-

lərin və ekosistemlərin bərpası, iqtisadi cəhətdən 

qiymətli və nadir heyvan formalarının çeşidlərinin 

genişləndirilməsi 

2 

Təbii biosenozla-

rın yaxşılaşdırıl-

ması və süni bio-

senozların opti-

mallaşdırılması 

üzrə tədbirlər 

Təbiətdə yabanı 

növlərin qorunması 

və bərpası 

Mühafizə olunan ərazilərdə bitki və heyvanların ya-

banı və uyğunlaşdırılmış formalarının mühafizəsi 

və bərpası, bu ərazilərdən kənarda məskunlaş-

dırılması 

Qiymətli bitkilərin və 

vəhşi heyvanların 

mühafizəsi və bərpa-

sı əsirlikdə  (ex situ) 

Botanika bağlarında, zooparklarda, tingliklərdə, 

xüsusi qapaqlarda vəhşi heyvanların və bitkilərin 

mühafizəsi; Təbii populyasiyaların öyrənilməsi, 

doldurulması, ekspozisiya, hibridləşmə, introduksi-

ya üçün genofonddan istifadə 

CITES Proqramının 

həyata keçirilməsi 

Canlı orqanizmlərin qaçaqmalçılığının qarşısının 

alınması, yaşamaq qabiliyyəti olan çanlılara qulluq 

edilməsi, müvəqqəti saxlanılmasının təşkili və 

(mümkünsə) azad (təbiətə) edilməsi 

Tənzimləyici tədbirlər Növ  nisbətinin optimallaşdırılması, ekosistemlərin 

təbii birliklərində, habelə bitki və heyvan növlərinin 

(altnövlərinin) yayılması və istənməyən icma üzv-

lərinin tənzimlənməsi 

3 

Torpağın münbit-

liyinin qorunması və 

bərpası 

Məhsuldarlığın artırılması, istifadə dairəsinin ge-

nişləndirilməsi, orqanizmlərin növlərinin sayının ar-

tırılması, landşaft müxtəlifliyinin artırılması 
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Torpağın yaxşı-

laşdırılması təd-

birləri 

Erroziyaya qarşı təd-

birlər 

Su, külək, torpaq, kimyəvi eroziyasının ləngiməsi 

və dayanması, yarğan şəbəkəsinin böyüməsinin 

dayandırılması və sabitləşməsi, ekoloji mozaikanın 

inkişafı, biomüxtəlifliyin artması.  

Digər müsbət irəlilə-

yişlər 

Torpaqların təmizlənməsi, bərpası, kənd təsərrüfa-

tı üçün məhsuldar torpaq sahələrinin artırılması, 

rütubətin saxlanması, kiçik miqyaslı suvarma 

4 Su hövzələrinin 

yaxşılaşdırılmas

ı üçün tədbirlər 

Suyun mütərəqqi 

meliorasiyası 

Su ehtiyatlarının rasional bölgüsü və istifadəsi, su-

varılan əkinçiliyin inkişafı, sulu sahələrin qurudul-

ması, kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının artırılması, 

ekoloji mozaikanın yaxşılaşdırılması 

Su hövzələrinin 

mühafizəsi və 

bərpası 

Hövzənin hidroqrafik şəbəkəsinin bərpası, hidro-

texniki qurğular sisteminin optimallaşdırılması, ba-

taqlıq landşaftların bərpası, quruda yaşayan onur-

ğalıların və balıqların sayının artırılması 

5 Ümumi (komp-

leks) tədbirlər 

təbiətin idarə 

edilməsini tək-

milləşdirmək 

PA sistemlərinin ya-

radılması və istis-

marı 

Ekoloji tarazlığın qorunması və möhkəmləndirilmə-

si. Yerli ekosistem lərin və onların bitki və heyvan 

komponentlərinin saxlanması. Land şaftların este-

tikasının qorunması. Ətraf ərazilərin faydalı bitki və 

heyvan növləri ilə zənginləşdirilməsi. İstirahət üçün 

əlverişli şəraitin yaradılması 

6 

Ətraf mühitin 

idarə edilməsini 

təkmilləşdirmək 

üçün tədbirlər - 

Ümumi 

(kompleks) 

Meliorasiya Məhsuldarlığın artırılması, davamlı əkinçilik sys-

temlərinin yaradılması, torpağın saxlanması rütu-

bət, biomüxtəlifliyin artırılması 

Meşə salınması 

sahənin mühafizəsi 

Yırtıcı tərəfindən məhv edilmiş landşaftların tam və 

ya qismən bərpası və faydalı qazıntıların daşınma-

sı, uyğunlaşdırılmış orqanizmlərin tətbiqi 

İkinci dərəcəli təbiə-

tin idarə edilməsi 

Resurs prinsiplərinin və üsullarının həyata keçiril-

məsi və enerjiyə qənaət edən texnologiyalar, xam-

malın təkrar emalı, bioresurslara qənaət  

7 Təbiətin bərpasının kompleks üsulları Təbii ərazi komplekslərinin bərpası, mühafizəsi və 

inkişafı məqsdilə yuxarıda göstərilən tədbirlərin 

kompleks şəkildə (müxtəlif birləşmələrdə) tətbiqi 

8 Ətraf mühitin idarə edilməsi və təlim Ətraf mühitin idarə olunmasının müasir üsulları. 

Davamlı inkişaf üçün təhsil 

Təbii və süni biosenozların optimallaşdırılması üzrə tədbirlər.Bitki və heyvanların 
genofondunun qorunması və bərpası. Yabanı bitkilər və heyvanlar biosferin əsas bioküt-
ləsinin istehsalı və dövriyyəsini, insan üçün zəruri məhsulların istehsalını, ekoloji sistemlərin 
davamlılığını, landşaftların yüksək estetik keyfiyyətlərini təmin edən Böyük Bioloji Dövrün ən 
mühüm halqalarıdır. Bitkilərin və heyvanların genofondu insanların nizamsız fəaliyyətindən 
çox böyük itkilərə məruz qalmış və itirməkdədir. Bəşəriyyət biomüxtəlifliyə təhlükələrin azal-
dılması və qarşısının alınması üçün müxtəlif tədbirlər görmüş və həyata keçirir. Bitki və hey-
vanların genofondunun mühafizəsi və istifadəsi flora və fauna ehtiyatlarının mühafizəsi, 
istismarı və bərpasının konkret prinsip və üsullarını özündə əks etdirən qanunvericilik, hü-
quqi və normativ sənədlər toplusu ilə tənzimlənir. “Rasional istismar yolu ilə mühafizə” ideya 
və prinsiplərinin həyata keçirilməsi yalnız təbiətdən istifadənin hər bir sahəsinin vəziyyətinin 
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və fəaliyyətinin optimallaşdırılması və bioloji təbiətdən istifadənin bütün altsistemində səylə-
rin birləşdirilməsi ilə mümkündür.
Əsas sənaye və ümumi optimallaşdırmanın prinsiplərinə aşağıdakılar daxildir: 
- hər bir sənayenin əsas ehtiyatlarının mövcudluğu; 
- bu resursların müasir iqtisadi qiymətləndirilməsi; 
- əsas ehtiyatların bioloji məhsulunun həcminin müəyyən edilməsi; 
- müxtəlif məhsuldarlıq səviyyələrində istehsalın iqtisadi göstəriciləri, habelə kadr və texniki 
təminat; 
-  istehsalın əsas üsullarının (metodlarının) ətraf mühitin vəziyyətinə və təbiətdən istifadə-
nin əlaqəli sahələrinin bioloji ehtiyatlarına təsiri; 
- sənayenin ekoloji, təbiətin bərpasının optimallaşdırılması imkanları və üsulları; 
- inteqrasiya imkanlarını qoruyub saxlayan sektoral idarəetmənin elmi əsaslandırılmış 
sistemi. 
Bu məqsədlərə nail olmaq üçün ekoloji, iqtisadi və təbiətin bərpası meyarlarının tam siste-
mini hazırlamaq, sınaqdan keçirmək və həyata keçirmək lazımdır.Təsiri yüksək bioloji məh-
suldarlığa və iqtisadi məhsuldarlığa malik milyonlarla hektar ərazinin mühafizəsi və bərpa-
sında, ekosistemin və orqanizmlərin biomüxtəlifliyinin artırılmasında özünü göstərəcək. 
Ekoloji nöqteyi-nəzərdən biotexniki tədbirlər ekosistemlərdə maddə və enerji axınlarının 
məqsədyönlü şəkildə yenidən bölüşdürülməsi, məhsuldarlığının artırılması, ov və su hey-
vanlarının biomüxtəlifliyinin və biokütləsinin artırılması məqsədilə ov və balıqçılıq torpaq-
larına yeni biokütlə və enerji mənbələrinin daxil edilməsidir [2]. Tətbiqi nöqteyi-nəzərdən
bu, vəhşi heyvanların xilası və onların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, meşələrin, ov-
çuluq və balıqçılıq torpaqlarının qorunub saxlanılması, artırılması və bioloji məhsuldarlığının 
bərpası üçün nəzərdə tutulmuş texnikalar toplusudur. Onlardan ovçuluqda (ov biotex-
nologiyası), balıqçılıqda (balıqçılıq biotexnologiyası) və mühafizədə (qoruq biotexnologiyası) 
istifadə olunur. Biotexniki tədbirlər birbaşa heyvanlara və onların ətraf mühitinə yönəldilə 
bilər. Məhdud ətraf mühit amillərinin aradan qaldırılması və ya yumşaldılması, "kənar 
effektindən" maksimum istifadə etmək üçün landşaftların ekoloji mozaikasının qorunması və 
bərpası səyləri ən böyük effekti verir. Biotexnologiyadan məqsədyönlü istifadə onun yüksək 
performansına görə Kanada, ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya və digər ölkələrin 
ovçuluq iqtisadiyyatına borcludur [3]. Bərpaedici təbiətin idarə edilməsi nöqteyi-nəzərindən 
meşə təsərrüfatının fəaliyyəti, bəzi istisnalar istisna olmaqla, çox müsbət qiymətləndirilməli-
dir, çünki onlar yüksək məhsuldarlığa və biomüxtəlifliyə malik meşə landşaftlarının bərpası-
na və yaradılmasına, karbonun yığılmasına, oksigen və ağac istehsalına, meşələrin bəzə-
dilməsinə töhfə vermişlər.  
Akklimatizasiya və reaklimatizasiya. Birinci halda yeni orqanizmlər öz əhatə dairəsindən 
kənara gətirilir (introduksiya olunur), ikinci halda orqanizmlər tarixi ərazilərin hüdudlarına 
qaytarılır. Hər iki proses mürəkkəbdir, onları müxtəlif mərhələlərə bölmək olar. Orqanizm-
lərin onlar üçün yeni olan ərazilərə daxil olması ilə bağlı on minlərlə fakt məlumdur və çox 
fərqli, çox vaxt gözlənilməz nəticələr verir. 
Çox vaxt bioloji tarazlığın pozulmasında əsas rol oynayan mikrofauna elementlərinin köçü-
rülməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Torpaq mikroorqanizmlərinin köçürülməsi və introduk-
siyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Orqanizmlərin məqsədyönlü və təsadüfi hərəkətinin nə-
ticələrinə ümumdünya miqyasında yenidən baxılması, sonrakı məskunlaşma üçün perspek-
tivli orqanizmlərin seçilməsi, Akklimatizasiya və Reaklimatizasiya üzrə razılaşdırılmış Ümu-
mdünya Proqramının tərtib edilməsi zəruridir [4]. Tənzimləyici tədbirlər təbiət qoruqlarının, 
milli parkların və yasaqlıqların ərazilərində, habelə yüksək təşkil olunmuş ovçuluq və balıq-
çılıq müəssisələrində ayrı-ayrı bioloji növlərin, yarımnövlərin və populyasiyaların sayını də-
yişdirmək və ya saxlamaq, strukturunu qorumaq və bərpa etmək məqsədi ilə həyata keçirilən 
elmi əsaslı tədbirlərdir. Təbii ekosistemlərin ekoloji tarazlığını və təbii proses və hadisələrin 
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təbii gedişini təmin edir. Elmi cəhətdən əsaslandırılmış tənzimləmə tədbirləri balanssız eko-
sistemlərə ekoloji özünütənzimləmə üçün tam imkan verir və müəyyən növlərin əsassız 
dominantlığından yaranan gərginliyi aradan qaldırır, istismar edilən və qorunan ərazilər 
arasında münasibətlərin normallaşmasına kömək edir. 
Su hövzələrinin yaxşılaşdırılması tədbirləri. Bu təhlükəli prosesin dayandırılması, itirilmiş 
su anbarlarının və onlarda və onların daşqın ərazilərində həyatın dirçəldilməsi cəhdləri tam 
özünü doğruldur. Birləşmiş Ştatlarda Su Hövzəsi Proqramı çərçivəsində kənd təsərrüfatı 
landşaftlarının bərpası və zənginləşdirilməsi üçün geniş və müxtəlif iş aparılmışdır [5]. Tor-
paq Mühafizəsi Xidməti digər idarələrlə birlikdə çayların və su anbarlarının tədqiqinə, daş-
qınlara qarşı mübarizə məqsədilə bəndlərin və su anbarlarının tikintisinə, su təchizatına, 
rekreasiyaya, heyvanların məskunlaşdığı yerlərin mühafizəsi və yaxşılaşdırılmasına, kənd 
təsərrüfatının layihələndirilməsində fermerlərə və yerli təşkilatlara köməklik göstərilməsinə 
nəzarət edir. Su anbarlarının ən mənfi təsirləri arasında torpaqların daşması, bataqlaşması 
və su basması, aşınma və s. var. Beləliklə, su hövzələrinin tənzimlənməsi həm də təbii ola-
raq bərpaedici təbiətin idarə edilməsi ilə bağlıdır. Bununla belə, bu, dünya kənd təsərrüfa-
tında minlərlə illik təcrübə ilə məhdudlaşan ən müasir texnologiyalardan istifadə etməklə çox 
diqqətlə aparılmalıdır. 
Təbiətdən istifadənin təkmilləşdirilməsi üzrə ümumi (kompleks) tədbirlər. Mühafizə 
olunan təbiət əraziləri sisteminin yaradılması və fəaliyyəti bərpaedici təbiətin idarə edilməsi 
sistemində ən mühüm hadisədir. Azərbaycan Respublikasında dövlət qoruqlarının vəzifələri 
tədricən ayrı-ayrı heyvan növlərinin, əsasən ovçuluğun (qunduz, samur və s.) qorunması və 
öyrənilməsindən ayrılmaz təbii icmaların, biogeosenozların qorunmasına qədər inkişaf et-
mişdir. ən böyük payı "toxunulmamış, vəhşi təbiət" dir ki, bu da onları ekoloji və biogeose-
notik baxımdan xüsusilə qiymətli edir. Təxminən eyni istiqamətdə, qorunan ərazilərin digər 
kateqoriyaları da inkişaf etmişdir, baxmayaraq ki, onlarda toxunulmamış təbiətin nisbəti qo-
ruqlardan xeyli aşağıdır.
Azərbaycan Respublikasında nadir növlərin, o cümlədən qorunan təbiət ərazilərində qorun-
ması strategiyası ölkənin inkişafının ümumi strateji istiqamətinin bir hissəsi olan Bioloji 
Müxtəlifliyin Qorunması üzrə Milli Strategiya ilə sıx əlaqəli şəkildə nəzərdən keçirilir, onun 
davamlı inkişafa doğru hərəkət etdirir [6].
Landşaftların (torpaqların) meliorasiyası ən faydalı bərpa tədbiridir, lakin bu  diqqətlə aparıl-
malıdır. Meliorasiya dedikdə pozulmuş (deqradasiyaya uğramış) landşaftların iqtisadi, tibbi, 
bioloji və estetik dəyərinin bərpasına yönəlmiş işlərin məcmusu başa düşülür. Meliorasi-
yanın texniki (planlaşdırma, yamac əmələ gəlməsi, daşınması, torpaq və münbit süxurların 
tətbiqi, yolların, hidrotexniki və digər tikililərin tikintisi) və bioloji (münbitliyin bərpası, biotanın 
yenilənməsi tədbirləri) mərhələləri vardır. Meliorasiya təkcə texnoloji və bərpaedici əhəmiy-
yət kəsb etmir, sənaye ərazilərinin geniş ərazilərinin, onların flora və faunasının bərpasına 
töhfə verir, bu da milyardlarla dollar birbaşa və dolayı gəlir gətirir. İnsanın istehsal fəaliyyəti 
mədəniyyətini yüksəldir. 
Ekosistemlərin bərpası (kompleks tədbirlər). Geniş və mürəkkəb təbiət obyektlərini 
bərpa etmək üçün tərkibi obyektin xarakterindən və vəziyyətindən asılı olan tədbirlər komp-
leksindən istifadə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, onlar yuxarıda təsvir edilən meliorasiyaya 
yaxın ola bilərlər, lakin hələ də az və ya çox müstəqil məzmuna malikdirlər. Tipik misal ABŞ-
da Böyük Düzənliklərin torpaq münbitliyinin, kənd təsərrüfatının və biogeosenozlarının 
bərpasıdır. 
Bərpaedici təbiətin idarə edilməsi.Təbii sərvətlərin bərpasını optimallaşdırmaq üçün çox 
əlverişsiz vəziyyətdə olan ölkədə bütün təbiətdən istifadə kompleksində dərin islahatların 
aparılması zəruridir. Meşə, balıqçılıq, ovçuluq təsərrüfatlarının fəaliyyəti, biosferin bərpa 
olunan ehtiyatlarından, flora və fauna ehtiyatlarından istifadə etməklə təbiətin bioloji idarə 
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edilməsi elminin topladığı ekoloji idarəetmənin ümumi prinsiplərinə tabe ola bilər və 
olmalıdır. Onlar vahid strukturda, ehtimal ki, eyni prinsiplərlə fəaliyyət göstərən Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyində yer tapa bilərlər. Burada da qorunan ərazilərin idarə olunması 
üzrə federal orqan layiqli bərabər yer tapa bilər. 

Nəticə: Baxılan nümunələr dünyanın və Azərbaycan Respublikasında təbiətin bərpası 
təcrübəsinin zənginliyinə və böyük müxtəlifliyinə dəlalət edir. O, təbiəti mühafizə və bioloji 
təbiətdən istifadənin müxtəlif sahələrində özünü göstərir, fərqli məqsəd və nəticələrə 
malikdir. Son tarixi dövrdə insan hissə-hissə və kortəbii fəaliyyət göstərərək biosferin bəzi 
fraqmentlərini, bitki və heyvan növlərini qoruyub bərpa edə, planetin səthində onların 
paylanmasını dəyişdirə, torpağın bir hissəsinin bioloji məhsuldarlığı, müəyyən növ 
antropogen təsirlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin təşkili və s. ede bilir. Ayrı-ayrı regionlar və 
ölkələr miqyasında bərpaedici təbiətin idarə edilməsinin fundamental müsbət imkanları 
nümayiş etdirilir.Təbii dirçəliş ekologiyasının həyata keçirilməsinin çox mühüm şərti çoxsaylı 
və haqlı istəklərə baxmayaraq, cəmiyyətin ölkəmizdə ləngiyən ekoloji inkişaf paradiqmasına 
keçididir. Yeni ekoloji paradiqmanın mahiyyəti vəhşi təbiətin qorunmasıdır; yer üzündə 
sivilizasiyanın və bəşəriyyətin qorunması; həyatın mənasını dərk etmək; daha ədalətli sosial 
sistemin yaradılması; müharibə fəlsəfəsindən sülh və tərəfdaşlıq fəlsəfəsinə keçid; sağlam 
həyat tərzinə keçid; gələcək nəsillərə hörmət və məhəbbət.  Əsas nəticə göz qabağındadır: 
əvvəlcə ayrı-ayrı ölkələrdə, sonra ayrı-ayrı qitələrdə ətraf mühitin bərpası nailiyyətlərinin 
dərin və hərtərəfli təhlili aparmaq, təbiətin dirçəldilməsinin fəlsəfəsini və metodologiyasını 
hazırlamaq, ən səmərəli və perspektivli metodları seçmək lazımdır, problemin iqtisadi və 
sosial aspektlərinə ciddi diqqət yetirərək, onların həyata keçirilməsi üçün bir sıra regional və 
milli proqramlar və strukturlar yaradılsin. Bu nəhəng iş yalnız bir çox ölkələrin birgə əla-
qələndirilmiş səyləri ilə həyata keçirilə bilər. 
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XÜLASƏ 

Tədqiq olunan işdə Radium-226 və Torium-232 hədəfləri istifadə etməklə yüksək izotop tə-
mizliyinə malik Aktinium-225 tibbi izotopunun TR-19 siklotronunda istehsalı üçün nüvə re-
aksiyalarının optimal rejimi tapılması üçün təcrübi qurğuda gedəcək prosesləri TALYS-1.95 
proqram təminatı ilə tədqiq edib, ehtimal olunan yeni sintez məhsulları olan tibbi izotopları 
model məhlullarda sorbentlərlə ayrılaraq saflaşdırması kimi işlərin nəticələri öz əksini tap-
mışdır. Aşağı enerjili proton sürətləndicilərində (p,2n) reaksiyası ilə Ra-226 izotopundan hə-
dəf kimi istifadə edərək, sürətləndirilmiş protonlarla Ac-225 radioizotopunun sintezinin effek-
tiv kəsik qiymətləri hesablanmış və proseslər GEANT 4 simulyasiya proqramında modelləş-
dirilmişdir. Sorbsiya metodu tətbiq edilməklə xelatəmələgətirici fosfon quruplu modifikasiya 
olunmuş sellüloza və karboksil qrupu qətranları istifadə edilməklə, hazırlanmış standart mo-
del məhlullardan Th-232, Ra-226 və Ac-225 radioizotoplarının ayrılmasının optimal para-
metrləri müəyyən edilmişdir. Radium və aktinium izotoplarının təyinatı müasir nüvə spektro-
metik metod və analitik avadanlıqlarının tətbiqi ilə həyata keçirilmişdir. 
Açar sözlər: Actinium-225, Radium-226, qamma spektrometriya, sorbsiya, funksional qrup-
lu sorbentlər. 

Müasir radiokimya və nüvə tibbinin aktual problemlərindən biri də radiofarmasevtik dərman 
vasitələrinin (RFDV) istehsalı üçün lazım olan qısa ömürlü tibbi radioaktiv isotopların sintezi 
və onların tətbiqə yararlı hala gətirmək məqsədi ilə effektiv üsulla saflaşdırılaraq ayrılma-
sıdır. Bu sahədə qabacıl dünya təcrübəsinin öyrəilməsi zamanı məlum olur ki, problemlərin 
həllinə yönələn elmi tədqiqat işlərin azlığına səbəb, bu tədqiqatların aparan elmi tədqiqat 
qurumlarının müasir nüvə fizikasi, nüvə kimyası və radiokimya üzrə müasir maddi texniki 
bazasına və tənzimləyici orqanlar tərəfindən verilmiş xususi lissenziyalara malik olmalıdırlar. 
Nüvə kimyası və radiofarmaseptikanın inkişafı nəticəsində bir çox radioaktiv izotoplar onko-
loji xəstəliklərin müalicə və diaqnostikasında I-131, Lu-177, Ac-225, Ga-68 kimi radioizotop-
lar, DOTATATE, PSMA kimi uzvi liqandlarla birləşdirilərək radiofarmasevtik dərman vasitə-
ləri kimi tətbiq olunur. Bu cür dərman vasitələrinin sintezində izotopun təmizlik dərəcəsinə, 
nüvə sintezi zamanı əmələ gələn digər elementin radioaktiv izotopları radiofarmasevtik dər-
man vasitələrin tərkibində mövcud olmasına ciddi tələblər qoyulur. Bu məsələnin həllində 
funksional qruplu sesici sorbentlərin tətbiq olunması ilə arzu olunmayan izotopların seçici 
olaraq mühitdən çıxarılması ilə nail olunur. Siklotronda Ac-225 radioizotopunun sintezi za-
manı hədəf məhsulda Ac-225 izotopu ilə yanaşı, nüvə sintezində iştirak etməyən Th-232 və 
Ra-226 ana izotopları da qalır. Ac-225-ni hər hansı bir birgə istehsal olunan izotopdan ayıra-
raq saflaşdırılması üçün effektiv materiallar və metodların işlənilməsinə ehtiyac duyulur. 
Bu gün tibbi izotopların əksəriyyəti tədqiqat nüvə reaktorlarında və müxtəlif sürətləndicilərdə 
istehsal olunur. Lakin reaktor əsaslı 225Ac istehsalı potensial isə məhduddur. Ac-225 izoto-
pu əsasən hazırda əsas iki mənbədən istehsal olunur. Oak Ridge Milli Laboratoriyasında 
anbarlarda (ORNL) saxlanılan U-233 izotopunun parçalanmasından əmələ gələn Th-229 
çıxarılır. Analoji işin görülməsi üçün belə mənbələrin biri Transuranium Elements İnstitutuna 
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(ITU, Karlsruhe, Almaniya) köçürülmüşdür. Bu mərkəzlərdən dünyanın bir çox nüvə təbabət 
mərkəzlərinə komersiya məqsədi ilə Ac-225 izotopu satılmaqdadır [2]. Analoji belə fəaliy-
yətlə məşğul olan üçüncü mərkəz isə Leipunskii adına Fizika və Enerji Mühəndisliyi İnstitu-
tudur (IPPE, Obninsk, Rusiya) [6]. 
2005-ci ildə Apostolidis və başqaları tərəfindən aşağı enerjili proton sürətləndicilərindən is-
tifadə edərək (p, 2n) reaksiyası ilə 226Ra izotopundan 225Ac radioizotopunun istehsalı per-
spektivi məlumdur [4]. Bu reaksiya 16.8 MeV enerjili protonlarla və yüksək (710 mb) effektiv 
kəsikli nüvə rüaksiyası pikinə malik olub aşağı enerjili siklotron üzərində həyata keçirilə bilər. 
Artıq bu yolla tibbi izotop istehsalı üçün dünyada istifadə olunur [5]. 
Görülən işlər və onların müzakirəsi 
TALYS-1.95 proqram təminatı vasitəsi ilə aşağı enerjili proton sürətləndicilərində (p,2n) 
reaksiyası ilə Ra-226 izotopundan hədəf kimi istifadə edərək, sürətləndirilmiş protonlarla Ac-
225 radioizotopunun sintezinin effektiv kəsik qiymətləri hesablanmış və təcrübi qurğuda 
gedən proseslər GEANT 4 simulyasiya proqramında modelləşdirilmişdir.  

Ra��
��� + p�

� = Ac��
��� + 2 n�

� ,             Th��
��� + p�

� = Ac��
��� + X

Modelləşmənin və nəzəri hesablamaların məqsədi təcrübi tədqiqatlara başlamazdan öncə 
sürətləndirilmiş protonun optimal enerjisinin seçilməsi və nüvə reaksiyasının çıxımının he-
sablanmasıdır. TALYS-1.95 proqram təminatı vasitəsi ilə hesablanmış diametri 7 mm, 10 nm 
qalınlıqlı BaCO3 daxilində Ra-226 hədəfi ilə 30 MeV sürətləndirilmiş protonun Ac-225 radio-
izotopunun sintezinin effektiv kəsiyinin ilkin qiymətləri hesablanmışdır. Nəticələrin qrafik təs-
viri şəkil 1-də verilmişdir.  
Sürətləndirilmiş protonların Ra-226 hədəfinə təsiri nəticəsində (p,2n) nüvə reaksiyaları ilə 
Ac-225 radioizotopunun sintezi protonların enerjisinin 10-18 MeV intevalında optimal get-
məsi müəyyən edilmişdir. Proton enerjisin 20 MeV-dən daha yüksək qiymətlərində Ac-225 
izotopunun əmələ gəlməsi azalaraq, digər yan izotopların əmələ gəlməsi artır.  

Şəkil 1. Ra-226 hədəfi ilə sürətləndirilmiş protonların təsiri nəticəsində Ac-225 radioizotopunun 
sintezinin effektiv kəsiyinin qiymətinin protonun enerjisindən asılılığı (TALYS-1.95) 

Eksperimental təcrübə zamanı alınacaq hədəfdən Ac-225 radioizotopunun Ra-226 sinto-
nundan və digər arzuolunmaz yan izotoplardan ayrılması prosesinin optimal rejim parametr-
lərini tapmaq üçün bu izotopların model məhlulları hazırlanmışdır. Ra-226 və Ac-225 radio-
izotoplarının qamma və alfa spektrometrik metodlar istifadə edilməklə məhlulda və sorbent-
də təyini üçün metodikalar hazırlanmış, minium detektə oluna bilmə limitləri (MDA dəyərləri) 
aşkar edilmişdir. Məhlulda radium və aktinium izotoplarının həcmi aktivlikləri Broad Energy 
germanium detektorlu qamma-spektrometrdə təyin edilmişdir. 226Ra uzun ömürlü (1603 il) 
alfa aktiv izotop olub, qamma spektrometrik metodla onun həm 186.2 keV-lu qamma xəttinə 
əsasən birbaşa olaraq, həm də onun parçalanma məhsulları olan qız izotoplara (214Pb, 214Bi) 
görə də təyin edilməsi mümkündür.  
Məhlulda radioaktiv tarazlıq əmələ gəlməsi üçün germetik şəkildə 14 gün saxlanılmış 214Pb, 
214Bi izotoplarının müvafiq olaraq 351.9keV və 609.3keV qamma xətlərinə əsasən aktivlikləri 
təyin edilmişdir. Məhlulda Ra-226-nın sorbsiyası zamanı parçalanma məhsulları ilə (Pb-214 
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və Bi-214) ana radionuklid arasında radioaktiv tarazlıq pozulduğu üçün, qız izotopların 
aktivliyinə əsəsən Ra-226-nın aktivliyini təyin etmək olmaz. 
Beləliklə, sorbsiyadan çıxan məhlulda Ra-226 radioizotopunun aktivliyi və qatılığı yalnız 
onun 186.2 keV-lu qamma xəttinə əsəsən aşağıdakı ifadələrə əsasən təyin edilir. 
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Şəkil 2. Model məhlulda Radium-226 (226Ra) radioizotopunun qamma spektri 

Standart model 226Ra radioizotopunun məhlulu həcmi aktivliyi 6.25106 Bq/l (CRa-226= 
=168.9μq/l) 226RaCl2 standart məhluldan (İzotrac, Almaniya) 1.0ml götürüb, üzərinə 5.0ml 
qatı (65%-li) HNO3 əlavə edib, 250ml-ə qədər deionsuzlaşdırılmış su ilə durulaşdırmaqla 
hazırlanmışdır. 
Standart model 225Ac məhlulu aktivliyi 0.25 mCi (CAc-225=4.28μq) olan 225Ac(NO3)3 (IPPE, 
Obninsk, Russia) duzunun üzərinə 5.0ml qatı HNO3 əlavə edib, 250ml-ə qədər deionsuzlaş-
dırılmış su ilə durulaşdırmaqla hazırlanmışdır.  
Aktinium-225 model məhlulunda 225Ac izotoplarının aktivlikli iki metodla həm qamma spektro-
metrik, həmdə siliusium detektorlu alfa-spektrometrik metodla təyin edilmişdir.  

Şəkil 3. Model aktinium məhlulunda 225Ac izotopu və onun parçalanma izotoplarının qamma spektri 

Qamma spektrometrik metodla Ac-225 radioizotopun 150 keV və 188 keV-lu qamma xəttlə-
rinə əsasən birbaşa olaraq, həmdə parçalanma məhsulları olan qız izotoplara (221Fr, 213Bi) 
görə də təyin edilməsi mümkündür.  

Məlumdur ki, Ac-225 izotopu qısa ömürlü (9.92 gün) alfa aktiv izotop olub, demək olar ki, 
həmişə (qısa zaman ərzində parçalanma məhsulları ilə radioaktiv tarazlıqda olduğundan) 
parçalanma məhsulları ilə Fr-221, Bi-213 və Tl-209 birlikdə müşahidə olunur (şəkil 3). 
Aktinium-225 model məhlulunda onun digər yanaşı radioizotoplarının aşkar edilməsi məq-
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sədilə, spektrometrik metodla məhlulda izotopların SS-304 markalı paslanmayan polad dis-
klərinin üzərinə elektroliz olunmaqla çökdürülməsi aparılmışdır. Analiz kamerasındakı hava-
nın təzyiqi 14μq/sm2 dəyərində saxlanılmaqla, təpmə nüvələri detektorun üzərinə düşməsi-
nin qarşısı alınaraq alfa spektri çəkilərək 225Ac(NO3)3 (IPPE, Obninsk, Russia) duzunun ra-
dioizotop təmizlik dərəcəsi müəyyən edilmişdir. 225Ac(NO3)3 duzunun alfa spektrində yalnız 
Ac-225 radioizotopunun və onun parçalanma məhsulunun (221Fr, 217At, 213Bi) alfa xətləri aş-
kar edilmişdir. Standart model 225Ac məhlulda aktiumun tibbi tətbiq üçün 226Ac, 227Ac və 228Ac 
izotopları kimi arzuolunmaz radionuklidlərə rast gəlinməmişdir. 

Şəkil 4. 225Ac(NO3)3 (IPPE, Obninsk, Russia) duzunda elektrodepozisiya  
olunmuş 225Ac radionuklidinin alfa spektri 

Sürətləndicilərdə protonun təsiri ilə Ra-226 və Th-232 kimi izotopların Ac-225 radioizotopu-
nun sintezindən sonra onun saflaşdırılaraq ayrılması tədqiq edilmişdir. Aktinium elementinin 
analitik kimyası əraflı öyrənilmiş və ədəbiyyat təhlili hansı funksional qruplarla aktinium 
ionunun davamlı komplekslər əmələ gətirməsi müəyyənləşdirilmişdir. Actinium-225-liqand 
qarşılıqlı təsirinin təbiətinə, liqand və mərkəzi ionun homogenliyinə görə kompleks birləşmə-
lər yarada bilən sorbentlərin sintez edilmişdir. Bu məqsədlə analik məqsədlərlə tətbiq olunan 
komersiyalaşdırılmış sorbentlərlə yanaşı əvvəlki tədqiqatlarımızda sintez etdiyimiz fosfon 
quruplu, xelatəmələgətirici modifikasiya olunmuş sellüloza və karboksil qrupu qətranlar 
sorbent kimi istifadə edilmişdir. 
Sellülozanın оksidləşmə хlоrfоsfоrlaşma reaksiyaları ilə alınmış fosfon qrupları saxlayan mo-
difikatlarla Ra-226, Th-232 hədəf radiozitoplarının və Ac-225 kimi sintez radioizitop sorbsiyası 
tədqiq edilmiş nəticələri şəkil 5-də verilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi məhlulum pH-ının də-
yişməsi radium ionunun hidrolizinə kəskin təsir edir. Beləki, neytral mühütdən başlayaraq ra-
dium ionları hidroliz edərək qabın divarlarına, dibinə çökür və fiziki adsorbsiya baş verir. Bu 
asılılıq şəkildə böz rənglə göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi radiumun sorbsiyası zəif 
turş (pH 3.88-6.00) və zəif qələvi (pH 6.92-7.94) mühitlərdə maksimal qiymətlərə malik olur. 
Lakin zəif qələvi (pH 6.92-7.94) mühitdə sorbsiya dərəcəsinin R=73.2% olmasına baxmaya-
raq, bu mühitdə radiumun hidrolizi yüksəlməsi və sorbsiya aparılan qabların radiumla çirklən-
məsi baş verdiyindən biz sorbsiyanın optimal pH-nı 4.81 olmasını qəbul etmişik. Beləki, bu 
zaman 1 q sorbent 106.3 nq/q sorbsiya tutumuna malik olur. Lakin qeyd edək ki, SST bu 
qiyməti maksimal deyil, məhlulda radiumun ilkin aktivliyinin artması ilə artır. 

Səkil 5. Modifikasi olunmuş sellüloza sorbenti ilə radiumun  
sorbsiyasının pH-dan asılılığı 
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Torium izotoplarını seçici sorbsiyası üçün 1,4-di(4-izopropenil fenoksi) butanla tikilmiş ma-
lein anhidridi-stirol sopolimeri əsaslı sorbenti radikal sopolimerləşməklə, benzol məhlulunda, 
AİBN inisiatoru istifadə edilməklə, 75–80C 140 dəq ərzində məlum metodika ilə sintez edil-
mişdir [7]. Karboksil qruplu bu sorbentinin Th-232 radioizotopunun seçici olaraq sorbsiya 
metodu ilə ayrılması imkanları öyrənilmiş və nəticələri şəkil 6-da verilmişdir. 
Sintez olunmuş funksional qruplu yeni polimer sorbentin torium ionuna qarşı sorbsiya xas-
sələri öyrənilmiş və torium ionunun sorbsiyasına məhlulun pH-ı, temperaturu, adsorbat və 
adsorbentin qatılığı, toriumun sorbentdən desorbsiyası, bərk və maye fazanın kontakt müd-
dətinin optimal parametrləri müəyyən edilmişdir. 

(a)                                                (b) 
Şəkil 6. Torium-232 radionuklidinin sorbsiya (a) və hidroliz  

(b) dərəcələrinin mühitin pH-ından asılılıq qrafikləri 

Torium ionunun 1,4-di (4-izopropenil fenoksi) butanla tikilmiş malein anhidridi stirol sopoli-
meri əsasli sorbenti tərfindən optimal sorbsiyası məhlulun pH-ın 6.4 qiymətində baş verməsi 
aşkar edilmişdir. Poliamfolit xassəli bu sorbentinin Ac-225 radioizotopunun sorbsiyasına 
məhlulun pH-nın təsiri öyrənilmişdir. pH-ın 11 qiymətində məhlulda Ac-225 ionunun sorbent 
tərəfindən optimal sorbsiyasının baş verməsi müəyyən edilmişdir. 

Şəkil 7. Actinium-225 radionuklidinin sorbsiya və hidroliz  
dərəcələrinin mühitin pH-ından asılılığı 

Torium ionları saxlayan sobentində torium ionlarının sorbentin funksional qrupları tərəfindən 
sorbsiyasının səthdə və ya həcmdə getməsini araşdırmaq üçün elektron mikroskopiya 
(SEM) metodu ilə səth şəkilləri çəkilmişdir.
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(a)                                 (b)      (c) 
Şəkil 8. İlkin və torium ionunu saxlayan sorbetin elektron mikroskopiya 

metodu ilə alınmış şəkil və rentgen- fluorescent xəritəsi: 
a) ilkin sorbent; b) torium ionunu saxlayan sorbet;

c) torium ionunu saxlayan sorbetin Th Lα rentgen-fluorescent xəritəsi 

Sorbsiyada iştirak edən sorbent qranullarının ölçülərinə görə paylanması funksiyası müəy-
yən edilmişdir. Torium ionunu saxlayan sorbetin Th Lα rentgen-fluorescent xəritəsi vasitəsi 
ilə torium ionlarının sorbsiyası sorbentin yalnız səthində getməsi aşkar edilmişdir. Udulmuş 
aktinium radium və torium ionlarının polimer sorbentlərdən desorbsiyası öyrənilmişdir. Əvəl-
cə eyni qatılıqlı müxtəlif mineral turşuların (HClO4, H2SO4, HNO3, HCl) desorbsiya prosesinə 
təsiri öyrənilmişdir. Digər ionların iştirakı ilə aktinium-225 ionlarının sorbentdən optimal de-
sorbsiyası HNO3 məhlulun 2.4 M intervalında olunduğu müəyyən edilmişdir. 
Nəticə: Tədqiqat işinin məqsədi ölkəmizdə sənaye TR-19 siklotronu istifadə edilməklə Ac-
225 tibbi izotopunun sintez edilməsi və saflaşırılaraq ayırlması imkanlarını araşdırmaqdır. 
Sintez olunacaq yeni Ac-225 izotopların hədəf izotoplarla birlikdə və ayrıca olmaqla moldel 
məhlullarda müasir nüvə spektrometrik metodlarla təyin edilmişdir. Müxtəlif sorbentlər tətbiq 
olunaraq Ra-226, Th-232 və Ac-225 radioizotoplarının birgə istirak etdiyi model məhluldan 
Ac-225 saflaşdırılaraq ayrılması üçün təcrübi parametrlər müəyyən edilmişdir.

Tədqiqat işi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun ma-
liyyə yardımı ilə EİF-ETL-2020-2(36)-16/06/1-M-06 nömrəli qrant layihəsi çərçivəsində Milli 
Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi QSC yerinə yetirilmişdir.  
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XÜLASƏ 

Araşdırma 1987, 1998, 2015 və 2019-cu illərdə Landsat peyklərindən alınan görüntülər 
əsasında aparılıb. Bu problem ilkin məlumatların spektral, coğrafi və korrelyasiya təhlili 
metodlarını tətbiq etməklə həll edildi. SIPI və dəmir tərkibli mineralın spektral indeksləri 
hesablanmışdır. Əldə edilmiş məlumatlar cədvəldə ümumiləşdirilib, iki bölgə arasındakı 
proseslərin əlaqəsi hesablanmışdir. Ferric oxides (dəmir oksidləri) mineralının sahələri 
nəzərdən keçirilib. İllər üzrə sahələrdə Daşkəsən-Gədəbəy rayon ərazisi bir ərazi kimi, 
eyni zamanda Daşkəsən və Gədəbəy rayonları ayrı ayrılıqda, həm artım, həm də azalma 
baş verib, lakin 1987-ci il ilə 2019-cu ili müqayisə etdikdə artım müşahidə olunub. Belə ki, 
Daşkəsən-Gədəbəy rayon ərazisi üzrə 2126 ha, Daşkəsən rayonu üzrə 1935 ha ən çox, 
Gədəbəy rayonu üzrə 188 ha ən az artım baş verib.
Açar sözlər: mineral, kosmik təsvir, korrellasiya təhlili, meşə-bitki örtüyü, dinamika, vege-
tasiya indeksi.  

Tədqiq etdiyimiz ərazidə metallurgiya sənayesinin inkişafı, yanacaq istehsalı və emalı, 
nəqliyyat, əkinçilik, heyvandarlığın intensivliyi ilə əlaqədar torpaqlar metallarla çirklənməyə 
məruz qalmış və xüsusilə metallurgiya sənayesinin inkişaf etdiyi Gədəbəy, Daşkəsən 
rayonlarının ərazisində bu çirklənmə intensiv hal almışdır. 
 Metallarla çirklənməyə məruz qalmış torpaqlarda ekoloji qiymətləndirmə aparılmalı, yol 
verilən qatılıq miqdarından kənara çıxmalar müəyyən edilməlidir. 
Metallar toksiki təsirləri səbəbiylə bitkilərdə transpirasiya, su qəbulu, fotosintez, ferment 
fəaliyyəti, cücərmə, zülal sintezi, membran stabilizasiyası, hormonal tarazlıq kimi bir çox 
fizioloji proseslərin pozulmasına səbəb olur. 
Torpağın daha mürəkkəb və kompleks bir sistem olması çirklənmə zamanı onun tərkib his-
sələri arasında uzun bir vaxt intervalında formalaşan tarazlığın elə bir şəkildə pozulmasına 
səbəb olur ki, hətta çirklənmənin səbəbləri aradan qaldırıldıqdan sonra uzun müddət ər-
zində həmin tarazlığı bərpa etmək çətin olur.  
Torpağın metallarla çirklənməsi zamanı torpağın kimyəvi, fiziki-kimyəvi, bioloji xüsusiyyət-
lərinin sıradan çıxması nəticəsində ekoloji tarazlıq pozulur. 
Dağ-mədən sənayesi tədqiq olunan ərazidə relyefin, torpağın, bitki örtüyünün köklü dəyiş-
məsində  əsas  rol oynayır.  
Seçilən etalon ərazidə mineralların yataqları CİS və ENVİ proqramları ilə müəyyənləşdiril-
miş və kəmiyyətcə qiymətləndirilmişidir. Ərazi üzrə məhv olan yaxud zədələnən meşə-bitki 
örtüyü aşkarlanmış və alınan nəticələrin dinamikası təyin olunmuşdur.  
Daşkəsən-Gədəbəy tədqiqat ərazisinin meşə-bitki örtüyünün müəyyən edilməsi üçün arxiv 
məlumatı olan atlas və kosmik təsvirlər əsasında NDVİ indeksi hesablanmışdır. 
Beləliklə atlas məlumatından istifadə edərək ArcMap-da meşə-bitki örtüyünün qurulması 
aparılmışdır. Aldığımız nəticə şəkil 1-də verilmişdir. 
Burada 5 sinif qeyd olunmuşdur, yəni dağ-vələs və fıstıq meşələri, kolluqların yerində 
bərpa olunmuş bitki örtüyü, qarışıq tərkibli kolluqlar, subalp və alp çəmənləri, çöllər. 
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Şəkil 1- Atlas məlumat əsasında Daşkəsən-Gədəbəy  
rayonu ərazisinin meşə-bitki örtüyü 

Peyk məlumatlarını istifadə etdikdə isə NDVİ indeksi istifadə olunmuşdur. 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - bitkinin nisbi normalaşma indeksi – aktiv 
fotosintetik biokütlənin (adətən vegetasiya indeksi adlandırılır) sadə miqdar göstəricisidir. 
Bu bitki örtüyünün kəmiyyət qiymətləndirməsi və problemlərini həll etmək üçün ən geniş 
yayılmış indekslərdən biridir [1]. 
Bu da aşağıdakı düsturla hesablanır: 

Burada NIR– yaxın Infraqırmızı sahə spektrində əksolunma, mkm; 
RED- qırmızı sahə spektrində əksolunma, mkm. 
Bu düstura əsasən, təsvirin müəyyən bir nöqtəsində bitki sıxlığı (NDVI) qırmızı və infraqır-
mızı diapazonda əks olunan işığın intensivlik fərqi ilə onların intensivliklərin cəmin nisbəti 
kimi müəyyən olunur. 
NDVI-ni hesablamaq üçün hər hansı qırmızı və yaxın infraqırmızı diapazonu olan kanallar 
istifadə oluna bilər. LANDSAT, MODIS və ASTER açıq istifadəli peyk şəkillər üçün kanalla-
rın bu indeksinin hesablanması üçün lazım olan nömrələr cədvəl 1-də göstərilmişdir [2, 3]. 

Cədvəl 1. NDVI-nin indeksinin hesablanması üçün açıq girişli şəkillərin sensor kanalları, mkm 

Peyklər NIR RED
MSS Landsat(1) 6 (0.7-0.8) və ya 7 (0.8-1.1) 5 (0.6-0.7)
TM Landsat(4,5) 4 (0.76-0.90) 3 (0.63-0.69)
ETM+ (Landsat7) 4 (0.75-0.90) 3 (0.63-0.69)
OLI (Landsat8) 5 (0.85-0.88) 4 (0.64-0.67)
MODIS Terra(Aqua) 2 (0.841-0.876) 1 (0.62-0.67)
ASTER (Terra) 3 (0.76-0.86) 2 (0.63-0.69)

NDVİ hesablanması lifli bitkilərin əks olunan spertral əyrinin iki daha stabil sahələrinə 
əsaslanır. Qırmızı sahə spektrində (0.6-0.7 mkm) ali lifli bitkilərin xlorofil ilə günəş radiasi-
yasının maksimum udma, yaxın infraqırmızı sahədə (0,7-1,0 mkm) yarpaqların hüceyrə 
quruluşun maksimal əks olunmasına rast gəlinir. Başqa sözlə, yüksək fotosintetik fəaliyyəti 
(sıx bitkilərlə adətən bağlılığı) spektrin qırmızı sahəsində kiçik və infraqırmızı sahədə 
böyük əks olunmaya gətirib çıxarır [4 ]. 
Bu göstəricilərin bir-birinə nisbəti başqa təbii obyektlərdən bitkilərini daha dəqiq ayırmağa 
və analiz etməyə imkan verir. Istifadə edilmə sadə nisbətdə deyil, minimum və makimum 
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əks olunmanın normallaşmış fərqin ölçmə dəqiqliyini artırır, şəkillərdə işıqlanma fərqini, 
buludluq, tüstü, atmosferlə radiasiyanın udulması və s. kimi hadisələrin təsirini azaldır.  
Bitki örtüyünün sağlamlığının və sıxlığın artması (yəni, onun pozulmamış ekosistemində 
olan vəziyyətə yaxınlaşması) ilə əlaqədar fotosintez prosesi nə qədər güclü gedərsə bir o 
qədər infraqırmızı sahədə onun əks olunmanın radiasiya faizi çoxdur, yəni – bir o qədər 
NDVİ indeksinin qiyməti yüksəkdir. Bu NDVİ indeksin analizinə görə bitki örtüyünün xüsu-
siyyətini və növünü təyin etmə mümkünlüyünü verir [ 5, 6]. 
NDVI hesablanması alqoritmi demək olar ki məsafədən zondlama məlumatların emalı ilə 
bağlı bütün ümumi proqram paketlərinə daxil edilib (Arc View Image Analysis, ERDAS 
Imagine, ENVI, Ermapper, Scanex MODIS Processor, ScanView və s.). 
NDVI indeksin və yer səthi üzərindəki növlərin müəyyən empirik uyğunluğu (bitki örtüyü-
nün növü və keyfiyyəti daxil olmaqla) cədvəl 2-də təqdim olunmuşdur.  

Cədvəl 2. NDVİ indeksinin qiyməti-örtük növü 

NDVI Örtük növü 

0.8-1.0 Çox güclü, sıx bitki örtüyü (məsələn tropik yaxud enliyarpaq sağlam meşə) 
0.67-0.8 Güclü, sıx bitki örtüyü (meşə) 
0.4-0.5 Çılpaq və seyrəlmiş ağac və kol bitkilər 
0.2-0.4 Kolluqlar və otlaqlar 
0.09-0.2 Meşəsiz ərazi 
-0.1-0.1 Dağ növləri, qum, qar 

-0.42 - -0.33 Su obyekti 
-0.55 - -0.5 Antpogen örtük (beton, asfalt) 

0 Şəkildə bulud 

a)                                                      b) 

c)                                                          d) 

Şəkil 2– Daşkəsən-Gədəbəy rayonu ərazisinin meşə-bitki örtüyü: 
a) 1987-ci il; b) 1998-ci il; c) 2015-ci il; d) 2019-cu il.
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NDVİ indeksini hesablamanı aparmaqdan əvvəl kosmik təsvirlərin atmosfer və radiometrik 
korreksiyası aparılır. Korreksiya ENVİ proqramında yerinə yetirilmişdir. Korreksiya yerinə 
yetirdikdən sonra NDVİ hesablanır. Burada Landsat-5 peykindən 1987 və 1998-ci illərin 
təsvirləri, Landsat-8 peykindən isə 2015 və 2019-cu illərin multispektral təsvirləri istifadə 
edilmişdir. Alınan nəticələr şəkil 2-də verilmişdir. 

Ərazidə yayılan mineralların dəyişməsi dinamikasının müəyyənləşdirilməsi: Aparılan 
tədqiqata tərkibində (Fe2O3) olan  mineralların aşkarlanması ilə  yerinə yetirilmişdir. Bu mi-
neralların sahələrini müəyyən etmək üçün ilkin olaraq ENVİ proqram təminatında müəyyən 
edilən .tif formatında olan təsvirlərinə əsasən müəyyən emal mərhələləri yerinə yetirdikdən 
sonra alınan poliqonlar, yəni mineralların yerləşdiyi yerləri ArcGİS proqramı istifadə edə-
rək, bu poliqonların sahələri Calculate Geometry aləti vasitəsilə sahələrin hektarla hesab-
lanması ilə nəticələnmişdir.. 
Araşdırılan növ olaraq ferric oxides (dəmir oksidləri) minerallarının sahələri nəzərdən keçi-
rilmişdir. 1987, 1998, 2015 və 2019-cu illərdə olan tədqiqat sahəsi üzrə ferric oxides mi-
nerallarının poliqonları verilmişdir. Verilən təsvirlərdə buludlar müxtəlif yerlərdə olduğu 
üçün, bütün təsvirlərə əsasən bulud olan yerləri cəmləyib hər bir təsvirə tətbiq edərək eyni 
hüquqlu etmiş oluruq. Bu səbəbdən sahələrin müqayisəsi düzgün aparılmış olur.  

a) b) 

c) d) 

Şəkil 3- Daşkəsən – Gədəbəy rayon ərazisində dəmir oksidi  
mineralların yayıldığı ərazilər:  

a) 1987-ci il; b) 1998-ci il; c) 2015-ci il; d) 2019-cu il. 
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a) b) 

c) d) 

Şəkil 4- Daşkəsən – Gədəbəy rayon ərazisində dəmir  
oksidi mineralların yayıldığı ərazilərin sahələri:  

a) 1987-ci il; b) 1998-ci il; c) 2015-ci il; d) 2019-cu il. 

Yuxarıda verilən təsvirlərin müqayisəsi aparılıb, müxtəlif dörd illər üzrə cədvəl tərtib 
olunmuşdur. Alınan nəticə cədvəl 3-də verilmişdir. 

Cədvəl 3. Daşkəsən-Gədəbəy rayon ərazisində dəmir oksidi minerallarının  
müxtəlif illərdə sahə göstəriciləri və dinamik vəziyyəti 

Ərazi Müxtəlif illər üzrə sahə göstəriciləri (ha – ilə) Dinamika 
1987-2019 1987 1998 2015 2019

Daşkəsən-
Gədəbəy 

5165 8440 7270 7291 2126 

Daşkəsən 1000 3047 3133 2935 1935
Gədəbəy 4153 5374 4118 4341 188 

Bu cədvəldə eyni zamanda Daşkəsən-Gədəbəy rayon ərazisinin sahələri bir yerdə qeyd 
olunub və ayrı-ayrı rayonlar kimi araşdırılıb. Cədvələ baxdıqda belə nəticəyə gəlmək olar 
ki, illər üzrə sahələrdə Daşkəsən-Gədəbəy rayon ərazisi bir ərazi kimi, eyni zamanda Daş-
kəsən və Gədəbəy rayonları ayrı ayrılıqda həm artım həm də azalma baş verib, lakin 
1987-ci il ilə 2019-cu ili müqayisə etdikdə artım müşahidə olunub. Belə ki, Daşkəsən-
Gədəbəy rayon ərazisi üzrə 2126 ha, Daşkəsən rayonu üzrə 1935 ha ən çox, Gədəbəy 
rayonu üzrə 188 ha ən az artım baş verib (Cədvəl 4). 

Cədvəl 4. Daşkəsən-Gədəbəy rayonu üzrə 1987-2019-cu illərdə dəmir oksidi 
mineralının yayılma dinamikasını əks etdirən cədvəl (ha ilə) 

Minerallar 

Artması  Azalması  

Daşkəsən-
Gədəbəy 

Daşkəsən Gədəbəy Daşkəsən-
Gədəbəy 

Daşkəsən Gədəbəy 

Dəmir 
oksidləri 

2126 1935 188 - - - 
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Nəticə: Araşdırma 1987, 1998, 2015 və 2019-cu illərdə Landsat peyklərindən alınan gö-
rüntülər əsasında aparılıb. Bu problem ilkin məlumatların spektral, coğrafi və korrelyasiya 
təhlili metodlarını tətbiq etməklə həll edilmişdir.. SIPI və dəmir tərkibli mineralın spektral 
indeksləri hesablanmışdır. Əldə edilmiş məlumatlar cədvəldə ümumiləşdirilib, iki bölgə 
arasındakı proseslərin əlaqəsi  hesablanmışdir. 
Ferric oxides (dəmir oksidləri) mineralının sahələri nəzərdən keçirilib. İllər üzrə sahələrdə 
Daşkəsən-Gədəbəy rayon ərazisi bir ərazi kimi, eyni zamanda Daşkəsən və Gədəbəy 
rayonları ayrı ayrılıqda, həm artım, həm də azalma baş verib, lakin 1987-ci il ilə 2019-cu ili 
müqayisə etdikdə artım müşahidə olunub. Belə ki, Daşkəsən-Gədəbəy rayon ərazisi üzrə 
2126 ha, Daşkəsən rayonu üzrə 1935 ha ən çox, Gədəbəy rayonu üzrə 188 ha ən az artım 
baş verib. 
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ABSTRACT 

Tullantıların utilizasiyası bir çox inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə həm şəhər, 
həm də kənd yerlərində geniş yayılmış problemdir. Bərk məişət tullantılarının (bundan sonra 
BMT) yığılması və utilizasiyası bu gün dünyanın əksər ölkələrində şəhər mühitinin əsas 
problemlərindən biridir. BMT idarəetmə həlləri maliyyə cəhətdən davamlı, texniki cəhətdən 
mümkün, sosial, hüquqi cəhətdən məqbul və ekoloji cəhətdən təmiz olmalıdır. Bərk məişət 
tullantılarının idarə olunması problemi həm kiçik və böyük şəhərlərin hakimiyyət orqanları 
üçün ən böyük problemdir. Ümumiyyətlə, insan cəmiyyətləri nə qədər avtomatlaşdırılmış və 
sənayeləşmiş olsalar, bir o qədər çox tullantı istehsal edirlər. Məsələn, sənaye inqilabı 
məişət bərk tullantıları və sənaye tullantılarına əlavə edilən yeni istehsal məhsulları və yeni 
istehsal proseslərini təqdim etdi. Müasir istehlakçılıq və bir çox məhsulların həddindən artıq 
qablaşdırılması da bərk tullantıların miqdarının artmasına əhəmiyyətli dərəcədə kömək edir. 
Tullantılarda son çarə hesab edilən poliqonlar iqlim dəyişikliyi ilə əlaqəli çox güclü istixana 
qazı olan metan buraxır. Metan qida, kağız və bağ tullantıları kimi bioloji parçalana bilən 
tullantılardan poliqonlarda mövcud olan mikroorqanizmlərdən əmələ gəlir. Qurulma üsulun-
dan asılı olaraq, zibilxanalar torpağı və suyu da çirkləndirə bilər. Tullantılar yığıldıqdan sonra 
daşınır və təmizlənir. Nəqliyyat prosesi atmosferə ən çox yayılmış istixana qazı olan karbon 
dioksidi və hava çirkləndiricilərini, o cümlədən hissəcikləri buraxır. Tullantıların bir hissəsi 
yandırıla və ya təkrar emala göndərilə bilər. Tullantılardan alınan enerji istilik və ya elektrik 
enerjisi istehsal etmək üçün istifadə oluna bilər ki, bu da kömür və ya digər yanacaqlardan 
istifadə etməklə istehsal olunan enerjini əvəz edə bilər. Beləliklə, tullantıların enerji ilə 
bərpası istixana qazı emissiyalarını azaltmağa kömək edə bilər. 
Açar sözlər: bərk tullantılar, çeşidlənmə, utilizasiya, infrastruktur, tədqiqat, poliqon, emal. 

Giriş: Əhalinin artması, sürətli urbanizasiya, inkişaf edən iqtisadiyyat və inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdə həyat səviyyəsinin yüksəlməsi məişət tullantılarının əmələ gəlməsinin 
sürətini, miqdarını və keyfiyyətini xeyli sürətləndirmişdir [2]. Bərk məişət tullantılarının idarə 
olunması problemi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə həm kiçik, həm də böyük şəhərlərin 
hakimiyyət orqanları üçün ən böyük problemdir. Bu, əsasən belə bərk tullantıların əmələ 
gəlməsinin artması və bələdiyyə büdcəsinə yükün artması ilə əlaqədardır. Yüksək miqdarda 
xərrclərdən əlavə olaraq, bərk tullantıların idarə edilməsi bütün emalı sisteminə təsir edən 
müxtəlif amillərlə bağlı anlayışın olmaması ilə əlaqədardır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə 
tullantıların idarə edilməsi ilə bağlı məlumatların və ədəbiyyatın təhlili göstərdi ki, bir neçə 
məqalə kəmiyyət məlumatı verir. Sözügedən tədqiqatların məqsədi bərk tullantıların idarə 
olunmasında rolu olan maraqlı tərəflərin hərəkətlərini, davranışlarını müəyyən etmək və 
sistemə təsir edən müxtəlif amilləri təhlil etməkdir. Tədqiqatlar 4 qitədə, 22 inkişaf etməkdə 
olan ölkədə və otuzdan çox şəhər ərazisində aparılıb. Maraqlı tərəfləri həvəsləndirmək və 
tədqiq olunan şəhərlərdə bərk tullantıların idarə edilməsinin fəaliyyətinə təsir edən amilləri 
qiymətləndirmək üçün bu tədqiqatda istifadə edilmiş dəyişən metodların birləşməsi ətraflı 
şəkildə qeyd edilmişdir [1].  
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Bərk məişət tullantıları (BMT) ətraf mühit üçün vacib problemlərdən biridir. Bələdiyyələr, 
ümumiyyətlə, tullantıların idarə olunmasına cavabdehdirlər. Onlar sakinlərə effektiv və 
səmərəli sistem təqdim etməlidirlər. Buna baxmayaraq, onlar; tez-tez; bələdiyyə orqanının 
BMT ilə məşğul olmaq imkanı xaricində bir çox problemlərlə üzləşir [3]. Bu, mahiyyət etibarı 
ilə maliyyə resursları, təşkilatlanma və mürəkkəblik ilə bağlıdır [4]. BMT -nin tərkibi bir 
bələdiyyədən digərinə və ölkədən ölkəyə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Bu cür dəyişkənlik 
əsasən həyat tərzindən, iqtisadi vəziyyətdən, tullantıların idarə edilməsi qaydalarından və 
sənaye strukturundan asılıdır. 
Bərk məişət tullantılarının miqdarı və tərkibi bu tullantıların müvafiq idarə edilməsi və idarə 
olunmasının müəyyən edilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu cür məlumat bərk 
məişət tullantılarını bələdiyyə daxilində enerjiyə çevirmə obyektinə yerləşdirmək üçün 
vacibdir və faydalıdır. Mühəndislər və elm adamları BMT -nin kalorifik dəyərinə və elementar 
tərkibinə əsaslanaraq onun yanacaq kimi faydalılığına qərar verə bilərlər. Eyni zamanda, bu 
cür məlumatlar qaz emissiyalarının tərkibini proqnozlaşdırmağa kömək edəcəkdir. Bundan 
sonra BMT qazlaşdırma, yandırma və s. daxil olmaqla enerjiyə çevrilmə texnologiyalarına 
məruz qalır. Bununla belə, küldə baş verən mümkün təhlükəli maddələr diqqətlə nəzərdən 
keçirilməlidir [5]. Bu baxımdan, tullantıların tərkibi bioloji çevrilmə yolu ilə yanacaq kimi 
kompost və ya bioqaz istehsalı üçün materialın faydalılığı haqqında dəyərli məlumat 
verəcəkdir [6]. Eyni zamanda, vaxt BMT tərkibinə böyük təsir göstərir. Zamana görə belə 
BMT -nin biodeqradasiyası təkrar emal edilə bilən materialın, xüsusən də üzvi tərkibin 
miqdarını tənzimləyən mühüm amildir. Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyi 2013-cü ildə ABŞ-
da BMT istehsalının miqdarını 254 milyon ton ilə təxmin etmişdir [7]. Məişət və ya məişət 
tullantıları adətən müxtəlif insan fəaliyyətlərinin rast gəlindiyi dəyişən mənbələrdən əmələ 
gəlir. Bir sıra tədqiqatlar bildirmişdir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdən əmələ gələn bərk 
məişət tullantıları əsasən ev təsərrüfatlarından (55-80%), sonra isə bazar və ya ticarət 
sahələrindən (10-30%) gəlir. Sonrakılar sənayelərdən, küçələrdən, qurumlardan və bir çox 
başqalarından əldə edilən dəyişkən kəmiyyətlərdən ibarətdir.  
Ümumiyyətlə, belə mənbələrdən bərk tullantılar yüksəkdir; təbiətdə heterojendir. Beləliklə, 
onlar orijinal mənbələrindən asılı olaraq dəyişkən fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərə malikdirlər. 
Onların tərkibinə həyət tullantıları, qida tullantıları, plastik, ağac, metallar, kağızlar, rezinlər, 
dəri, akkumulyatorlar, inert materiallar, tekstil məmulatları, boya qabları, sökülmə və tikinti 
materialları, eləcə də təsnifləşdirilməsi çətin olan bir çox başqa məhsullar daxildir. Bu cür 
əmələ gələn bərk tullantıların heterojenliyi çeşidləmə və onun material kimi istifadə 
edilməsində əsas uğursuzluqdur. Buna görə də, hər hansı bir mənalı təmizlənmə 
prosesindən əvvəl bu tullantıların fraksiyalaşdırılması və çeşidlənməsinə düzgün ehtiyac 
var. Belə tullantıların çeşidlənməsi və ayrılması hər hansı potensial istifadə üçün ayrılmış 
fraksiyaların keyfiyyətinə dair məlumatların təmin edilməsi üçün bərk tullantıların idarə 
edilməsində vacib addımlar kimi ən vacib və ənənəvi üsullardan biridir. Buna baxmayaraq, 
bərk məişət tullantılarının seqreqasiyası üçün nəzərdə tutulmuş hər hansı bir işin uğuru, 
əsasən, ictimaiyyətin məlumatlılığından və müxtəlif icmalarda bu cür tullantı generatorlarının 
fəal iştirakından (yəni, onların tullantıların çeşidlənməsi və ayrılmasının əsas və prinsiplərinə 
necə əməl etməsindən) asılıdır [8]. 
Bərk məişət tullantıların yaranması (BMTY) böyük problemdir və dünyanın hər yerində, 
xüsusən də bütün şəhər mərkəzlərində narahatlıq doğuran məsələdir. Belə BMTY ciddi ətraf 
mühitin çirklənməsi problemlərindən əziyyət çəkən əksər inkişaf etməkdə olan ölkələrin 
üzləşdiyi ən çətin problemlərdən biri hesab olunur. Şəhər şəhərlərində bərk tullantıların 
istehsalının artması sanitarla bağlı problemlərə və kanalizasiya qurğuları, su təchizatı, 
tullantıların idarə olunması və nəqliyyat infrastrukturu kimi əsas xidmətlərə kəskin şəkildə 
təsir göstərmişdir. Bir sıra tədqiqatlar göstərdi ki, bərk tullantıların toplanması, saxlanması, 
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daşınması və son utilizasiyası şəhər və ərazilərdə böyük problemlər yaradır. Şərqi və Şimali 
Afrikadakı şəhərlər, eləcə də əksər inkişaf etməkdə olan ölkələr də BMTY ilə bağlı eyni ciddi 
problemlərlə üzləşirlər. Bu problemlərin əsas səbəbi bərk məişət tullantılarının idarə 
edilməsində aşağı nailiyyətlərin əldə edilməsi ilə əlaqədar bu ərazilərin zəif iqtisadiyyatı ilə 
əlaqələndirilir [9]. Bu inkişaf etməkdə olan ölkələrin əksəriyyəti məhdud mövcud resurslar və 
resursları üzərində rəqabətli prioritetlər səbəbindən bərk məişət tullantılarının idarə 
edilməsində və emissiyasında uğursuzluğa düçar olur. Beləliklə, BMTY; həqiqətən dünyanın 
bir çox şəhərlərinin üzləşdiyi ciddi və əsas problemlərdən biridir. Eyni zamanda, BMTY və 
tərkibinə ailənin orta ölçüsü, otaqların sayı, aylıq gəlir və məşğulluq statusu daxil olmaqla 
digər sosial-iqtisadi amillər təsir göstərir . Həmçinin bildirilmişdir ki, bərk məişət tullantılarının 
tərkibi ilə cəmiyyətdəki sosial fəaliyyətlər arasında birbaşa əlaqə vardır [14]. Bundan əlavə, 
məişət tullantılarının tərkibinə və ev təsərrüfatlarında miqdarına təsir edən digər amillər 
arasında mənbə-çeşidləmə davranışının və malların istehlakının dəyişməsi də daxil olmaqla 
digər amillər var . Sosial-mədəni, iqtisadi, hüquqi, siyasi və ekoloji amillər, eləcə də mövcud 
resurslar bütün ölkələrdə BMT -nin idarə edilməsinə təsir edən əsas məsələlərdir . Məhz 
buna görə də BMT -nin idarə edilməsi və BMTY üçün hər hansı yeni texnologiyanın qəbulu 
cəmiyyətin sosial-mədəni və iqtisadiyyatına təsiri və təsirini nəzərə almalıdır. İnsanların 
istehlak davranışlarının dəyişməsi, eləcə də texnologiyanın sürətli inkişafı nəticəsində BMT 
-nin miqdarı və tərkibi də dəyişmişdir.  
Avropa Ətraf Mühit Agentliyinin 2001-2010-cu illər ərzində 32 Avropa ölkəsi tərəfindən 
adambaşına düşən illik istehsal olunan BMT -ni öyrənmək üçün apardığı araşdırmada bu 
tullantıların 21 ölkədə artdığını, 11 ölkədə isə azaldığını aşkar etdilər. Tədqiqat həmçinin 
2001-2008-ci illər arasında 26 ölkənin tullantılarının miqdarını öyrənib; 6 ölkədə bu məb-
ləğlərin azaldığını müəyyən etdilər [10]. Belə ki, insanların istifadə vərdişləri də daxil olmaqla 
qeyd olunan amillərə görə tullantıların miqdarı və xüsusiyyətləri ölkədən digər ölkəyə, eləcə 
də eyni şəhər daxilində regiondan bölgəyə dəyişirdi. Yanlış zibil toplama təcrübələrinin, 
toplama, köçürmə və ya daşıma sistemlərinin bərk tullantıların xüsusiyyətlərinə böyük təsir 
göstərdiyi bildirilir. Bundan əlavə, planlaşdırmanın zəif marşrutu, toplama qrafiki haqqında 
məlumatın olmaması, bərk məişət tullantılarının toplanması üçün nəqliyyat vasitələrinin sayı 
və pis yollar [11] və qeyri-kafi infrastruktur də bərk tullantıların xüsusiyyətlərinə təsir edə 
bilər. Effektiv yollar və sərfəli tullantıların toplanması xidmətləri Sharholy et al tərəfindən 
öyrənilmiş və məlumat verilmişdir. [12]. Qeyri-formal sektorun təşkili və mikro müəssisələrin 
təşviqi. Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən rəftar haqqında məlumat bərk məişət tullantılarının 
idarə edilməsinə təsir edən mühüm amillərdən biridir. Məişət tullantılarının atılmasına təsir 
edən amillər [13]. Onların nəticələri göstərdi ki, tullantı obyektlərinin təchizatı tullantıların 
utilizasiyasının seçiminə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Onlar bildirmişlər ki, tullantı 
qabları ilə kifayət qədər təmin olunmaması, eləcə də bu konteynerlərin daşınma məsafəsinin 
uzadılması belə tullantıların səfər boyu açıq ərazilərə və yol kənarlarına atılma ehtimalını 
artırır. Pokhrel və Viraraghavanın da qeyd etdiyi kimi kifayət qədər maliyyə resursları, 
qanunvericiliyin olmaması, yaxşı təchiz olunmuş və mühəndislik əsasında hazırlanmış 
poliqonlar bərk məişət tullantılarının təhlükəsiz utilizasiyasına  kömək edir. 
Bərk məişət tullantılarının utilizasiyası: Əsas ekoloji problemlərdən biri şəhər ərazilərində 
BMT-nın toplanması, idarə edilməsi və utilizasiyasıdır. BMT-nin idarə edilməsi və 
utilizasiyasının olmaması mühüm ekoloji problemlərə gətirib çıxarır. Buraya torpaq, hava 
suyu və estetik çirklənmə daxildir. Bu cür ekoloji problemlər istixana qazları emissiyalarının 
artması ilə əlaqədar insan sağlamlığının pozulması ilə əlaqələndirilir [14]. Sənaye 
mənbələrindən yaranan tullantı axınları məişət tullantılarında olan təhlükəli maddələrdən 
fərqlidir. Avropa Təhlükəli Tullantılar Direktivi 91/689/EEC və ABŞ Resursların Mühafizəsi 
və Bərpası Aktı 1976 (RCRA) (ABŞ Məcəlləsi, 1976) [15] kimi təhlükəli tullantılara dair 
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qaydalara əsasən onlara ciddi nəzarət edilmir. Təhlükəli məişət tullantıları (TMT) ümumi 
məişət tullantıları (ÜMT) ilə birlikdə poliqonlara atılır. Belə utilizasiyanın miqdarı, keyfiyyəti 
və əhəmiyyəti zəif başa düşülür. Ümumiyyətlə, HHW-lərin miqdarının kiçik olduğu güman 
edilir, beləliklə, utilizasiya riskləri əhəmiyyətsizdir. Buna baxmayaraq, sənaye, BMT və digər 
tullantıların ayrıca utilizasiyası bu cür tullantıların tərkibində olan zəhərli və təhlükəli 
elementin əhəmiyyətini artırır. Məişət məhsullarında bir neçə kimyəvi maddənin olması ilə 
bağlı böyük narahatlıqlar var [16]. TMT-nın utilizasiyasının nəticələri və ətraf mühitə təsiri də 
narahatlıq doğurur. Beləliklə, bu cür TMT-nın zibilxanaya atılması ətraf mühit üçün riski 
azaltmaq üçün mövcud qanunvericiliyə uyğun olmalıdır.
Qlobal miqyasda BMT-nın təxminən 71%-i poliqonlara atılır [17]. BMT, əsasən, bəzi akku-
mulyatorlar, boyalar, civə tərkibli tullantılar, dərman vasitələri, nəqliyyat vasitələrinə texniki 
qulluq məhsulları və bir çox başqa məhsullar daxil olmaqla, təhlükəli maddələrdən ibarətdir. 
Digər tərəfdən, zibilliyə atılan tullantıların 53%-dən çoxu anaerob bakteriyalar tərəfindən 
bioloji parçalana bilən sərt taxta kağızı, həyət tullantıları, kağızlar və qidalardan ibarətdir 
[18]. Bu, torpağın doldurulmasını Avropa və ABŞ-da tullantıların atılmasının əsas üsuluna 
çevirir. BMT-nın əksəriyyəti, eləcə də bir çox digər bərk tullantılar poliqonlara atılır. Beləliklə, 
poliqon dizaynı haqqında əsas anlayış faydalıdır. Məsələn, ABŞ-da poliqonların dizaynı və 
istismarı Təmiz Hava Aktının Yeni Mənbə Performans Standartları və Resursların Qorun-
ması və Bərpası Aktının D Alt bəndi, eləcə də digər əlaqədar dövlət qaydaları ilə tənzimlənir. 
Buna görə də, zibilxanalar sadəcə açıq zibilliklərdən tullantıların saxlanması üçün nəzərdə 
tutulmuş yüksək mühəndislik obyektlərinə və sahəyə çevrilmişdir. Onlar ətraf mühitdən ay-
rılır, tullantılarla təmasda olan çirklənmiş suyu (yəni süzülmə suyu) tutur və qaz miqra-
siyasına nəzarət edir. Poliqon sahəsi adətən qazılan və süzülmə suyunun qrunt qatlarına 
miqrasiyasını minimuma endirməklə qrunt sularını qorumaq və bu cür süzülmə sularını 
təmizləmə üçün toplamaq üçün layları özündə birləşdirən sistemlə əhatə olunmuşdur. 
Bərk tullantıların idarə edilməsi və təkrar emalı: Bərk məişət tullantılarının utilizasiyası 
üçün qiymətlər baxımından Şeynberq və digərləri bildirmişdir ki, təkrar emal üçün yüksək 
reabilitasiya dərəcələrinin utilizasiya yerində batırma haqqı ilə əlaqəli olduğuna dair 
əlamətlər vardır [19]. Yüksək utilizasiya qiymətləri əmələ gələn bərk tullantıların bərpasına 
müsbət təsir göstərir. Bu, bərk tullantıların faydalı təkrar istifadəsinə və ya dəyər zəncirlərinə 
aiddir. Gonzalez-Torre və Adenso-Diazın qeyd etdiyi kimi sosial təsirlər, altruistik və 
tənzimləyici amillər müəyyən icmaların güclü təkrar emal vərdişləri inkişaf etdirməsinin vacib 
səbəbləridir. Müəllif həmçinin bildirdi ki, ümumi zibillərini tez-tez zibil qutularına atmağa 
gedən insanlar evdə müəyyən məhsulları təkrar emal etməyə daha çox meyllidirlər. Əksər 
hallarda tullantı qutularına olan məsafə azaldıqca insanların bərk tullantılarını evdə ayırdığı, 
çeşidlədiyi və topladığı fraksiyaların sayı artır. Minghua və başqaları. Əlavə etdi ki, təkrar 
emal dərəcələrini artırmaq üçün yerli hökumət təkrar emal edilmiş materiallar üçün bazarları 
təşviq etməli və təkrar emal şirkətlərində peşəkarları artırmalıdır [2]. Digər mühüm faktorlar 
digər alimlər tərəfindən öz ölkələrində təkrar emal şirkətlərinin infrastrukturunu dəstəkləmək 
üçün müxtəlif təkrar emal layihələri üçün maliyyə dəstəyi də daxil olmaqla qeyd edilmişdir. 
Digər müstəntiqlər geri mərkəzləri tərk etməyi və satın almağı təklif etdilər. Sharholy və b. 
bərk tullantıların təkrar emalı üçün qeyri-rəsmi sektorun təşkilini təklif etdi [12]. 
Həqiqətən də, BMT-nin toplanması və utilizasiyası bu gün dünyanın əksər ölkələrində şəhər 
mühitinin əsas problemlərindən biridir. BMT idarəetmə həlləri maliyyə cəhətdən dayanıqlı, 
texniki cəhətdən mümkün, sosial və hüquqi cəhətdən məqbul, eləcə də ekoloji cəhətdən 
təmiz olmalıdır. Hazırda Avropa siyasəti bir neçə rasional idarəetməni təbii ehtiyatlara uy-
ğunlaşdırmağa çalışır. Bu gün tullantıların qiymətləndirilməsi perspektivli texnoloji perspek-
tivdir. Bu BMT-nın mənbədə çeşidlənməsi və materialın təkrar emalı, eləcə də tullantıdan 
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enerjiyə çevrilmə üsulları ilə birləşməsi ilə mümkün olan bir prosesə çevrilir. Buna bax-
mayaraq, bir çox ölkələrdə tullantıların utilizasiyası üçün adi poliqonların tikintisi hələ də 
davam edir. Bu barədə Hadjibiros [20] bir sıra sosial problemlərlə nəticələnən ictimai 
qəbulun olmaması səbəbindən poliqonun yer seçimi son dərəcə vacibdir [20]. 
Bərk tullantıların davamlı idarə olunması üçün bu cür tullantıların miqdarı və kateqoriyaları 
ilə bağlı effektiv planlaşdırma və inkişaf strategiyaları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, 
ən vacib proseslər Senzige və digərlərinə görə bütün davamlı bərk tullantıların idarə edilməsi 
sistemlərinin kəmiyyətinin müəyyən edilməsi və səciyyələndirilməsidir. Müəyyən bir yerdə 
bərk tullantıların tərkibinin və kateqoriyalarının öyrənilməsi müvafiq bərk tullantıların idarə 
olunması sistemlərində təkrar emal və resurs bərpası daxil olmaqla texnologiyaların 
inteqrasiyası üçün vacibdir. Məlumat həmçinin infrastruktur, siyasətin işlənib hazırlanması 
və bərk tullantıların inteqrasiya olunmuş idarə edilməsi proqramı ilə bağlı istənilən ölçü 
qərarlarının planlaşdırılmasında mütləq kömək edə bilər . Ətraf mühitin sağlamlığı üçün hər 
hansı ciddi risklərin qarşısının alınması və bu tullantıların müalicəsinin idarə edilməsi ciddi 
şəkildə tələb olunur [21]. Bərk tullantıların ən çox istifadə edilən və ən ucuz atılması tullan-
tıların idarə olunması üsulları kimi poliqonlardır. Sivilizasiyanın başlanğıcından insanlar bərk 
tullantılar istehsal edirdilər. Bu ən erkən dövrlərdə bərk tullantılar geniş açıq torpaq sahələ-
rinə atılırdı. O vaxt əhalinin sıxlığı aşağı idi. Əksinə, inkişaf edən həyat standartları, artan 
əhali və sürətli urbanizasiya bu gün dünyanın bütün ölkələrində böyük miqdarda bərk tullan-
tılar yaratmışdır. BMT evlərdə, dövlət və özəl xidmətlərdə, eləcə də binalarda və kommer-
siya xidmətlərində həyata keçirilən müxtəlif fəaliyyətlərdən qaynaqlanır. Onların hamısı indi 
bir gündə bərk tullantıların mühüm hissəsini təşkil edir [21]. Tullantıların idarə edilməsi əslin-
də mühəndislik, humanitar elmlər, sosiologiya və biologiyadan tutmuş multidissiplinar ya-
naşmaların istifadəsinə müraciət edir. Ölkənin inkişaf səviyyəsi bərk məişət tullantılarının 
idarə edilməsinə və belə idarəetmənin seçilməsinə təsirini əks etdirir [22]. Riber və başqaları  
qeyd etdi ki, bir çox inkişaf etmiş ölkələr bərpa olunan enerji və kompost daxil olmaqla digər 
yeni məhsulların istehsalı üçün tullantıların idarə olunması üçün müxtəlif üsullardan istifadə 
edirlər. Bu ölkələr kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin faydası üçün tullantıların təkrar emalına 
sərmayə qoyurlar. Bərk tullantıların idarə edilməsinin seçimi şəhər rəhbərlərinin qəbul etdiyi 
qərarlardan, habelə istehsal olunan yerli tullantıların təbiəti, miqdarı və keyfiyyəti ilə bağlı 
strukturlardan asılıdır [23]. Məişət tullantıları evdə məişət mənbəsindən istehsal olunan hər 
hansı tullantı kimi tanınır. Bu, adətən, BMT axınının üçdə ikisindən çoxunu təmsil edir. Bu 
baxımdan, açıq tullantılarla bağlı təhlükə və risklərə qarşı ətraf mühitin maksimum mühafi-
zəsinə nail olmaq üçün bütün potensial təhlükə maddələri müəyyən edilməli və düzgün qiy-
mətləndirilməlidir. Bərk tullantıların miqdarının artması toplanması, daşınması və utilizasiya-
sında müxtəlif problemlər yaradır. Bu bərk tullantıların idarə olunmasını çətinləşdirir. Həqi-
qətən də, BMT böyük iqtisadi potensiala və gəlirə malikdir. Bununla belə, BMT idarəetmə-
sinin səmərəliliyi bu tullantıların potensial iqtisadi dəyərinə təsir göstərir [24]. 
Utilizasiyadan əvvəl bərk tullantıların xarakteristikasını yaxşı bilmək BMT-nin idarə olunması 
üçün vacibdir. Bərk tullantıların fiziki xüsusiyyətləri toplanma, daşınma, bərpa oluna bilən 
maddələr və enerjiyə çevrilmə üsullarının seçilməsi, həmçinin düzgün utilizasiya üsullarının 
seçilməsi və layihələndirilməsi üçün vacibdir [25]. Beləliklə, BMT-nın fiziki xüsusiyyətləri, o 
cümlədən tərkibi, kalorifik dəyəri (isitmə) və rütubət miqdarı (RM) uyğun idarə üsullarını 
seçmək üçün yaxşı bilinməlidir. Bərk tullantıların rütubəti orta hesabla 20% olmaqla 5%-dən 
40%-ə qədər idi. RM-nın bu çox geniş diapazonu bərk tullantıların sosial-iqtisadi strukturun-
dan və regional xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bununla belə, RM iqlim şəraitindən və bərk 
tullantıların tərkibindən asılı olaraq 55%-70%-ə çata bilər [26]. Qeyd etmək lazımdır ki, bərk 
tullantıların kalorifik dəyəri MC-dən çox asılıdır. O, həmçinin bərk tullantıların bərpası üçün 
yanmanın dizayn prosedurlarını müəyyən etmək üçün mühüm parametrdir. UNEP [27] 
tərəfindən hesablanmışdır ki, bərk məişət tullantılarının idarə edilməsi istixana qazlarının 
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(İQ) emissiyasına 3 ilə 5% arasında töhfə verir. Bu, əsasən açıq zibilliklərdən çıxan CH4, 
CO2 və N2O emissiyası ilə bağlıdır. CO2 əlavə qaz emissiyaları daşınma və tullantıların 
toplanması kimi yuxarı axın prosesləri nəticəsində baş verir [27]. Bununla belə, tullantıların 
adekvat şəkildə idarə edilməsi, əlbəttə ki, müxtəlif yollarla, o cümlədən: enerji istehsalı, 
kompostun torpağa gübrə kimi tətbiqi, poliqonlarda karbonun saxlanması və tullantılardan 
materialın bərpası yolu ilə ilkin materiallardan qaçınmaqla İXQ emissiyalarını azalda və ya 
qənaət edə bilər. UNEP [27] tərəfindən bildirilmişdir ki, beynəlxalq səviyyədə tanınmış qu-
rumlar 3R konsepsiyasına yönəlmiş gələcək tullantıların idarə edilməsini tövsiyə etmişdir 
(məs: Azalt, Yenidən İstifadə et və Təkrar Emal). Bu 3R tullantıların qarşısının alınması, 
dairəvi iqtisadiyyatın qurulması, daha təmiz istehsallar və enerji və material mənbəyinə 
çevrilərək tullantıların qiymətləndirilməsidir [27]. Tullantıların qeyri-adekvat idarə edilməsi 
ekosistemlərin, o cümlədən havanın, suyun və torpağın çirklənməsinə səbəb olur və bunun-
la da insan sağlamlığı üçün real təhlükə yaradır. BMT-nın atılması və yandırılmasının əha-
linin sağlamlığına təsiri tam öyrənilməmişdir. Tullantıların qeyri-adekvat təmizlənməsi ilə 
bağlı problemlər maliyyə resurslarının məhdud olması səbəbindən daha çox inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdə ciddi problem yaradır. Bu ölkələrin əksəriyyət BMT-nı lazımi nəzarət olmadan 
atırlar. Bu, havanın, torpağın və suyun çirklənməsi ilə nəticələnir. Beləliklə, tullantıların idarə 
edilməsi müasir dövrdə bəşəriyyətin qarşısında duran əsas problemlərdən birini təşkil edir. 
Bununla belə, tullantılar təkcə materialların (metallar, şüşələr, plastiklər və liflər) bərpası və 
enerji mənbəyi kimi deyil, həm də neftə qənaət və ətraf mühitin mühafizəsi vasitəsi kimi 
qəbul edilməlidir. Yalnız kənd təsərrüfatının üzvi tullantılarından, o cümlədən məhsul qalıq-
larından hasil edilə bilən qlobal enerjini nəzərə alsaq, onun təxminən 50 milyard ton neft 
ekvivalenti olduğu təxmin edilir [27]. UNEP-ə [27] görə, effektiv enerji istehsalı üçün ilkin şərt 
olaraq üzvi və qeyri-üzvi tullantıların adekvat şəkildə ayrılması lazımdır. Əslində, üzvi qalıq-
lar istehsal olunan enerji ilə əlaqədar istilik texnologiyasının effektivliyinin, eləcə də İXQ 
emissiyalarının pozulmasına görə məsuliyyət daşıyır. 

Nəticə:   Tullantıların utilizasiyası böyük qlobal ekoloji problemdir. Bərk tullantıların ən çox 
istifadə edilən və ən ucuz atılması tullantıların idarə olunması üsulları kimi poliqonlardır. 
Tullantıların qiymətləndirilməsi tullantı materiallarının yanacaq, materiallar və kimyəvi 
maddələr daxil olmaqla daha faydalı məhsullara çevrilməsi prosesi ilə əlaqədardır. Üzvi 
bərk vəziyyətdə fermentasiya (SSF) üzvi tullantılar üçün perspektivli texnologiya kimi 
təqdim olunur. SSF-nin qiymətləndirilməsi yolu ilə yüksək məhsuldar etanol əldə etmək 
üçün yüksək quru tərkibə malik məişət qida tullantılarının utilizasiyası bu tullantıların 
biokonversiya edilməsi yolu ilə əldə edilir. Mikroorqanizmlər üzvi tullantıların yüksək əlavə 
dəyərli məhsullara çevrilməsi üçün onların tərkib hissələrinə çevrilməsində mühüm rol 
oynayır. 
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XÜLASƏ 

Hazırda ətraf mühit obyektlərini müxtəlif mənşəli amillərlə çirkləndirən mənbələrin idarə 
olunması və ekoloji tarazlığın qorunub saxlanması profilaktik təbabətin aktual problemlərin-
dən hesab olunur. Neft-qaz sənayesi ətraf mühitin neft karbohidrogenləri tullantıları, ağır 
metallarla yanaşı tərkibində təbii radioaktiv maddələr (238U, 235U, 232Th, 226Ra və s.) olan 
minlərlə kubmetr neft şlamı və lay suları ilə çirklənməsinə səbəb olur [1-3]. Nəticədə həmin 
radionuklidlərin və onlarin parçalanma məhsullarının müxtəlif yollarla (tənəffüs yolu, qida 
zənciri və s.) insan orqanizminə daxil olmasına əlverişli şərait yaranır. Belə problemlərin 
Respublıkamız üçün də aktuallığını nəzərə alaraq ilkin işlənmiş neftin toplandığı rezervar-
lar parkı ətrafında torpaq və bitki örtüynün radiasiya vəziyyətinin öyrənilməsi istiqamətində  
tədqiqatlar aparılmış, profilaktik tədbirlər kompleksi hazırlamaq tövsiyə olunmuşdur.  
Açar sözlər: neft mədənləri, torpaq, bitki, radiasiya fonu, rezervuarlar parkı, radioizotoplar. 

Problemin aktuallığı: Müasir dövrdə xarici mühit obyektlərinin (hava, su, torpaq. ərzaq 
məhsulları) texnogen çirklənməsində neft sənayesi özünəməxsus mühüm yer tutur. Xüsu-
sən, neft istehsalının müxtəlif mərhələlərində əmələ gələn tullantıların tərkibindəki üzvi və 
qeyri-üzvi çirkləndiricilərlə yanaşı radiasiya amilinin də prioritet mövqeyi göstərilir [4-5]. 
Müxtəlif  geoloji quruluşa və kimyəvi tərkibə malik süxurlardakı neft yataqlarının istismarı 
zamanı əldə olunan neft, süxurun və lay sularının duz tərkibindən asılı olaraq təbii radio-
nuklidlərlə də (238 U, 235 U, 232 Th, 226 Ra)  bu və ya digər dərəcədə zənginləşir [6-8]. Hətta 
neft yataqlarının bəzən süni radionuklidlərlə (yeraltı nüvə sınaqları və neft hasilatını artır-
maq üçün aparılan nüvə partlayışları, neft yataqlarının kəşfiyyatı və quyuların müasir üsul-
la karotajı zamanı və s.) çirklənməsi barədə də məlumatlara rast gəlinir. Tərkibində radio-
izotoplar olan xam neftin sonrakı emal proseslərinin ayrı-ayrı mərhələlərində xüsusən onun 
ilkin emalı, saxlanması, nəqli, son emalı proseslərində texnoloji prosesin xüsusiyyətindən 
və yüngül qəza hallarının baş vermə səbəblərindən radioizotoplar ətraf mühit obyektləri 
üçün potensial çirklənmə mənbəyinə və insan sağlamlığı üçün təhlükəyə çevrilir [9-12]. İsti 
iqlim şəraitində radiokimyəvi maddələrin ətraf mühit obyektlərində miqrasiyası daha da sü-
rətlənir və təsir effekti yüksəlir. Bu asprktdən xam neftin ilkin işlənmədən sonra toplandığı 
rezervuarlar parkının ətrafında (bəzən fərdi yaşayış evlərinin həytyanı sahələri rezervuarlar 
parkının sanitariya mühafizə zonasına qədər uzanır) radiasiya vəziyyətinin öyrənilməsi 
gigiyenik ekoloji baxımdan xüsusi aktualıq kəsb edir. 

Eksperimental hissə: Hazırkı tədqiqat işinin əsas məqsədi hasil olunmuş xam neftin ilkin 
işlənməsindən sonra toplandığı rezervuarlar parkı ətrafında torpağın radiasiya fonunun, 
həmçinin torpaq və bitki nümunələrində təbii radionuklidlərin cəm aktivliyini təyin edib, gigi-
yenik cəhətdən qiymətləndirməkdən ibarətdir. 
Tədqiqat aparılan neftçıxarma rayonda mədənlərdən toplanmış xam neft ilkin emal sexin-
də lay sularından müəyyən qədər təmizləndikdən sonra rezervuarlar parkında həcmi 1000 
m3-lərlə ölçülən onlarla çənlərə vurulur. Buradan isə vaxtaşırı olaraq mərkəzi rezervuarlar 



39 

VOLUME 24  ISSUE (+)02  2022 

ISSN: 1609-1620 

AATMX
AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ 

parkına qovulur. Müayinələr rezervarlar parkından 1-30 m-ə dək məsafədə bütün cəhətlər 
üzrə yeddi nöqtədə aparılmışdır. Həmin nöqtələrdə yer səthindən 0-5 sm və 10-20 sm 
dərinlikdə həm radiasiya fonu ölçülmüş, həm də torpağın təbii radionuklidlərə görə cəm ak-
tivliyi təyin olunmuşdur. Radiasiya fonu СРП-68-01 tipli radiometrlə, torpaqda radionuklid-
lərin cəm aktivliyi isə РКБ-20.01 «БЕТА» radiometri vasitəsilə təyin olunmuşdur. Fonun 
təyini həm bilavasitə nümunələr götürülən zaman (çöl şəraitində), həm də laboratoriyada 
orta torpaq nümunələrində aparılmışdır. Torpaq və bitki nümunələrinn götürülməsi, müayi-
nəyə hazırlanması və aktivliyinin ölçülməsi, bu sahədə hazırda qüvvədə olan müvafiq təli-
mata uyğun aparılmışdır. Alınan nəticələrin müqayisəli təhlili üçün kontrol ərazi kimi neft 
mədənlərindən və tullantılardan uzaq olan otlaq sahəsi götürülmüşdür.  
Tədqiqatın nəticələrini əks etdirən cədvəldən (cədvəl 1) göründüyü kimi bir qayda olaraq 
rezervuarlar parkının şimal-qərb və qərb hissələrində yer səthində və 20 sm dərinlikdə 
ümumi radiasiya fonunun səviyyəsi digər istiqamətlərə nisbətən müvafiq olaraq 2,8 və 3,0 
dəfə, torpağın təbii radioizotoplara görə cəm aktivliyi isə 3,6 və 4,0 dəfə yüksəkdir. Kontrol 
ərazinin müvafiq göstəricilərilə müqayisədə isə radiasiya fonu 6,5 və 6,9 dəfə, torpağın 
radionuklidlərə görə cəm aktivliyi isə müvafiq qaydada 4,0 və 4,5 dəfə yüksək olmuşdur.    

Cədvəl-1. Müayinə aparılmış ərazidə torpaqda təbii radioizotopların cəm aktivliyinin və radiasiya 
fonunun vəziyyəti 

Nümunələrin           
götürüldüyü 
yerlər 

Dərinlik, 
sm 

Nümun
ələrin 
sayı 

Təbii radio-
izotopların   

cəm aktivliyi, 
Aeff. (Bk/kq) 

Torpaqda radiasiya fonu, 
mkR/saat 

çöl 
şəraitində 

laboratoriya 
şəraitində 

Parkın şərq 
hissəsi          

  0-5    14     267,5      25,5      19,6 

 10-20    14     305,6      30,5      20,7 

Parkın şimal-
şərq hissəsi 

  0-5    14     286,3      22,0      19,5 
 10-20    15     298,8      27,6      21,7 

Parkın şimal  
hissəsi 

   0-5     15     259,3      24,8      20,6 
  10-20     15     272,4      28,5      26,9 

Parkın şimal-
qərb hissəsi 

   0-5     15     420,7      30,7      28,8 
  10-20     15      512,5      40,4      30,5 

Parkın qərb 
hissəsi 

   0-5     15      521,3      40,1      33,4 
  10-20     15      565,7      43,8      35,8 

Parkın 
cənub-qərb 
hissəsi

   0-5     15      313,5      37,3      30,4 
  10-20     15      342,9      39,2      32,4 

Parkın 
cənub 
hissəsi 

   0-5     15      276,7      26,4      22,5 
  10-20     15      291,4      28,9      22,6 

Kontrol 
(otlaq 
sahəsi) 

    0-5     15      234,4      10,8       8,4 
   10-20     15      239,7      12,3       8,9 

Qeyd etmək lazımdır ki, çöl şəraitində müvafiq nöqtələrdə aparılmış müayinələrdə fonun 
səviyyəsi, həmin torpaq nümunələrinin laboratoriya müayinələrindən alınan nəticədən 5-10 
mkR/saat çoxdur ki, bunu da çöl şəraitində çirklənmiş ərazinin (mənbənin) genişliyi ilə izah 
etmək olar. 
Rezervuarlar parkı cənub və şərq tərəfdən magistral yolla (20-30 m məsafədə), şımal, şı-
mal-qərb və qərb tərəfdən isə yaşayış məntəqəsilə (100-150 m məsafədə) həmsərhəddir. 
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Eyni zamanda həmin ərazilər təsərrüfat heyvanları üçün otlaq sahələri kimi də istifadə 
olunur. Bütün bunlar isə radioinuklidlərin bitki örtüyünə miqrasiya etmə ehtimalını artırır ki, 
bu da həmin maddələrin heyvani məhsullara və beləliklə, insan orqanizminə çatmasına sə-
bəb ola bilər. Müayinə aparılan nöqtələrdən götürülmüş bitki nümunələrində tədqiq olunan 
təbii radionuklidlərin cəm aktivliyi və laboratoriya şəraitində ümumi fonun səviyyəsi aşağı-
dakı kimi olmuşdur (cədvəl 2). 

Cədvəl-2. Müayinə aparılmış ərazinin bitki örtüyündə təbii radioizotopların cəm aktivliyinin və 
radiasiya fonunun vəziyyəti 

Nümunələrin 
götürüldüyü  

yerlər 

Nümunə-
lərin sayı 

Təbii radioinuklidlərin 
cəm aktivliyi, Aeff.

Bk/kq 

Laboratoriya şəraitində 
nümunələrdə fonun 
səviyyəsi, mkR/saat 

Parkın şərq hissəsi      15            256,7             18,5 
Parkın şimal-şərq hissəsi      15            262,6             19,7 
Parkın şimal hissəsi      15            235,9             21,8 
Parkın şimal-qərb hissəsi      15            436,6             30,5 
Parkın qərb hissəsi 15 513,5 32,9
Parkın cənub-qərb hissəsi      15            298,2             29,6 
Parkın cənub hissəsi      15            254,2             21,4 
Kontrol (otlaq sahəsi)      15            207,1             7,9 

2 saylı cədvəldən göründüyü kimi rezervuarlar parkının ətrafında müayinə aparılan bütün 
istiqamətlərdən götürülmüş bitki nümunələrində radiasiya fonunun səviyyəsi 18,5 mkR/saat-
dan, 32,9 mkR/saata qədər dəyişir ki, bu da kontrolla müqayisədə 2,4 – 4,0 dəfə yüksəkdir. 
Daha yüksək radiasiya səviyyəsi isə  tədqiq olunan obyektin qərb, şimal-qərb və cənub-
qərb istiqamətlərindəki bitki örtüyündə qeydə alınmışdır ki, bu da müvafiq olaraq 32,9; 30,5 
və 29,6 mkR/saat təşkil edir. Həmin nöqtələrdən götürülmüş bitki nümunələrində radioizo-
topların cəm aktivliyini təyinində də eyni tendensiya müşahidə olunmuşdur (cədvəl 2). Belə 
ki, kontrola nisbətən cəm aktivliyin səviyyəsi parkın qərb hissəsindən götürülmüş numunə-
lərdə 2,5 dəfə, şimal-qərb və cənub-qərb istiqamətlərindən götürülmüş nümunələrdə mü-
vafiq şəkildə 2,1 və 1,4 dəfə yüksək olmuşdur. Eyni zamanda həmın istiqamətlərdən götü-
rülmüş bitki nümunələrində cəm aktivliyin orta qiyməti də digər nümunələrdən təxminən iki 
dəfəyə qədər yüksəkdir. Rezervuarlar parkının şərq və cənub istiqamətlərindən götürülmüş 
bitki nümunələrində həm ümumi fonun səviyyəsi, həm də radioizotopların cəm aktivliyi  nis-
bətən aşağı olub, kontrolla müqayisədə  müvafiq  şəkildə 2,4-2,8 və 1,2 dəfə yüksəkdir. 
Rezervuarlar parkı ətrafındakı torpaqda və bitki örtüyündə həm ümumi radiasiya fonunun, 
həm də radionuklidlərin cəm aktivliyinin kontrola nisbətən belə yüksək olmasının səbəbi 
həmin ərazilərə parkdakı çənlərin yuyulub təmizlənməsi zamanı tullantıların axıdılması 
(maye və çöküntü şlamın) ilə izah edilir. Bəzi yerlərdə həmin tullantılar bitumlaşaraq üzəri 
torpaq təbəqəsilə örtülmüşdür. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, rezervuarlar parkına şi-
mal-qərb istiqamətindən birincili işlənmiş nefti daşıyan borular daxil olur, qərb istiqamətdən 
isə parkdakı nefti ötürən borular xaric olur ki, onların bağlayıcı vintlərindəki nasazlıqlar və 
kiçik qəzalar da parkın ətrafının çirklənməsinə və fonun yüksəlməsinə zəmin yaradır. Eyni 
zamanda isti iqlim zonasına aid regionumuzda atmosferin yüksək temperaturunun təsirin-
dən torpağın qızması (xüsusən, ilin isti fəsillərində) neft tullantılarının tərkibindən ayrılan 
hidrogen-sulfid, kükürd qazları, kiçik molekullu metan sırası karbohidrogenləri, naftenlər, 
aromatik karbohidrogenlər, radioaktiv elementlərin parçalanma məhsulları (radon, toron və 
aktinon kimi radioaktiv qazlar), habelə şlamın tərkibindəki toksik və radioaktiv  metallardan( 
V, Ni, Co, Pb, Cu, Mo, 238U, 235U, 232Th, 228Ra və onların parçalanma məhsulları Po-210, 
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Po-214, Po-218, Pb-206, Pb-210, Pb-214, Bi-210, Bi-214 və s.) ibarət qaz toz qarışıqları 
və aerozolların yaşayış məntəqələri də daxil olmaqla daha geniş ərazilərə yayılmasına 
səbəb olur. Bu maddələr isə həm radioaktivlik, həm də toksik cəhətdən orqanizm üçün 
təhlükəli olub, həssas əhali qrupları üçün ciddi risk amili kimi qiymətləndirilir. 

Nəticə: Beləliklə, tədqiqat işinin nəticələrinə görə rezervuarlar parkının ətrafındakı ərazini 
(50-100 m-ə qədər) qismən təhlükəli zona hesab etməklə, torpaqda, bitki örtüyündə və 
heyvani məhsullarda neft tullantıları üçün xarakterik olan təbii radionuklidlərin, onların par-
çalanma məhsullarının xüsusən, radon qazının səviyyəsi öyrənilməli, ətraf mühitin təhlükəli 
çirklənmələrinin minimizasiyası və yaşayış məntəqəsi əhalisinin sağlamlıq vəziyyəti araşdı-
rılaraq  profilaktik tədbirlər kompleksi  hazırlanmalıdır. 
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XÜLASƏ 

Arxiv materialları və CİS texnologiyaları, kosmik təsvirlərdən istifadə edərək tədqiqat ərazi-
nin relyefi, iqlimi, hidroqrafiyası,  torpaq  ehtiyatları ətraflı tədqiq olunmuşdur. 
Tədqiqat ərazisinin DEM təsvirini SRTM peykinə əsasən ArcGİS proqram vasitəsilə hün-
dürlük xəritəsi, Abşeron rayonun ArcScene 2D vəziyyətində görüntüsü, Abşeron rayonu  

torpağının temperaturasını əks etdirən xəritə, model aləti əsasında Abşeron rayon ərazisi-
nin hidroloji xəritəsi, Abşeron rayon ərazisinin torpaq növlərini əks etdirən xəritə tərtıb olun-
muşdur. 
Açar sözlər: kosmik təsvirlər,torpağın temperaturu, model aləti, SRTM peykin, atlas məlu-
matları.  

Ekolojı problemlər müxtəlif ekolojı amillər nəticəsində təbiətin strukturunun və funksiyası-
nın dəyişməsi nəticəsində yaranan problemlərdir.  
Yaşadığımız Abşeron Yarımadasının torpaqları neftlə zəngindir. Abşeronda neft yataqla-
rından istənilən şəkildə istifadə olunması, ətraf mühitin mühafizəsi şərtlərinə əməl olunma-
dan neft çıxarılması, neft, qaz, kimyəvi maddələr, güclü minerallaşmış radioaktiv və çirkli 
suların yerin səthinə axıdılması, landşaft sahələrinin çirklənməsinə səbəb olmuşdur. İllərlə 
neft və neft tərkibli çirkab suların absorbsiyası, filtrasiyası və landşaftın ayrı-ayrı kompo-
nentlərinin çirklənməsi baş vermişdir. 
Abşeron yarımadası iqtisadi cəhətdən çoxsahəli, yüksək inkişaf etmiş sənaye və kənd tə-
sərrüfatı rayonudur. Lakin baxımsızlıq üzündən və düzgün suvarma aparılmadığından tor-
paqların bir qismi neft və neft məhsulları, mədən suları, sənaye və məişət tullantıları ilə 
çirklənməyə məruz qalmış və nəticədə yararsız hala düşərək sıradan çıxmışdır. Bu vəziy-
yət demək olar ki, indi də davam edir. Çirklənmiş torpaq sahələrində geniş miqyasda rekul-
tivasiya aparılmalı, çirklənmənin xarakteri, coğrafi arealı və təmizlənməsi öyrənilməlidir. 
DEM səth verilənlərindən istifadə edərək müxtəlif analizlər sahəsində başqa verilənlər yığı-
mını yaratmaq mümkündür. Bu analiz orijinal səthdə görünməyən üstünlükləri üzə çıxara 
bilir. Ayrıca yaradılan verilənlər yığımı sərbəst şəkildə istifadə olunmaqla yanaşı digər ana-
lizlər üçün məlumat mənbəyi kimi istifadə oluna bilir. Yuxarıda deyinləri nəzərə alaraq təd-
qiqat ərazisinin DEM təsvirini SRTM peykinə əsasən ArcGİS proqram vasitəsilə qurulmuş-
dur (şək. 1). 
Şəkil 2-də əks olunan xəritədə hündürlük -29-666 m aralığında dəyişir. Beləliklə təsvirdə 

açıq rəngdən qara rəngə doğru dəyişməsi ilə hündürlüyünün azalmasını əks etdirir. Belə-

liklə ArcScene –da 2D görüntüsünü şəkil 2-də əks etdirək. 
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Şəkil 1. Abşeron rayon ərazisinin                     Şəkil 2. Abşeron rayonun ArcScene 2D 
hündürlük xəritəsi                                              vəziyyətində görüntüsü 

Tədqiqat ərazisinin iqlimi: Abşeron rayon ərazisinin torpağının temperaturasını müəy-
yənləşdirilməsi üçün ArcGİS proqramı ilə Landsat 8 peykindən LC08_L1TP_ 167032_ 
20200706_20200912_02_T1_B10   təsvirini istifadə edilmişdir. 
Beləliklə CİS texnologiyaları və kosmik təsvirləri istifadə edərək tədqiqat ərazilərinin yay 
fəsilində torpağın təmperturalarını təyin edək. 
Ilk mərhələdə Abşeron rayon ərazisinin kosmik təsvirini əldə etmişik. Bu kosmik təsvir 
Landsat 8 peyki iyul ayın 2020-ci ilini  əhatə edir. Emal Landsat 8 peykin təsvirə əsasən 10 
və ya 11-ci kanallarda (tədqiqatımızda isə 10 istifadə olunmuşdur) aparılır.  
Landsat-8 peykin təsvirin 10-cu kanalı üçün:  

Lλ = ML * Qcal + AL,

burada Lλ – sensorun diyaframındakı (aperturasındakı) spektral parlaqlıq, watts/(meter 
squared * ster * μm); ML – kanala görə parlaqlığın vuruq əmsalıdır (RADIANCE_MULT-
_BAND_n metaverilənlərdə qiyməyinə uyğundur ML=0,0003342); AL – kanala görə əks-
olunmanın additive miqyas əmsalıdır (RADIANCE_ADD_BAND_n metaverilənlərdə qiymə-
yinə uyğundur  AL=0,1).  
Tələb olunan verilənləri daxil etdikdən sonra aləti tətbiq edirik. Aldığımız təsvirləri tempera-
turanı əks etdirən təsvirə çevirək.  
ETM + kanal-10 görüntüləri də spektral parlaqlıqdan (yuxarıda göstərildiyi kimi) daha fiziki 
cəhətdən faydalı dəyişənə çevrilə bilər. Bunun üçün yuxarıda aldığımız təsviri və kalibrlə-
mə sabitlərini istifadə edərək temperaturanı müəyyənləşdirək. Bu ifadə aşağıdakı kimidir: 
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burada K2 - kalibrləmə sabiti 2 (K2=1321,0789 watts/(meter squared * ster * μm)); K1 - 
kalibrləmə sabiti 1 (K1=774,8853 watts/(meter squared * ster * μm)); Lλ - spektral parlaqlıq, 
watts/(meter squared * ster * μm). 
Bu verilənləri daxil etdikdikdən sonra aləti işə salırıq. Aldığımız təsvir Kelvin ilə temperatu-
ranı əks etdirir. 
Nəhayət 0C çevirməsini aparaq, yəni 273,15 vahid çıxılmasını tətbiq edək.  
Bu ifadə müəyyən etdikdən sonra torpağın temperaturasını təyin edək. Bunun üçün aşa-
ğıdakı ifadədən istifadə edək 

� = ��/ �1 + �� ∗
��

�2
� ∗ ln (�)�

Burada  c2 = 14388µmk 
� = 10,8 (10-cu kanal üzrə)                                                  1 

e = 0,004*Pv+0,986                                                        2     
Pv = ((NDVİ-NDVİmin)/( NDVİmax- NDVİmin))2                                  3 

NDVİ=(B5-B4)/(B5+B4)                                                   4      

burada B4 – qırmızı kanaldır (Red); B5-yaxın infraqırmızı kanaldır (NİR). 
Yuxarıda qeyd olunan 1 ifadələrin nəticəsini əks etdirək. Şəkil 3-də əks olunan təsvir kimi 
torpağını temperaturasını vermiş oluruq.  

Şəkil 3. Abşeron rayonu üzrə T göstəricisini (torpağın  
temperaturasını) əks etdirən xəritə 

Aldığımız təsvirdə şərti işarələrdə əks olunduğu kimi torpağın temperaturası 24,60C-dən 
52,60C-yə qədər artır. 

Abşeron ərazisinin hidroloji vəziyyəti: Abşeron rayon ərazisinin hidroloji vəziyyətini 
ArcGİS proqram vasitəsilə müəyyənləşdirək.
Hidroloji alətlər qrupu bir necə alətlərdən ibarətdir və emal aşağıdakı ardıcılıqla yerinə yeti-
rilmişdir. 
İlkin olaraq lokal səviyyədə aşağı enmələrin doldurma mərhələsi aparılır. Lokal səviyyədə 
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aşağı enmələr (və piksellər) özlüyündə xırda səhvlərdən ibarətdir, hansı ki verilərin həllin-
də və ya hündürlüklərin ən yaxın tam ədədə yuvarlıqlaşdıranda yaranır. 
Lokal səviyyədə aşağı enmələrin doldurulması hövzələrin su axınların daha səliqəli alın-
masında istifadə edirlər. Əgər lokal səviyyədə aşağı enmələrin doldurulması aparılmasa, 
onda drenaj şəbəkədə parçalanmalar yarana bilər.  
Doldurma aləti lokal səviyyədə aşağı enmələrin təyinində və doldurulmasında bir neçə 
ekvivalent alətlər ilə, yəni Foks axını, Axının istiqaməti, Lokalenmə, Su hövzəsi və Zonala-
rın doldurulması istifadə edilir. Bu alətlə verilən Z məhdudiyyəti (hündürlük üzrə) nəzərə 
alaraq bütün lokal səviyyədə aşağı enmələrin doldurulması o zamana qədər davam edilir 
ki, hamısı doldurulmuş olsun. Bu əməliyyatı yerinə yetirdikcə doldurulan zonaların sərhəd-
dində yeni lokal səviyyədə aşağı enmələr yarana bilər, bu isə növbəti mərhələdə aradan 
qaldırılacaqdır.  
Bu alət həmçinin lokal səviyyədə yuxarı qalxmalarının aradan götürülməsində istifadə 
oluna bilər. 
Növbəti əməliyyatlardan biri də axının istiqamətinin müəyyənləşdirilməsidir. Səthin hidroloji 
xüsusiyyətinin alınması üçün hər bir rastr xanasından axının istiqaməti müəyyən edilməsi 
mümkünlüyü sayılır. Bunu axının istiqaməti aləti vasitəsi ilə yerinə yetirilir. 
Bu alət səthi isə giriş verilənlər kimi qəbul edir və hər xananın axın istiqamətini göstərən 
rastr verir. 
Axının istiqaməti ən kəskin enişin istiqaməti ilə vəya hər xanadan maksimal enməsi ilə 
müəyyən edilir. Məsafəsi isə xanaların mərkəzlərin arası ilə təyin edilir. 
Digər istifadə edilən alət axın yığımıdır. Axın yığımı aləti çıxış rastrın eniş üzrə hər bir 
xanasına daxil olan bütün xanaların cəm çəkisi kimi axın yığımını hesablayır. Yüksək axın 
yığımı olan xana - axınının konsentrə olunmuş sahələridir; onlar su axının məcraların 
təyinində istifadə oluna bilər. 
Bu emal ardıcıllığı sxematik olaraq ArcMap-da Model aləti vasitəsilə qurulmuşdur və şəkil 
1-də verilmişdir. Bu şəkilə əsasən hidroloji xəritənin qurulması aparılmşdır. Qurulan mode-
lə əsasən alınan nəticələr ardıcıl olaraq şəkil 2-də verilmişdir. Şəkil 4-də verilən çay şəbə-
kəsinin sıxlığı 1-4 tipli xırda çay şəbəkələr qeyd olunmamışdır. 

Şəkil 4. Model aləti əsasında Abşeron rayon ərazisinin  
hidroloji xəritəsinin qurulması ardıcıllığı 

Abşeron rayon ərazisində müşahidə edilən torpaq örtüyü: Abşeronun torpaq örtüyü 
müxtəlifliyinə görə fərqlənir. Bu torpaqlar bir-birindən mexaniki tərkibinə, duzlaşma dərə-
cəsinə görə fərqlənir. Abşeron torpaqları üzvi maddələrlə zəngin olmayan torpaqlardır. Ab-
şeron yarımadasının mərkəzi hissəsi əsasən boz-qonur torpaqlardan ibarətdir. Yarımada-
nın torpaq örtüyü üçüncü, qismən də dördüncü dövr torpaqəmələgətirən qalıqlardan ibarət-
dir. Abşeron yarımadasında əsasən müxtəlif dərəcəli duzlu gilli, ağır, orta ağır gillicəli, qumlu 
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gilli, qumlu torpaqlar geniş yayılmışdır. Boz-qonur torpaqların möhkəmliyi 20-100 sm arası 
geniş intervalda dəyişir. Relyef müxtəlifliyindən asılı olaraq boz-qonur torpaqların strukturu 
da dəyişilir. Qüvvəli torpaqlara adətən düzənlik və dərələrdə rast gəlinir. Bu torpaqların 
morfolojı təsviri onu göstərir ki, adətən onların rəngi boz-qonur və açıq boz-qonur rəngdə  
olur. Onlar sıxılmış profilə malikdirlər və aralarında olan genetik horizontlar zəif  fərqlənir. 
Aparılan araşdırmaya əsasən atlas məlumatlarını nəzərə alaraq və ArcGİS proqramını isti-
fadə edərək Abşeron rayon ərazisin torpaq örtük xəritəsi qurulmuşdur. Alınan nəticə şəkil 
6-da əks olunmuşdur. 

       Şəkil 5. Model aləti əsasında Abşeron rayon              Şəkil 6. Abşeron rayon ərazisinin  
                    ərazisinin hidroloji xəritə                                                torpaq növləri 

Nəticə: Arxiv materialları və  CİS texnologiyaları, kosmik təsvirlərdən istifadə edərək tədqi-
qat ərazinin relyefi, iqlimi, hidroqrafiyası,  torpaq  ehtiyatları ətraflı tədqiq olunmuşdur. 
Tədqiqat ərazisinin DEM təsvirini SRTM peykinə əsasən ArcGİS proqram vasitəsilə hün-
dürlük xəritəsi, Abşeron rayonun ArcScene 2D vəziyyətində görüntüsü, Abşeron rayonu  
torpağının temperaturasını əks etdirən xəritə, model aləti əsasında Abşeron rayon ərazisi-
nin hidroloji xəritəsi, Abşeron rayon ərazisinin torpaq növlərini əks etdirən xəritə tərtıb 
olunmuşdur. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə İşğaldan azad olunmuş rayonlardan biri olan Zəngilan rayonunun aqroekolji  sə-
ciyyəsi və torpaqlarının hazırkı vəziyyəti göstərilir. Rayon ərazisində yayılmış əsas torpaq 
tiplərinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri analiz edilir. Gələcəkdə torpaq islahatları aparılması 
məsələləri barədə mülahizələr irəli sürülür 
Açar sözlər: Zəngilan rayonu, torpaq kadastrı, torpaq, münbitlik, torpaq islahatı 

Rəşadətli Azərbaycan ordusunun 44 günlük ikinci vətən müharibəsində, erməni terroristlə-
rinin işğalından azad etdiyi rayonlardan biri də  ölkənin əsas aqrar rayonlarından olan Zən-
gilandır. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilan rayonu Kiçik Qafqaz dağ 
silsiləsinin cənub-şərqində, Araz çayının sol sahilində yerləşir. Qərbdən və şimal-qərbdən 
Ermənistan Respublikasının Sünik (Zəngəzur) vilayəti, cənubdan və cənub-şərqdən İran 
İslam Respublikasının Şərqi Azərbaycan ostanı ilə həmsərhəddir. Rayonun adı 1957-ci ilə 
qədər Pircavan olmuşdur. Rayonun ərazisi 725. km2-dir (725.500 ha). 
Zəngilan rayonunun tərkibinə işğala qədər bir şəhər, 5 qəsəbə və 79 kənd daxil idi. İşğal 
dövründə Zəngilan şəhəri, bütün qəsəbə və kəndlər erməni terroristləri tərəfində yerlə 
yeksan edilmişdir. Hazırda Azərbaycan hökuməti bu yaşayış məntəqələrinin bərpası işləri-
nə başlamışdır. Dövlət Arxitektura və Şəhərsalma Komitəsi tərəfindən Zəngilan şəhərinin 
və bir-neçə kəndin baş planları hazırlanmışdır. Baş planlara əsasən salınacaq “ağıllı şəhər 
və “ağıllı kənd”lərdə bütün zəruri kommunikasiyalar və infrastrukturun qurulması nəzərdə 
tutulmuşdur. 
 Rayonun torpaqlarının strukturasına 7801 ha. əkin, 2260 ha. çoxillik əkmələr, 207 ha. Bi-
çənək, 22873 ha. örüş, 11365 ha. meşə, 2492 ha. qış otlaqları, 553 ha. həyətyanı torpaq 
sahələri daxildir. Digər kateqoriyalara daxil olan və kənd təsərrüfatına yararsız ərazilərin 
sahəsi 24999 hektardır. Kənd təsərrüfatına yaralı torpaqların ümumi sahəsi 5343 hektarı 
suvarılır. Suvarılan torpaqlar Araz çayı boyu, Bərgüşad, Həkəri və Bəsit çaylarının ətrafla-
rında yayılmışdır. 
Erməni işğalı dövründə Zəngilan şəhəri, bütün qəsəbə və kəndlər vəhşicəsinə dağıdılmış 
və sökülmüş tikinti materialları Ermənistana daşınmış, bir hissəsi isə İran İslam Respub-
likası vətəndaşlarına satılmışdır. 
Rayonda işğaldan əvvəlki axırıncı 1992-ci ildə bir sovxoz, 29 kolxoz və 4 digər kənd təsər-
rüfatı müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdir. Bu təsərrüfatlar əsasən taxılçılıq, üzümçülük, tü-
tünçülük və heyvandarlıqla məşğul olmuşdur. Təsərrüfatlara rayonda olan 2492 ha qış ot-
laq sahələri müddəsiz istifadəyə verilmişdir. 
Relyefi qərbdə dağlıq və şərqdə düzənlikdir. Ərazisində Yura, Təbaşir və Neogen-Antropo-
gen çöküntüləri yayılmışdır. Rayonun plastikasını mezo və mikrorelyefin rəngarəng mozai-
kası təşkil edir. Ərazidə Bazarçay silsiləsinin Barbar və Sələfir zirvələri (2270 metr yüksək-
likdə) vardır ki, bu silsilə də Ağbənd, Vejnəli yaxınlığında Araz dərəsinə düşür. Burada 
zəngin qızıl yataqları vardır. Dağ silsilələri Şükürataz yüksəkliyindən başlayır və Sobu-Top-
Dəlləkli kəndləri istiqamətində Araza doğru enir.
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Oxçu və Bərgüşad çayları arasında olan Süsən dağı silsiləsi, cənub-şərqə doğru enərək 
Ağoyuq düzünü əmələ gətirir. Bura təbaşir çöküntülü suxurlardan ibarətdir. Oxçu çayının 
hər iki sahilində Karst mağaraları vardır. Rayonun şimal-şərq hissəsində Qarabağ silsiləsi 
yerləşir. Bu silsilə getdikcə alçalaraq Geyən çölünü əmələ gətirir. 1800–2000 metr hün-
dürlükdə olan enli yarpaqlı meşələr getdikcə enərək subalp və alp çəmənliklərinə keçir. 
Zəngilan rayonunda Dünyada ikinci, Avropada isə birinci olan “Bəstçay” Dövlət Təbiət Qo-
ruğunda nadir və təbii çinar meşələri mühafizə olunurdu. 
Rayon ərazisində torpaqların hüquqi rejimi və məqsədli təyinatı kobud surətdə pozulmuş, 
müxtəlif hərbi obyektlər, tranşeylər, sığınacaqlar qazılaraq onun münbit qatı sıradan çıxa-
rılmışdır. Mezo və mikro relyefə vurulmuş bu zərərlərin aradan qaldırılması uzun sürən bir 
prosesdir və tezliklə dövlət və hökumət bu fəsadlaın tezliklə aradan qaldırılması məqsədilə 
artıq geniş miqyaslı işlərə start vermişdir. 
Mürəkkəb relyef rayonun özünə məxsus iqlimini yaratmışdır. Ərazidə Araz boyu yerlərdə qışı 
quraq keçən yarımsəhra və quru çöl iqlimi, orta və yüksək dağlıq  hissələrdə isə quraq keçən 
mülayim isti iqlim xarakterikdir. Ərazisinin çox yerində qışı quraq keçən mülayim isti iqlim təşkil 
edir. Orta illik temperaturu 12,5°C, yanvarda 10°C, iyulda 23°C-dir. İllik yağıntı 467 mm-dir. 
Qarla örtülü günlərin sayı 25 gün, küləklərin  orta illik surəti 2,3 m/san., günəşli günlərin sayı 
123 gün, şaxtalı günlərin sayı isə 57-dir. 5°C-dən yuxarı temperaturanın cəmi 4671°C, effektiv 
temperatura isə (bir ildəki 10°C-dən yuxarı temperaturun cəmi) 4246°C təşkil edir. 
Rayonun aqroekoloji xüsusiyyətlərinə və torpaqlarının münbitlik göstəricilərinə uyğun olaraq 
bu ərazilər üçün ənənəvi kənd təsərrüfatı bitkiləri olan dənli, dənli-paxlalıların, üzümün, tütü-
nün əkilməsi məqsədə uyğundur. Bundan əlavə oprta və yüksək dağlıq ərazilərdə meyvələr-
dən alma, armud, nar, heyva, göyəm, gavalı, gilas, ərik, şaftalı, xurma, alçanın becərilməsi 
daha səmərəlidir. Gələcəkdə bu meyvələrin istehsalının artırılması meyvə şirələri, mürəbbə-
lərinin sənaye üsulunda emalına imkan verəcəkdir. Rayonda  dağ-meşə tünd-qəhvəyi,  dağ-
meşə tünd və adi-qəhvəyi, tünd və adi dağ-boz qəhvəyi, karbonat qalıqlı qismən bozqırlaş-
mış dağ-meşə qəhvəyi, qismən çürüntülü-sulfatlı (əhəngli) tam inkişaf etməmiş dağ-şabalıdı 
və subasar alluvial-çəmən torpaq tipləri və yarımtipləri yayılmışdır [1, 2, 6, 7, 8]. 
Cədvəldə göründüyü kimi yayılmış bütün torpaq tip və yarımtiplərində əsas qida maddələri 
olan humus (0-20 sm-də 2,72-7,45; 0-50 sm-də 2,42-4,63; 0-100 sm-də 1,61-2,98 %) və 
ümumi azotun miqdarı 0-20 sm-də 0,19-,0,43; 0-50 sm-də 0,14-0,28%) kifayət qədər nor-
ma daxilindədir. Torpaqların strukturasının formaşmasında həlledici rolu olan udulmuş əsas-
ların miqdarı (0-20 sm-də 25,73-39,68; 0-50 sm-də 26,03-35,04; 0-100 sm-də 26,42-34,17 
mq.-ekv.), eləcə də Ca, Mg və Na kationlarının  faizlə miqdarı və nisbətləri qənaətbəxşdir. 
28 il işğal dövründə torpaqlardan vandalcasına istifadə olunması, uzun illər dincə qoyulma-
dan becəırilməsi və bitkilərin torpaqdan mənimsədiyi qida maddələrinin yerini doldurmaq 
üçün mineral və üzvi gübrələrdən istifadə edilməməsi səbəbindən bu torpaqların münbitlik 
göstəriciləri şübhəsiz ki, əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşmüşdür və onların bərpası üçün  
uzun illər lazımdır. 
Rayonda torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi məqsədilə aidiyyatı dövlət qurumları tərə-
findən keçmiş təsərrüfatların (lazım gələrsə bələdiyyələrin və yaxud inzibati-ərazi dairələri-
nin) baş yerquruluşu planları hazırlanmalı, torpaq payı alacaq subyektlərin siyahısı dəqiq-
ləşdirilməlidir. Baş planlarda dövlət mülkiyyətində qalacaq, bələdiyyə mülkiyyətinə verilə-
cək və özəlləşdiriləcək torpaqlar konturlarla ayrılmalıdır. Torpaq pay normalarının bal/ha ilə 
hesablanması üçün hazırda əldə olan bonitet ballarının göstəricilərindən istifadə oluna 
bilər [3, 4, 5]. 
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Cədvəl 1. Zəngilan rayonu ərazisində yayılmış torpaq tiplərinin  
əsas münbitlik göstəriciləri 

Torpaq tipləri və 
yarımtipləri 
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. Udulmuş əsasların 

cəmindən kationlar, % 
Ca** Mg** Na* H*

Tünd dağ-meşə-qəh-
vəyi 

97 13404
0-20 7,45 0,431 32,36 88,9 10,61 0,49  
0-50 4,63 0,281 28,76 87,34 11,73 0,43
0-100 2,98 - 26,47 89,83 9,82 0,35  

Tünd və adi dağ-meşə   
qəhvəyi 

71 4178 
0-20 4,61 0,198 36,41 70,41 28,45 1,14  
0-50 2,9 0,144 39,68 70,04 29,19 0,77  
0-100 1,98 34,17 70,77 28,88 0,35  

Tünd və adi dağ-boz-
qəhvəyi 

78 
10931

0-20 3,09 0,198 34,08 86,05 13,3 0,82  
0-50 2,42 0,144 29,44 90,36
0-100 1,44 26,42  

Karbonat qalıqlı və qis-
mən bozqırlaşmış dağ-
meşə qəhvəyi 

100 10766
0-20 4,52 0,197 25,73 88,89 8,0 1,17  
0-50 3,11 0,165 26,03 91,06 7,68 1,12  
0-100 2,1  25,92 89,53 8,71 - 

Qismən çürüntülü-sul-
fatlı (əhəngli) tam inki-
şaf etməmiş dağ-şaba-
lıdı 

87 
890 

0-20 2,72 0,2 34,35 76,39 19,8 3,81  
0-50 2,47 0,178 35,04 75,5 20,7 3,8  
0-100 1,61 31,05 64,3 26,8 8,9  

Subasar-allüvial-çəmən 72 
23475

0-20  
0-50  
0-100

Torpaqlar minalardan təmizləndikdən və təhlukəzizlik tədbirləri həyata keçirildikdən sonra 
rayon ərazisində GİS texnologiyalarına əsaslanmaqla iri miqyaslı torpaq tədqiqatları aparı-
laraq hər bir torpaq növmüxtəlifliyinin münbitlik göstəriciləri öyrəniləcək, Yeni tədqiqatların 
nəticələrinə uyğun olaraq torpaqların qiyməyləndirilməsi (bonitirovkası) işləri aparılacaqdır. 
Bu tədqiqatların nəticələrinə uyğun olaraq torpaqların yeni normativ qiymətləri, vergi dərə-
cələri müəyyənləşdiriləcəkdir. 
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Müharibə zamanı ordunun, nəqliyyatın, artileriyanın, tankların hərəkəti, hərbi sursatların 
partlayışı və s. ekosistemin və torpaqların tamamilə məhvinə gətirib çıxardır. Bu səbəblər 
nəticəsində deqradasiyaya uğramış torpaqları aqrar sektorda istifadəsi qeyri mümkündür 
[2]. Bu torpaqların reablitasiyası üçün uzun vaxt və maliyyə resursu tələb olunur. İlkin mər-
hələrdə konfliktsonrası ərazilərin aerokosmik monitorinqi edilir. Bunun üçün həmin ərazi 
üzrə peyk təsvirləri emal olunur. Peyk təsvirləri ən çox Landsat peykindən götürülmüş ae-
rokosmik şəkillərdir. Emal olunmuş təsvirlərdə ərazinin faktiki vəziyyəti,problemləri aşkar 
edildikdən sonra ilkin çöl torpaq tədqiqatı aparılmalıdır. İlkin çöl torpaq tədqiqatı tərəfimiz-
dən əvvəlcə Şamaxı rayonu üzrə aparıldığı üçün və tədqiq etdiyimiz ərazi yəni Tərtər rayo-
nunun postkonflikt ərazilərinin torpaqları Şamaxı rayonu torpaqları ilə oxşar tip və yarımtip-
lərə malik olduğundan burada müqayisəli tədqiqat və eyni metodikadan istifadə etmək olar. 
Çöl torpaq tədqiqatı zamanı ərazinin marşrut xəritəsi GeoTiff formatında düzəldilir. İlkin çöl 
torpaq xəritəsi düzəldilir. Ərazi üzrə torpaq kəsimləri qoyulur və torpaq nümunələri götürü-
lür. Sonrakı mərhələdə post konflikt ərazilərin torpaqlarının münbitliyinin səviyyəsi, torpaq-
larda münbitliyə mənfi təsir edən fiziki-kimyəvi maddələrin miqdarının təhlilləri aparılacaq-
dır. Torpaqların münbitliyini artırmaq və ondan yüksək kənd təsərrüfatı məhsulları alınması 
üçün proqram hazırlanmalıdır. 
Açar sözlər: post-konflikt ərazi, çöl torpaq tədqiqatı, aerokosmik monitorinq. 

Məlumdur ki hal-hazırda dövlətimizin əsas məqsədi işğaldan azad olunmuş əraziləri yeni-
dən həyata qaytarmaq, bu torpaqlarda məskunlaşmanı təmin etmək və təsərrüfat fəaliy-
yətini yenidən oyatmaqdır. Bu ərazilərdə atmosfer havasından tutmuş su ehtiyatlarına qə-
dər hər bir kompanentin monitorinqi həyata keçirilməlidir. Çünki radioaktivlik hər bir kompo-
nentə təsir edib canlılarda patoloji dəyişkənliyi əmələ gətirir. Belə ərazilərdə torpağın kim-
yəvi-fiziki-ekoloji monitorinqinin aparılması vacibdir [5]. 

Material metodika: Tədqiqat sahəsi kimi Qarabağ iqtisadi rayonununa daxil olan Tərtər 
inzibati rayonunun post konflikt əraziləridir. Obyekt haqqında daha dərin məlumat əldə et-
mək üçün bir çox yerli və xarici nəşrlərə, eyni zamanda tərifimizdən aero kosmik metodlara 
istinad edilmişdir. İlkin mərhələdə ərazinin aerokosmik monitorinqini həyata keçirdəciyik. 
Daha sonra isə tərəfimizdən edilən Şamaxı rayonunda edilən çöl torpaq nəticələri üzrə 
müqayisəli təhlil apararaq Tərtər inzibati rayonunun torpaqlarının yenidən münbitləşdiril-
məsi üzrə təkliflərimizi təqdim edəcəyik. Müqayisəli təhlil aparmağımızın əsas məqsədi isə 
Tərtər inzibati rayonunu ilə Şamaxı rayonu torpaqlarının oxşar tiplərə malik olmasıdır [3]. 
Belə ki, rayon düzənlik və dağlıq hissələrdən ibarətdir [8]. Dağlıq hissə əsasən rayonun cə-
nub-şərq hissəsini, düzənlik isə şimal-şərq hissəni təşkil edir. Ərazidə prioritet torpaq tipləri 
boz, şabalıdı və çəmən torpaqlarıdır. Rayon şimaldan İncə çay ilə sərhəddir və Tərtər çayı-
nın aşağı hissəsində yerləşir. İlkin tədqiqat sahəsi kimi rayonun erməni vəhşiliyindən, tala-
nından əziyyət çəkmiş ərazilərini nəzərdən keçirdək.Ernəni vandalizminin əsas istiqamət-
ləri dağ-mədən sənayesi, idi. Sırf bu xain əməllərin həyata keçirilməsinə görə yüz minlərlə 
azərbaycanlı məcburi köçkünün mülkiyyət hüququ kobud şəkildə pozulmuşdur. Təxminən 
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30 il ərzində Qarabağın təbii ehtiyatlarının talan edilmiş və ermənilər digər xarici şirkətlərlə 
birlikdə ərazidə soyğunçuluq aparmışdır. Hal-hazırda tədqiq edəcəyimiz ərazi isə Tərtər 
inzibati rayon ərazisində yerləşən Qızılbulaq yatağının istifadəsidir. Belə ki, Qızılbulaq qızıl 
yatağı Ortakənd və Çanyataq kəndlərinin yaxınlığında yerləşir və sahəsi 9,14 km2-dir. O 
təqribən Tərtərin cənub-qərb hissəsindədir. Qızılbulaq yatağında tədqiqat işləri aparılmış, 
ehtiyatları müəyyən edilmişdir. Araşdırmalara əsasən yataq ərazisində 28-30 ton miqdarın-
da qızıl və ondan 2-3 dəfə çox mis ehtiyatının vardır. Yataqda olan ehtiyatlar geoloji-səna-
ye tipinə aiddir. Burada olan filizlər piritdən, xalkopiritdən, markazitdən, sfaleritdən, xalko-
zindən, kvarsdan və s-dir. Burada əsas ehtiyatlar Au, Ag, Se, Te və kükürddən ibarətdir.  
Söyüdlü, Qızılbulaq və Vejnəli yataqları Ermənistanın işğalı altında olduğu üçün 1997 ci 
ildə “Azərqızıl” Dövlət Şirkəti ilə ABŞ “RV Investment Group Sevrvices LLS” şirkəti ara-
sında bağlanmış müqaviləni reallaşdırmaq mümkün olmamışdır[6].Ərazinin istismar olun-
masınu açıq şəkildə göstərmək üçün müxtəlif dövrlərdə çəkilmiş peyk şəkillərini nəzərdən 
keçirək. Yatağın LANDSAT vasitəsi ilə 2011-ci ildə olan peyk şəklinə baxdıqda burada ak-
tiv geoloji-axtarış işlərinin getdiyini görmək olar [7]. Şəkil üzərində olan ağ ləkələr bu işlərin 
açıq sübutudur. 

Şəkil 1. Qızılbulaq yatağının 2011-ci il tarixli peyk təsviri 

İndi isə son dövrdə çəkilmiş aerokosmik şəkili nəzərdən keçirdək.Beləki şəkil 2-də  Qızıl-
bulaq yatağının peykdən çəkilmiş son təsvirlərindəndir.   

Nəticə: Yuxarıda Tərtər rayonunun işğala məruz qalmış ərazilərin ilkin formada peyk şəkil-
lərinin köməyi ilə monitorinqini həyata keçirtdik. Bu cür torpaqları yenidən həyata qaytar-
maq üçün ilkin çöl torpaq tədqiqatı aparılmalıdır. Tərəfimizdən bu cür tədqiqat Şamaxı ra-
yonu üçün aparılmışdır.Şamaxı və Tərtər rayonunda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tor-
paq tip və yarımtiplərin oxşar olduğunu nəzərə alsaq bu tədqiqat metodikası bu ərazilər 
üçündə uyğundur.  

Şəkil 2.Qızılbulaq yatağının 2021 tarixli peyk təsviri 
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Bu oxşarlığı göstərmək üçün ərazinin torpaq xəritələri aşağıdakı şəkillərdə verilmişdir[1]. 

Şəkil 3.Şamaxı rayonun torpaq xəritəsi 

Şəkil 4.Tərtər rayonun torpaq xəritəsi 

Xəritələrdə gördüyümüz kimi hər iki rayonda oxşar torpaq tipləri mövcuddur. Bu tiplər 
aşağıdakılardır: 1. İbtidai və torflu dağ çəmən; 2. Çimli dağ çəmən; 3. Karbonatlı dağ qara; 
4. Tipik qonur dağ meşə; 5.Tünd boz; 6. Tünd və adi dağ boz qəhvəyi; 7. Tünd və adi dağ 
şabalıdı; 8. Tünd və adi şabalıdı, 9. Açıq və ibtidai boz; 10. Subasar allivüal çəmən; 11. 
Yuyulmuş qəhvəyi dağ meşə. 
Torpaq tipləri oxşar olduğu üçün burada tədqiqat metodikası da eynidir. 
Beləki ilk əvvəl Şamaxı  rayonu üzrə marşrut xəritəsi düzəldilmişdir. Marşrut xəritəsi Geotiff 
formatında düzəldilməlidir. Bunun əsas səbəbi Geotiff formatında olan rastr təsvirlər özün-
də ərazinin dəqiq kartoqrafik göstəricilərini və ərazinin coğrafi məlumatlarını birləşdirir. 
Bu format sayəsində ərazidə relyefin üfüqi və şaquli parçalanma göstəricilərini də tədqiq 
etmək mümkündür. Bu da özlüyündə ərazinin relyef şəraitinin daha ətraflı öyrənilməsini və 
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torpaq vəziyyətinin bilavasitə relyeflə bağlı olduğunu nəzərə alsaq torpaqlarında öyrənil-
məsi üçün çox mühim əhəmiyyət kəsb edir.Bu cür xəritə Tərtər rayonunun işğaldan azad 
edilmiş əraziləri üçündə düzəldilməlidir. Daha sonrakı mərhələdə 1:100000 miqyasında 
əsas yarımtiplərdən sayılan torpaqlarda kəsimlərin qoyulmasıdır. Kəsimlər GPS vasitəsi ilə  
tədqiqat ərazisi üzrə 10 torpaq kəsimi qoyulmuşdur.Kəsimlərin sayı ərazinin sahəsindən 
asılı olaraq dəyişir. Tərtər rayonunun işğaldan azad olunmuş torpaqlarında bu kəsimlərin 
sayı daha çox olmalıdır. Bundan əlavə olaraq ərazi üzrə ilkin torpaq xəritəsi Arcgis baza-
sında hazırlanır. 
Genetik qatlar üzrə kəsimlər qoyulub çöl analizləri ediləndən sonra laboratoriyaya gətirilir 
və burada torpaq analizləri (humus,azot,fosfor,qida elementləri,nəmlik, suya davamlı aqre-
qatlar və s.) edilir. İnstitutun analitik laboratoriyalarında torpaq nümunələri müasir cihazlar-
la analiz  edilməlidir. Münbitliyinin əsas göstəriciləri olan humusun, azot,  fosfor,  kaliumun 
ümumi formasının %-lə miqdarları və 0-20, 0-50, 0-100 sm-lik qatlardakı tonla ehtiyatı, 
udulmuş əsasların 100 qram mütləq quru torpaqda mq-ekv-lə miqdarı, udulmuş əsasların 
cəmində Ca, Mg, Na və H-nin %-lə miqdarı, torpaq mühitinin reaksiyası (duz və su sus-
penziyasında) və torpaqların qranulemetrik tərkibi təyin edilməlidir.Məhz bu nəticələrin kö-
məyi ilə ərazi üzrə torpaqların keyfiyyətini onların deqradasiyasını və s. problemlərini 
öyrənmək olar. Ərazi üzrə aqrotexniki tədbirlər planı işlənilməli,ərazi təyinatı üzrə müvafiq 
kənd təsərrüfatı məhsulları üçün bölüşdürülməlidir.Həm dəmyə, həm suvarılan torpaqların 
sərhədləri müəyyənləşdirilməlidir. 
Beləliklə yuxarıda tədqiq etdiyimiz ərazinin ilk əvvəl faktiki vəziyyətini nəzərdən keçirtdik. 
Ərazinin illər üzrə talanmış, hərbi deqredasiyaya məruz qalmış hissələrini tədqiq etdik. Da-
ha sonra isə tərəfimizdən Şamaxı rayonununda aparılmış ilkin çöl torpaq tədqiqat metodi-
kasının Tərtər rayonununda hərbi deqradasiyaya uğramış torpaqların araşdırılmasında, 
yenidən bərpa olunmasındakı əhəmiyyəti göstərdik. Yekun ilkin çöl torpaq tədqiqatını 
apardıqdan sonra ərazi üzrə yüksək məhsul almaq məqsədilə hansı üzvi və mineral güb-
rələrin hansı miqdarda tətbiq olunması, növbəli əkin sisteminin tətbiqi, suvarma müddətləri 
və normaları haqda geniş məlumat veriləcəkdir.Qeyd etmək lazımdır ki, aparacağımız bu 
tədqiqat mümkün dərəcədə kompleks səciyyə daşımalıdır. Ərazinin reablitasiyası həm mə-
kan, həm funksional baxımdan, həmdə maliyyə resursu baxımından bir biri ilə əlaqələn-
dirilməlidir. 
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XÜLASƏ 

Fazalararası kataliz şəraitində kraun-efirin iştirakı ilə 1-xlorpentanın oksidləşməsi reaksiya-
sı öyrənilmiş, onun sintezi üçün yeni,ekoloji cəhətdən səmərəli və sadə üsul təqdim olun-
muşdur. 
Bu üsulda kraun-efirlərdən istifadə olunması prosesin çox aşağı temperaturda və yumşaq 
şəraitdə aparılmasına imkan yaradır. Bu isə öz növbəsində xlortərkibli tullantıların və zə-
hərli məhsulların alınmasının qarşısını alır. 
Açar sözlər: fazalararası kataliz, Kraun efirlər, xlorpentan.  

Hazırda müasir kimyanın qarşısında duran əsas və vacib məsələlərdən biri ətraf mühiti 
müxtəlif tullantılarla çirkləndirən zərərli üsulları yeni ekoloji cəhətdən təmiz üsullarla əvəz 
etməkdir. Ətraf mühiti zəhərli və zərərli tullantılarla çirkləndirən əsas istehsal sahələrindən 
biri də xlorlu karbohilrogenlərin oksidləşməsi prosesidir. Bu prosesin həyata keçirilməsi 
zamanı ətraf mühiti çirkləndirən maddələrdən azad olmaq üçün biz xlorlu karbohidrogenlə-
rin oksidləşməsi reaksiyasını fazalararası kataliz şəraitində kraun-efirlərin iştirakında öy-
rənmiş və ekoloji cəhətdən təmiz olan yeni səmərəli üsul təklif etmişik. Bu üsulda xlorlu 
karbohidrogenlərin oksidləşməsi aşağı temperaturda 1300C-də ksilol mühitində dibenzol-
18-kraun-6-nın (DB18K6) iştirakında aparılmış, oksidləşdirici kimi KMnO4-dən istifadə 
olunmuşdur.  
Doymuş xlorlu karbohidrogenlərin oksidləşməsi reaksiyası bərk, toz halında olan KMnO4, 
maye halda olan doymuş xlorlu karbohidrogendən və həlledicidən ibarət olan ikifazalı hete-
rogen sistemdə aparılmışdır. Reaksiyada fazalararası katalizator kimi üç  sinif kompleks-
əmələgətiricilərdən: kraun-efirlərdən-dibenzo-18-kraun-6 (DB18K6), 18-kraun-6 (18K6), 
pentametil-15-kraun-5 (PM15K5), tetrametil-12-kraun-4 (TM12K4), onların açıq zəncirli 
analoqları olan qilimlərdən – diqlim, triqlim, tetraqlimdən və dördlü ammonium duzlarından 
– trietilbenzilammonium xloriddən istifadə olunmuşdur. Bundan əlavə reaksiyada oksidləş-
dirici kimi KMnO4 və müxtəlif həlledicilərdən istifadə olunmuşdur. 
Müxtəlif kompleksəmələcətiricilərin və həlledicilərin, həmçinin kraun-efirlərin və KMnO4

miqdarının doymuş xlorlu karbohidrogenlərə təsiri 1-xlorpentananın oksidləşməsi reaksiya-
sı üzərində öyrənilmişdir.  
Müəyyən olunmuşdur ki, sistemin aktivliyi və 1-xlorpentan turşusunun çıxımı əsasən man-
qanat MnO4- ionunun bərk fazadan maye fazaya keçmə sürətindən asılıdır. Bu isə öz növ-
bəsində kraun-efirin KMnO4 ilə əmələ gətirdiyi kompleksin davamlılığından asılıdır. 
Prosesin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, kraun-efir fazalar arasında daşıyıcı rolunu oynayır. 
Belə ki, kraun-efir KMnO4 ilə kompleks əmələ gətirir və həmin kompleksi üzvi fazaya keçirir 
və onun orada həll olmasını təmin edir. Reaksiya aşağıdakı sxem üzrə gedir: 
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Üzvi fazada  kompleks dissosiasiya edir və yüksək aktivliyə malik olan MnO4- ionu alınır. 
Həmin ion 1-xlorpentanla qarşılıqlı təsirdə olub onu 1-xlorpentan turşusuna qədər oksidləş-
dirir. 
Müxtəlif kompleksəmələgətiricilərin 1-xlorpentanın oksidləşməsi reaksiyasına təsirini öyrə-
nərkən müəyyən olunmuşdur ki, bu reaksiyada istifadə olunmuş üç sinif kompleksəmələ-
gətiricilərdən ən səmərəlisi kraun-efirlərdir, sonra isə qlimlərdir. 
Kraun-efirlərin aktivliyi isə öz növbəsində onların KMnO4 ilə kompleks əmələgətirmə qabi-
liyyətindən və davamlılığından asılıdır. Bu isə öz növbəsində bir sıra fakatorlardan asılıdır: 
1. Kraun-efir həlqəsinin ölçüsü ilə kationun ölçüsundən - bu ölçülər bir-birinə nə qədər 
yaxın olarsa, kompleks o qədər davamlı olar. 
2. Donor atomlarının sayından - kompleksin davamlılığı donor atomlarının sayı artıqca 
artır. 
3. Donor atomlarının yerləşməsindən – bir müstəvi üzərində nə qədər çox donor atomu 
olarsa, kompleks o qədər davamlı olar. 
4. Donor atomlarının simmetriyasından və əsaslığından. 
5. Kationun yükündən və solvatasiyasından – solvatasiya nə qədər az olsa, kompleks o 
qədər davamlı olar. 
İstifadə olunmuş dördlü ammonium duzlarından – trietilbenzilammonium xlorid (TEBAX) 
götürdüyümüz sistem üçün az aktivliyə malikdir. Beləliklə, tədqiq olunan sistem üçün is-
tifadə olunmuş kompleksəmələgətiricilərin aktivliyi aşağıdakı sıra üzrə azalır: 

DB18K6 < 18K6 < PM15K5 < TM12K4 < Qlimlər < TEBAX 

1-xlorpentan turşusunun çıxımına həmçinin KMnO4 və DB18K6 miqldarının təsiri öyrənil-
mişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, 1-xlorpentanın yüksək çıxımı (95%) 1010C-də dioksanda 
KMnO4 və DB18K6-ın 0,45 : 0,005 mol nisbətində baş verir. 
Məhsulun çıxımına müxtəlif həlledicilərin təsiri də öyrənilmiş və cədvəl 2-də verilmişdir. 
Müəyyən olunmuşdur ki, maksimum çıxım 1010C-də dioksanda az zaman ərzində baş verir. 

Cədvəl 1. Müxtəlif kompleksəmələgətiricilərin 1-xlorpentan turşusunun çıxımına təsiri 
(Xlorpentan -10 mmol, kompleksəmələgətirici -1mmol, KMnO4 -40 mmol, dioksan-15 ml) 

Kompleksəmə-
gətirici  

Zaman,  
dəq. 

Konversiya 
dərəcəsi, % 

Məhsulun  
çıxımı, % 

DB18k6 10 100 95 

18k6 10 100 92 

PM15k5 20 98 85 

TM12k4 25 95 82 

Tetraqlim  30 91 75 

Triqlim  30 80 60 

Diqlim 40 62 50 

TEBAX 60 12 30 

Kompleks-
əməgətiricisiz 

60 - - 

* Cədvəldəki qiymətlər qaz-maye xromatoqrafiya göstəricilərinə əsasən hesablanmışdır. 
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Cədvəl 2. Müxtəlif həlledicilərin 1-xlorpentan turşusunun çıxımına təsiri 
(Xlorpentan -10 mmol, DB18K6 -1mmol, KMnO4 -40 mmol, həlledici-15 ml) 

Həlledici  Zaman 
(dəq.) 

Konversiya 
dərəcəsi, % 

Məhsulun 
çıxımı, % 

Toluol 40 98 90
Ksilol  40 95 92 
1,4-dioksan 5 100 95
Diqlim 10 100 78 
n – butanol 15 85 81 
Etilenqlükol  15 90 85 
Həlledicisiz  120 10 8 

* Cədvəldəki qiymətlər qaz-maye xromatoqrafiya göstəricilərinə əsasən hesablanmışdır. 

Təcrübi hissə: Reaksiya kolbasına 12,05 q (0,1 mol) 1-xlorpentan, 1,2 q (0,003 mol) 
DB18K6 15 ml dioksan və 47,4 q (0,3 mol) KMnO4 daxil edilmişdir. Reaksiya qarışığı qa-
rışdırılaraq 60 dəqiqə ərzində qaynadılmışdır. Reaksiyanın sonunda üzvi faza isti halda 
dekantasiya edilərək çöküntüdən ayrılmış və vakuumda qovulmuşdur. 14,48 q (95%) 1-
xlorpentan turşusu alınmışdır.  

Nəticə: Təklif olunan üsulun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, kraun-efirlərin iştirakı ilə oksdləş-
mə zamanı ədəbiyyatdan məlum olan və istehsalatda hallogenli karbohidrogenlərin oksid-
ləşməsindən alınan zərərli və zəhərli tullantıların CO, Cl2, HCl-buxarı və s. qarşısı alınır və 
prosesin yumşaq şəraitdə aparılması məhsulun çıxımını artırır. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə filizin əmələgəlmə şəraitinin öyrənilməsi zamanı mühüm informasiya verən 
sərbəst qızılın tipomorf xüsusiyyətlərinə baxılmışdır. Filiz çökmənin mərhələ və etapının 
müəyyən edilməsi zamanı Qızılbulaq yatağında sərbəst qızılın ayrılma formaları kimyəvi 
tərkibi və daxili quruluşu haqda alınan nəticələrdən istifadə olunmuşdur. Filizin texnoloji iş-
lənməsi zamanı sərbəst qızılın müəyyən olunmuş qranulometrik tərkibi və mineral assosa-
yiyaları mühüm praktiki əhəmiyyət kəsb edir.  
Açar sözlər: Qranulometrik tərkib, sərbəst qızıl, mərhələ, daxili quruluş. 

Müasir geologiya elminin aktual məsələlərindən biri də mineraloji axtarış amillərinin və fay-
dalı qazıntı yataqlarının qiymətləndirilməsində minertalların, o cümlədən sərbəst qızılın tipo-
morf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi faydalı qazıntı yataqlarının genezisinin və filizəmələ-
gəlmənin dəyişmə dinamikasının müəyyən edilməsində mühüm elmi və praktiki əhəmiyyət 
kəsb edir.  
Ona görə də qızılın tipomorf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi aktual bir məsələ kimi qarşıya 
qoyulmuşdur. Bu məqsədlə tədqiqat sahəsi kimi Kiçik Qafqazın Lok-Qarabağ struktur for-
masiya zonasında yerləşən Qızılbulaq qızıl-miskolçedan yatağı seçilmişdir.  
Yataq Ağdam qalxımında Drambon vulkan-kümbəzinin mərkəzi hissəsində yerləşir. Geoloji 
quruluşunda ande-zibazalt və bir qədər az riolit-dasit tərkibli çöküntülər iştirak edir (şək.1).  

Şək.1. Qızılbulaq qızıl-miskolçedan yatağının geoloji xəritəsi. (Y.R.Şirinov): 
1-IV dövr çöküntüləri; 2- aqlomeratlı turşulat; 3- xırda dənəli turşular; 4- lava; 5- brekçiyalı lava;  

6- andezit-bazalt; 7-riolit-dasit tərkibli xırda qırıntılı turflar; 8- dasit-riolit tərkibli lava; 9- qumdaşları; 
10-subvulkanik diorit-porfir intruziyası; 11-subvulkanik riolit- intruziyası; 12- ekstruziv əmələgəlmələr;  

13-vulkan boğazının brekçiyası; 14-drambon vulkan-kümbəz strukturunun ehtimal olunan sərhəddi; 15-
dərinlik qırılması; 16-digər qırılmalar; 17-fasiyaların sərhəddi; 18- yatım elementləri; 19-qızılbulaq yatağı 
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Yataqada intruziv əmələgəlmələrdən kvars dioritlər qeyd olunur. Yatağın əsas filizənəza-
rətedici strukturu submeredional istiqamətdə uzanana Qızılbulaq dərinlik qırılmasıdır. Linza 
formalı filiz kütləsi hidrotermal dəyişdirilmiş sulfidli dasit-riodasit lavasında lokallaşlmışdır.  
Qeyd edilən süxurlar yatağın alt horizontunda propillitləşmiş andezibazalt və andezitlə əvəz 
olunur.  
Filizin mineral tərkibi, struktur-tekstur xüsusiyyətləri yatağın əmələgəlmə şəraiti, qızılın filizli 
məhluldan çökmə vaxtı və onun bilavasitə məkanca əlaqədə olan mineral və mineral 
assosasiaysı haqda məlumatların alınmasında mühüm rol oynayır. Öyrənilən yatağın əsas 
filiz əmələgətirən minerallardan pirit və xalkopiritdir. İkinci dərəcəlilər-sfalrit, qalenit, damar 
minerallarından isə kvars, kalsit və baritdir. Filizin teksturu massiv, damar-möhtəvi, strukturu 
isə allotriomorfdənəli və hipodiomorf dənəlidir. Yatağın filizində kvars-pirit, kvars-pirit-xalko-
pirit, kvars-xalkopirit və kvars-karbonat mineral assosasiyalar ayrılmışdır. Yataqda bir əsas 
və iki kiçik ölçülü filiz kütlələri açılmışdır. Əsas filiz kütləsi əyilmiş linza formasındadır və sərt 
düşməyə malik apofizlə mürəkkəbləşmişdir.  
  Qızılbulaq yataqğının filizinin qızıllılığı uzun müddət tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilsə də, 
onun tiomorf xüsusiyyətlərinə istənilən səviyyədə aydınlıq gətirilməmişdir, hansı ki, yatağın 
genezisi, yeni yataqların proqnozlaşdırılması, əvəllər aparılmış geoloji-axtarış işləri və eyni 
zamanda filizin texnoloji işlənməsi üçün əlavə məlumatların alınmasında mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir.  
Tədqiqat işlərinin gedişi zamanı müəllif tərəfindən topolanmış faktiki materialların mineraloji 
və analitik nəticələri əsasında qızılın aşağıdakı tipomorf xüsusiyyətləri öyrənilmişdir: qranu-
lometrik tərkibi (qızıl dənələrinin ölçüləri), qızıllı assosasiya, ayrılma forması (morfologiya), 
kimyəvi tərkibi (əyarlıq, elemt qatışıqlar), daxili quruluşu.  
Sərbəst qızılın qranulometrik tərkibi: Qızılbulaq yatağında sərbəst qızılın qranulometrik tər-
kibi (ölçüləri) qızılsaxlayan ilkin və oksidləşmiş filizdən hazırlanmış cilalanmış şliflərə 
(anşlifdə) və filiz sınaqlarının şlixlərindən ayrılmış nisbətən iri ölçülü qızıl dənəciklərinə 
baxmaqla öyrənilmişdir.  
Qızılın anşlifdə iri ölçüdə rastgəlmə ehtimalının az olması nəzərə alınarsa, onda onun orda 
statistik ölçüsünün 0,04-0,05 mm arasında dəyişdiyini demək mümkündür. 
Filizin sınaqlarının şlixlərindən ayrılmış sərbəst qızılın ölçüləri 0,1-2,0 mm arasında dəyişir. 
Nadir hallarda nisbətən iri ölçülü  (2,5-3,0 mm) qızıl dənəciklərinə də rast gəlinir. Bununla 
yanaşı filiz sınaqlarının xırdalanması, yuyulması zamanı daha kiçik ölçülü qızıl dənəcikləri 
ya filizdən tam ayrılmır, ya da yuyulma zamanı itgiyə məruz qaldığından yatağın filizində 
qızılın qranulometrik tərkibini (ölçüsünü) tam səciyələndirmək mümkün olmur.  
Yuxarıda qeyd olunanlardan aydın olur ki, Qızılbulaq yatağının filizində qızıl həm dispersiya 
(piritdə), həm də nisbətən iri ölçüdə (xalkopiritdə) iştrak edir. Bu da qızılın əsas kütləsinin 
müxtəlif mineral assosasiyalarda əmələgəlməsi izah olunur [5]. Sərbəst qızılın qranulometrik 
tərkibinin öyrənilməsi zamanı alınan nəticəər Qızılbulaq yatağının filizindən qızılın itgisiz 
ayrılması üçün tətbiq edilən texnoloji sxemin düzgün seçilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
Qızılın mineral assosiasiyası. Sərbəst qızıl fılizəmələgəlmənin müəyyən anında məhsuldar 
mərhələdə kristallaşır. Çox vaxt belə məhsuldar mərhələlərin sayı iki və ya üç olur. Onlardan 
da ancaq biri qızıla görə daha məhsuldar hesab edilir [2]. 
Tədqiqat aparılan Qızılbulaq yatağında aşağıdakı minerallaşma mərhələləri ayrılmışdır: 
kvars-pirit, kvars-xalkopirit-sfalerit, kvars- xalkopirit, kvars-karbonat. Qeyd edilən mineral as-
sosiasiyalardan ancaq kvars- xalkopirit assosiasiyası məhsuldar hesab olunur. 
Mikroskopik tədqiqatlar zamanı müəyyən edilmişdir ki, qeyd edilən mineral assosiasiyada 
qızıl əsas sulfıd minerallarının (piritin, xalkopiritin) və bəzən də kvarsm içənsində və ya 
onların təmasında yerləşir. Alınan nəticələr birinci halda qızılın sulfıd mıneralları ilə eyni 
vaxtda, ikinci halda isə onun gec filizəmələgəlmə prosesi ilə əlaqədar o djğunu göstərir 
(şək.2). 
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Şəkil 2. Qızılbulaq yatağında qızılın mineral assosasiyaları (anşlifdə): 
a – qızıl xalkopiritin içərisində yerləşir, x380; b – qızıl xalkopiritdə pirit  

və kvarsla təmasda, x400; x210; c – qızıl sfalerit və kvarsla assosasiyada, x300; 
d – qızıl xalkopirit və kvarsla assosasiyada. 

Alınan nəticələr fazarasional analizinin nəticələri ilə təsdiqini tapır (cədvəl 1.). 

Cədvəl 1.  Qızılbulaq yatğının filizinin faza analizinin nəticələri  (Ə.Z. Əhmədov,  İ.N. Riçkov, 1988) 

№  Qızıl və gümüşün alt 
forması 

Paylanması, 
% 

Həqiqi 
miqdarı, q/t 

Au Ag Au Ag 
1 Üst səthi təmirə olan sərbəst 

qızıl  
17,2 1,8 0,78 0,12 

2 Sulfid mineralları  ilə təmasda 
olan qızıl  

67,2 28,6 3,05 1,87 

3 Təmiz hidroksiddə olan qızıl 
və gümüş  

7,0 4,3 0,32 0,28 

4 Sulfid minerallarında olan qızıl 
və gümüş  

5,1 62,1 0,23 4,07 

5 Silkatlarda və kvarsda qızıl və 
gümüş 

3,5 3,2 0,16 0,2 

Cəmi 100,0 100,0 4,54 6,55 

Yataqda qızılın sulfid minerallarının təmasında yerləşməsi üstünlük təşkil edir.  
Qeyd edilən rasional (faza) analizin nəticələrinə [1] uyğun gəlir. Analizin  nəticələrinə görə 
67,2% qızıl sulfid minerallarının təmasında, 17,2%  sərbəst halda, 7% oksidləşmiş dəmirdə, 
5,1% sulfid minerallarda, 3,5% isə silikatlarda və kvarsda yerləşir.  
Ayrılma forması morfologiyası: sərbəst qızılın ayrılma forması adətən onun ətraf sulfid 
mineralları ilə assosasiyasının və eləcə də ilkin sulfidlərdə və kvarsda olan çatların və 
boşluqların xarakterindən asılı olaraq müəyyən edilir. 
Filizin tipindən və çökmə şəraitindən asılı olaraq sərbəst qızıl müxtəlif ayrılma formaları ilə 
səciyyələnir.  
Qızılbulaq yatağının filizində sərbəst qızılın ayrılma fazasını (morfologiyasını) müəyyən 
etmək üçün qızılsaxyan ilkin və oksidləşmiş filizdən hazırlanmış cilalanmış şlivlərdən 
(anşliflərdən) istifadə  olunmuşdur. Mikroskopik tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur 
ki, filizdə qızıl adətən sərbəst halda olur yataqda çöküntülərin və filizin tipindən asılı olaraq, 
aşağıdakı müxtəlif ayrılma formasında ayrılır: bucaqlı, lövhəli, dairəvi, izometrik (şək. 3.).  
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Şəkil 3. Qızılbulaq yatağında sərbəst qızılın ayrılma forması (morfologiyası): 
a-bucaqlı,x510; b-lövhəli,x430; c-dairəvi,x400; d-izometrik,x320 

Bucaqlı ayrılma formasına malik olan sərbəst qızıl filizəmələgətirən minerallardan piritin 
kənar hissəsində (şək. 2a), nadir hallarda kvarsla təmasda rast gəlinir. Dəyirmi və lövhəli 
ayrılma formasına malik olan sərbəst qızıl isə daha çox xalkopiritdə müşahidə olunur (şək. 
2, b,c.d). 
Qızılın qeyd edilən ayrılma formaları, çox güman ki, uyğun olaraq kvars və sulfıd 
minerallarının (əsasən xalkopiritin) səthində əmələ gəlmiş boşluq və çatları dolduraraq 
onların formasını atmışlar. Hər iki halda alınan nəticələr qızıl filizinin gec filizəmələgəlmə 
prosesi ilə əlaqədar olmasını deməyə əsas verir. 
Filiz sınaqlarının şlixindən götürülmüş sərbəst qızıl dənəciklərinin morfologiyası anşlifdə 
aşkar edilmiş qızılın ayrılma formasından kəskin fərqlənir: dendritəbənzər, qarmaq-lövhəli, 
kəsəkvari, oktaedr görünüşlü kristal. 

Şəkil 4. Qızılbulaq yatağında filiz sınaqlarının şlixindən  
götürülmüş qızıl dənələrinin ayrıma formaları: 

 a-nahamar, x40; b-dendirit və reduksiya olunmuş  
kristallar, x40; c-kökəyəbənzər, x80; d-lövhəli. 

Kimyəvi tərkibi(əyarlığı, element qatışıqları): sərbəst qızılın kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi 
onun  genetik xüsusiyyətlərinin, tərkibində olan element qatışıqları isə yatağın əmələgəlmə 
şəraitinin dəqiqləşdirilməsi zamanı əlavə informasiyaların alınmasına imkan verir.  
Sərbəst qızılın əyarlığını müəyyən etmək üçün filiz sınaqlarının şlixlərindən ayrılmış qızıl 
dənəciklərindən istifadə edilmişdir. Atom-absorbsiya analizinin nət6icələri əsasında müəy-
yən edilmişdir ki, qızılın əyarlığı 652-953% arasında dəyişir. Modal əhəmiyyətli isə 800-
900% (ortalama 819%) təşkil edir (şək.5). bu da N.V.Petrovskayanın klassifikasiyasına uy-
ğun olaraq orta-yüksək əyarıdır [6].  
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Şəkil 5. Qızılbulaq yatağında atom-absorbsiya analizinin nəticələrinə  
görə sərbəst qızılın əyarlığın paylanması. Absis oxu üzrə qızılın  

əyarlığı, ordinat oxu üzrə rastgəlmə tezliyi, %-lə 

Sərbəst qızılın kimyəvi tərkibinin (əyarlığının) ğyrənilməsi müəyyən çətinliklər törədir. Belə 
ki, qızılın əyarlığı həm yataq üzrə, həm də yataqda olan ayrı-ayrı filiz kütlələrində dəyişkən 
olur. Ona görə də yataq üzrə sərbəst qızılın orta əyarlığını müəyyən etmək üçün analiz 
olunacaq qızıl dənəciklərinin miqdarı artıq götürülmüşdür. Çünki, əks halda alınan nəticələr 
dəqiq olmayacaqdır.  
Ayrılmış  hər bir qızıl ayrı-ayrılıqda mikrozond analizində öyrənilmişdir. Analizin nəticələri 
cədvəl 2-də verilmişdir.                                                                                       

Cədvəl 2. Qızılbulaq yatağının sərbəst qızılıın mikrozond analizinin nəticələri (Q.Hüseynov, 2019) 

№ Au Ag Hg Tələbat 

1 99,35 0,62 0 99.97 

2 93,75 3.50 0 97,25 

3 72,0 25,30 0,14 97,44 

4 76,70 23,75 0 100,45 

5 84,61 13,83 0 98.44 

6 78,64 21.12 0,1 99.86 

7 96,50 3,75 0,74 100,99 

8 89,62 • 9,10 0 98.72 ! 

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi 1,7,11 №-li sınaqların nəticələri daha yüksəkdir (cədvəl 1.). 
Çox güman ki, bu sınaqlar filiiz kütləsinin yerləşdiyi oksidləşmə zonasındadır. Adətən oksid-
ləşmə zonasında yüksək temperaturun təsirindən sərbəst qızılın tərkibində olan element-
qatışıqların ayrılması ilə izah olunurş  
Müəyyən edilmiş qanunauyğulnuq sənaye konsentrasiyalı qızılsaxlayan perspektli sahələrin 
aşkar edilməsiüçün proqnoz-axtarış kriteriyası kimi istifadə oluna bilər.  
Beləliklə, nəticə olaraq göstərmək olar ki, sərbəst qızılın tərkibinin belə dəyişkənliyi mineral-
əmələgəlmə prosesində onun dəfələrlə, ardıcıllıqla çökməsi və erozion kəsilişdə vertikal 
istiqamətdə paylanması olmuşdur.  
Sərbəst qızılın əyarlığı yatağın müxtəlif dərinlik səviyyəsində də (horizont 725 və 755m) 
öyrənilmişdir. Yatağın üst horizontunda (755m) qızılın əyarlığı nisbətən aşağıdır (650-
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780%). Sərbəst qızılın tərkibində bir sıra yüngül uçucu mikroelement- qatışıqlarıda (Hg, Sb, 
As) iştrak edir. Element-qatışıq kimi misin miqdarı o qədər yüksək deyil (0,06- 0,09%). Alt 
horizontda (725m) qızılın əyarlığı daha yüksəkdir (830-850%). Burada diqqət çəkən fakt 
odur ki, qeyd edilən horizontda sərbəst qızlın tərkibində yuxarıda qevd edilən yüngül ele-
ment qatışıqlar (Hg,Sb,As) praktiki olaraq tam iştirak etmirlər. Eyni zamanda əvəzində qızılın 
tərkibində misin yığımı əhəmiyyətli dərəcədə artır (0,18- 0,20%). Bu görünür, ətraf mine-
rallarla diffuziya mübadiləsi zamanı qızılın mislə zənginləşməsi nəticəsində baş vermişdir. 
Qızlın əyarlığına alt horizont ətrafında müşahidə edilən maqmadan sonrakı proseslərin və 
andezibazalt daykalarının təsiri də istisna olunmur. 
Yuxarıda qeyd edilənlərdən əlavə qızılın əyarlığma mineraləmələgəılmə prosesi zamanı 
yüksək təzyiq və temperaturun, həmçinin qızıl çökmüş hidroterma! məhlulun təsiri də ola 
bilər. Təəssüf ki, qeyd edilən amilləri təyin etmək üçün imkanımız olmayıb. 
Elemet-qatışıqlar. Sərbəst qızılda element qatışıqların yayılması və konsentrasiyası yatağın 
mənsub olduğu formasiyadan, eləcə də regionun geokimyəvi spesifikasiyasından asılıdır.  
Sərbəst qızılda olan elemet-qatışıqlardan alınan məlumatlar daimi tədqiqatçıların diqqətini 
cəlb etmişdir. Belə ki, sərbəst qızılın tərkibində olan elent-qatışıqlar öyrənilərkən alınan 
nəticələr qızılın konsertrasiya prosesinin xüsusiyyətlərini təhllil etməyə, onun endogen 
şəraitlərdə miqrasiyasını və yayılmasını öyrənməyə imkan verir.  
Qeyd edilənləri nəzərə alaraq Qızılbulaq yatğının filizində olan sərbəst qızılın element-
qatışıqları müəllif tərəfindən öyrənilmişdir.  
Emision spektal mikroaqnalizin (İ.P.lansev metodu ilə) nəticələrinə görə Qızılbulaq yatağının 
sərbəst qızılın tərkibində aşağıdakı element-qatışıqların olduğu məlum olmuşdur: 16-18% 
Ag, 0,18-0,20% Cu, 0,057-0,070 Fe, 0,00015% mn, nadir hallarda Hg (0,1%), Sb(0,0002%) 
və As(0,00015%). Analizin nəticələrindən aydın olur ki, sərbəst qızılın tərkibində Cu və Fe-
in konsentrasiyası nisbətən yüksəkdir (uyğun olaraq 0,18-0,20% və 0,057-0,070%) yerdə 
qalan element qatışıqların miqdarı kifayət qədər azdır.  
Sərbəst qızılın tərkibində olan element-qatışıqların miqdarı aşağıdakı qrafiklər də verilmişdir.  

Şəkil 6. Qızılbulaq yatağının sərbəst qızılın da 
element-qatışıqların tərkibi və miqdarı. 

Ayrılma forması ilə yanaşı daxili qurulişunun öyrənilməsi onun  əmələgəlmə şəraitinin öyrə-
nilməsihaqqında mühü3m informasiyaların alınmasına imlan verir. Bir sırra tədqiqatçıların 
[3] işlərində sübut olunmuşdur ki, sərbəst qızıln kristallaşmasının gedişində və onun uzun 
müddətli və mürəkkəb kristallaşmasından sonrakı vaxtda (həllolma, regenezasiya, nəqlolun-
ma) sərbəst qızıl dənələri müxtəlif daxili quruluşa malik olurar.  
Sərbəst qızılın daxili quruluşunun xüsusiyyətlərinin  öyrənilməsi mineraloji axtarış meyarla-
rının işlənməsinə kömək etməklə yanaşı, qızıl filizinin əmələgəlməsi haqda mühakimə yü-
rütməyə, filiz kütləsinin yerləşmə dərinliyini, filizin əmələgəlməsinin etap və mərhələlərini 
müəyyən etməyə, fılizdənsonrakı deformasiyanın varlığına (mövcudluğuna) və əmələgəlmə 
tarixini öyrənməyə imkan verir. 
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Qeyd edilən yatağın sərbəst qızılının daxili quruluşunu təyin etmək üçün xrom anhidrit 
(HNO3+HCl+Cr2O3) əlavə etməklə çar arağında aşılanmış anşliflərdən istifadə olunmuşdur. 
Optik tədqiqatlar nəticəsində Qızılbulaq yatağının sərbəst qızılı üçün aşağıdakı daxili 
quruluşlar aşkarlanmışdır: monodənəli, eynicinsli, zonallı və dənəli (şək. 7). 

Şəkil 7. Qızılbulaq yatağında sərbəst qızılın daxili quruluşu. 
HNO3+HCl+Cr 2O3-də aşılanmış anşlifdə: 

a-zonallıq, x100; b-eynicinsli, x100; c-dənəli, x110; monodənəli, x410. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə Azərbaycanın və onun dilbər guşəsi Qarabağın faydalı qazıntıları haqqında 
məlumat verilir. Onların əsas növləri filiz, qeyri-filiz, yanar faydalı qazıntılar, inşaat materi-
alları və s. təbii sərvətləri sadalanır. Qeyd olunan faydalı qazıntı yataqlarının  əsas hissəsi 
Qarabağ və ona bitişik  Kəlbəcər, Cəbrayıl, Zəngilan, Laçın, Qubadlı, Füzuli, Ağdam, Xo-
cavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarında cəmləşib. Bu rayonları hər birində yerləşən  faydalı 
qazıntı növləri və təzahürlər qeyd edilir. Erməni işğalının  acınacaqlı nəticələrini aradan 
qaldırmaq və dövlətimizin 28 ildən sonra məcburi köçkün həyatı yaşamış insanları öz doğ-
ma yurd-yuvalarına qaytarılması haqqında gördüyü ümdə tədbirlər gələcək quruculuq işlə-
rinin miqyasının nə qədər böyük olmasını göstərir. Azad olunmuş torpaqlarımızın məskun-
laşması və dirçəldilməsi dövlətin qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən biri olub, Qa-
rabağ və onun ətrafındakı faydalı qazıntı yataqlarının istismarını ön plana çəkir.  Bu nöqte-
yi-nəzərdən məqalənin müəllifləri tərəfindən Şuşa şəhərinin qədim tikililərində və yaşayış 
binalarında istifadə olunmuş inşaat daşlarının tərkibi və fiziki-mexaniki xassələri təyin 
edilmiş, onların istifadəsinin vacibliyi göstərilmiş və gələcəkdə onların yerləşdiyi yataqlarda 
istismar işlərinin aparılmasını tövsiyyə etmişlər. Bu baxımdan süxurlar üzərində aparılan 
elmi tədqiqatlar və araşdırmalar, onların yerli inşaat materialı kimi yenidən istifadə olunma-
sı üçün görüləcək işlərə öz töhvəsini verəcəkdir. Əsas yerli inşaat materialları kimi biz ilk 
növbədə əhəngdaşını, sement xammalını, qumu və çınqılı, üzlük daşları kimi isə mərməri, 
travertini və başqa təbii daşları təklif edirik. 
Açar sözlər: faydalı qazıntı, yataq, inşaat materialları, filiz, qeyri-filiz, əlvan metallar, nəcib 
metallar, sement xammalı, yanar faydalı qazıntılar 

Azərbaycan Respublikasının ərazisi kifayət qədər mineral xammal ehtiyyatları ilə zəngin-
dir. Yeraltı sərvətlərimizin siyahısı çox geniş və rəngarəngdir. Bunlardan qara metallurgiya 
üçün - dəmir, manqan, xrom, titan, aşqar metallar - kobalt, molibden, volfram, əlvan metal-
lar - mis, qurğuşun, alunit, boksit, nəcib metallar - qızıl,  digər metallar - civə, sürmə, arsen, 
qara metallurgiya üçün qeyri filiz xammalı - flyuslu əhəngdaşları, kaolin və odadavamlı gil-
lər, bentonit gilləri, kvarsit, andaluzit, serpentenit, listvenit, dolerit, traxidolerit, qeyri filiz 
(metala aid edilməyənlər) - kükürdlü kolçedan, daş (xörək) duzu, seolit, fosfor, fosforit, se-
litra, dolomit, əhəngdaşı(soda xammalı), kükürd, barit, islandiya şpatı, pyezokvars, pyezo-
optikkvars, dağ bülluru, mineral və təbii boyalar, охrа, mumiya, qum-çınqıl, çınqıl, qum, 
qumdaşları, kərpic və kirəmit gilləri, aqloporit və keramika gilləri, gillər, kvars qumları, obsi-
dian, perlit, tikinti materialları - əhəngdaşları, tuflar, küllü tuflar, tufluqumdaşları, tufobrekçi-
ya, konqlomerat, üzlük əhəngdaşları, mərmərləşmiş əhəngdaşları, mərmər, travertinl, teşe-
nit, porfirit, qabbro, diorit, qranodiorit, porfir, qranit, liparit, monsonit, andezit, bazalt, se-
ment xammalı - əhəndaşları, gilli torpaq, trass, pemza, vulkan külü, gips, gəc, mergel, ya-
rımqiymətli və xırda məmulatlar - əqiq, heliotrop, yəşəm, xalsedon, kopal, nefritoid, oniks, 
yanar faydalı qazıntılar - bitum, torf, daş kömür və yanar şist kimi faydalı qazıntı yataqlarını 
göstərmək olar. 
Göründüyü kimi xeyli sayda və çeşiddə olan bu faydalı qazıntı yataqları qara metallurgiya, 
aşqar, əlvan, nəcib metallar, qara metallurgiya üçün qeyri-filiz xammalı, qeyri-filiz(metala 
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aid edilməyənlər), tikinti materialları, sement xammalı, yarıqiymətli və xırda məmulatlar və 
yanar faydalı qazıntılar kimi qruplara daxil edilmişdir. Qeyd edilən faydalı qazıntı yataqla-
rının önəmli hissəsi Qarabağ və ona bitişik  rayonların payına düşür ki, onlarda aşağıdakı-
lardan ibarətdir: 
1.  Kəlbəcər rayonu -  xromit, mis-molibden, mis-porfirit, qızıl, civə, kvarsit, serpintinit, linst-
venit, nefritoid, əhəngdaşı, tuf, liparit, andezit-bazalt, vulkan külü, gəc, qum-çınqıl, gil ya-
taqları. 
2.  Cəbrayıl rayonu - mis, kükürdlü kolçedan, yaşma, xalsedon, tuf külü, tuflu qumdaşları, 
mərmər, vulkan külü, qum-çınqıl, qum, tikinti daşı, gəc, gil yataqları 
3. Zəngilan rayonu -qızıl sulfid, əhəngdaşları, əhəngdaşı(soda xammalı), mərmərləşmiş 
əhəngdaşları, porfirit, qum-çınqıl, qum, tikinti daşı, gil yataqları 
4.  Qubadlı rayonu - əqiq, yaşma, travertin, gil yataqları 
5.  Laçın rayonu - civə, kopal, tuf, mərmərləşmiş əhəngdaşları, pemza, qum-çınqıl, tikinti 
daşı, gil, vermikulit yataqları 
6.  Fizuli rayonu - əhəngdaşları, mərmər, qum-çınqıl, gil  yataqları 
7. Ağdam rayonu - əhəngdaşları, mərmərləşmiş əhəngdaşları, gilli torpaq(gilcə), qum-çın-
qıl, gil yataqları 
8. Xocəvənd rayonu - islandiya şpatı, əhəngdaşları, qabbro-diabaz, tikinti daşı, gil yataqları 
9. Xocalı rayonu - mərmərləşmiş əhəngdaşları, mərmər, gil  yataqları 
10. Şuşa rayonu - mərmərləşmiş əhəngdaşları, əhəngdaşları, gil, tikinti daşı yataqları 
 - Ağdərə rayonu(keçmiş) - mis-porfirit, sink-quğuşun, mis-kolçedan,qızıl, kükürd kolçedan, 
island şpatı, əhəngdaşları, gəc, çınqıl, gil, daş kömür yataqları 
 - Əsgəran rayonu(keçmiş) - mərmərləşmiş əhəngdaşları, gilli torpaq, pemza, mergel, çın-
qıl yataqları 
Azərbaycan dövlətinin 28 ildən sonra erməni işğalından azad etdiyi ərazilərində olan mülki, 
sənaye, hərbi və s. tikililər göründüyü kimi işğalçılar tərəfindən qəddarcasına dağıdılıb 
məhv edilmiş, təbii sərvətlərimizi heç nəyə məhəl qoymadan istədikləri kimi istismar etmiş, 
getdiklərində isə iş yerlərini, mədənləri yararsız hala salmışlar. İşğal edilmiş torpaqlarımı-
zın böyük bir hissəsini minalamışlar.  
Həmin ərazilərdə vaxtilə yaşamış məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtmaları 
üçün dövlət tərəfindən ərazilərimiz minalardan təmizlənməklə yanaşı, geniş miqyasda 
böyük tikinti-quruculuq işləri aparılır. Yeni yollar çəkilir, körpülər salınır, tunellər keçilir, 
elektrik xətləri quraşdırılır, aeroportlar, kəndlər, qəsəbələr, şəhərlər yenidən layihələndirilir 
və tikilir. Tikinti sahələrinin çoxalması, 10 minlərlə fərdi yaşayış evlərinin, binaların, sənaye 
komplekslərinin, xəstəxana, hərbi hissələrə aid və s. tikililərin tikintisinə xeyli həcmdə in-
şaat materiallarının(qum, çınqıl, qırmadaş, sement, kərpic, mişar daşı və s.) təlabatına gə-
tirib çıxararır. 
Qeyd olunan inşaat materiallarından yalnız mişar daşına olan təlabat ilkin qiymətləndirmə-
lərə görə 100 mln. ədəddən çox təşkil edəcəkdir. Mişar daşına olan təlabat tikintinin başla-
yacağı gündən etibarən tikinti sahələrinə gətirilməklə yerinə yetirilməlidir. Bu isə o demək-
dir ki, mişar daşının ilk növbədə Bakı ətrafındakı daş karxanalarından gətirilməsi nəzərdə 
tutulmalıdır. Bununla yanaşı, fəaliyyət göstərən daş karxanalarının istehsal gücünü və 
məhsuldarlığını artırmaq, istismar sahələrindən səmərəli şəkildə istifadə edilməlidir. Əhən-
gdaşlarının kimyəvi tərkibi, fiziki-mexaniki göstəriciləri laboratoriyalarda hər tərəfli yoxlanıl-
malı və ona uyğun olaraq onların tullantısız kompleks istismarının aparılması nəzərdə tu-
tulmalıdır.  Karxanaların kompleks istismarı isə öz növbəsində bu istiqamətdə daha müasir 
texnoloji sxemlərin, daş kəsmə maşın-mexanizmlərinin, avadanlıqların və s. tətbiq olunma-
sına gətirib çıxarır ki, onun da sayəsində yerində çeşidli, müxtəlif təyinatlı inşaat material-
larının istehsalını təşkil etmək mümkün olacaqdır. Bu istiqamətdə ilkin işlər Şuşa şəhərinin 
ərazisindəki müxtəlif yerlərdə yerləşən tarixi tikilərdən götürülmüş nümunələr üzərində 
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elmi-tədqiqat araşdırmaları aparılmışdır. Belə ki, bu nümunələrin fiziki-mexaniki xassələri, 
kimyəvi tərkibi təyin edilmiş, mənşəyi müəyənləşdirilmişdir. Həmin nümunələrin sınaq 
nəticələri aşağıdakı kimidir: 
Təbii daş nümunəsi №1. Nümunə sıx quruluşlu, bozumtul ağ rəngli mərmərdir. Fiziki-
mexaniki xüsusiyyətləri: orta sıxlığı 2.64 q/sm3, suudma qabiliyyəti(orta) 0.32 %, sıxılmada 
möhkəmlik həddi(MPa) orta: quru halda 65.6, su ilə doymuş halda 53.9, yumşalma 
əmsalı(orta) 0.82 və ya 18%, əyilmədə möhkəmlik(Mpa) orta 8.67, kimyəvi tərkibi: CaO-
54,48 %, SiO2 – 1,2 %, Al2O3 – 0,53%, Fe2O3 – 0,13%, MgO – 0,33%, SO3 – 0,06%, Na2O 
- < 0,003%, Ka2O – 0,12%, MnO – 0,04%, TiO2 – 0,01%, 
P2O5 – 0,03%, Cl2 – 0,008%, BaO – <0,0001%, 
 yüksək temperaturda itki: CO2 (10000C) – 42,76%, hidrat  suyu (5200C) - 0,25%.  
Nümunənin keyfiyyət göstəricilərinin sınağı AZS 480-2012(ГОСТ 30629-99) “Dağ süxurları-
ndan üzlük materiallar və məmulatlar. Sınaq üsulları” standartına uyğun aparılmış və AZS 
478-2011(ГОСТ 9479-98) “Üzlük, inşaat-memarlıq, memorial və digər məmulatların istehsalı 
üçün dağ süxurlarından ibarət bloklar. Texniki şərtlər”i üzrə qiymətləndirilmişdir. Mərmər orta 
möhkəmliyə malik süxur olub, qeyd edilən standartların tələblərinə cavab verir. 
Təbii daş nümunəsi №2. Nümunə kristallik struktura malik olub qırmızımtıl mərmərdir. Fizi-
ki-mexaniki xüsusiyyətləri: orta sıxlığı 2.56 q/sm3, suudma qabiliyyəti(orta) 0.7 %, sıxılma-
da möhkəmlik həddi(MPa) orta: quru halda 52.3, su ilə doymuş halda 38.6, yumşalma əm-
salı(orta) 0.74 və ya 26%, əyilmədə möhkəmlik(Mpa) orta 9.2, kimyəvi tərkibi: CaO-50,93 
%, SiO2 – 4,75 %, Al2O3 – 1,51%, Fe2O3 – 0,45%, MgO – 0,6%, SO3 – 0,07%, Na2O - < 
0,08%, Ka2O – 0,55 %, MnO – 0,04%, TiO2 – 0,04%, P2O5 – 0,03%, Cl2 – 0,008%, BaO – 
<0,0001%, yüksək temperaturda itki: CO2 (10000C) – 39,91%, hidrat suyu (5200C) - 
1,03%.  
Mərmər orta möhkəmliyə malik süxur olub qeyd edilən standartların tələblərinə cavab verir. 
Təbii daş nümunəsi №3. Nümunə sıx, xırda dənəli quruluşlu, travertinə xas olan xüsusiy-
yətlərə malikdir. Fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri: orta sıxlığı 2.56 q/sm3, suudma qabiliyyəti 
(orta) 0.68 %, sıxılmada möhkəmlik həddi(MPa) orta: quru halda 42.3, su ilə doymuş halda 
33.7, yumşalma əmsalı(orta) 0.8 və ya 20%, əyilmədə möhkəmlik(Mpa) orta 6.8, kimyəvi 
tərkibi: CaO-55,27 %, SiO2 – 1,16 %, Al2O3 – 0,27%, Fe2O3 – 0,04%, MgO – 0,29%, SO3 – 
0,13%, Na2O - < 0,003%, Ka2O –<  0,0002 %, MnO – 0,003%, TiO2 – 0,001%, P2O5 – 
0,006%, Cl2 – 0,01%, BaO – 0,005%, yüksək temperaturda itki: CO2 (10000C) – 43,37%, 
hidrat  suyu (5200C) - 0,42%. Travertin keyfiyyət göstəricilərinə görə qeyd edilən standart-
ların tələblərinə cavab verir. 
Təbii daş nümunəsi №4. Nümunə sıx, xırda dənəli quruluşlu, göy çalarlı mərmərləşmiş 
əhəngdaşıdır. Fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri: orta sıxlığı 2.66 q/sm3, suudma qabiliyyəti (or-
ta) 0.2 %, sıxılmada möhkəmlik həddi(MPa) orta: quru halda 77.4, su ilə doymuş halda 
68.1, yumşalma əmsalı(orta) 0.88 və ya 12%, əyilmədə möhkəmlik(Mpa) orta 11.4, kimyə-
vi tərkibi: CaO-53,89 %, SiO2 – 1,05 %, Al2O3 – 0,56%, Fe2O3 – 0,11%, MgO – 0,52%, 
SO3 – 0,12%, Na2O - < 0,07%, Ka2O –  0,4 %, MnO – 0,02%, TiO2 – 0,012%, P2O5 – 
0,006%, Cl2 – 0,04%, BaO – 0,04%, 
yüksək temperaturda itki: CO2 (10000C) – 42,67%, hidrat  suyu (5200C) - 0,82%.  
Mərmərləşmiş əhəngdaşları orta möhkəmliyə malik süxur olub, qeyd edilən standartların 
tələblərinə cavab verir. 
Yuxarıda qeyd olunan süxur nümunələrinn laborator analiz nəticələri göstərir ki, Şuşa şə-
hərində tikinti işlərində mərmər, mərmərləşmiş əhəngdaşı və travertinlərdən istifadə edil-
mişdir. Bu daşlar çox güman ki, Qarabağ və ona yaxın ərazilərdəki yataqlardan çıxarılıb 
gətirilmişdir. Həmin daşlar Şuşa, eləcə də başqa şəhər və qəsəbələrin qurucıluq işlərində 
keyfiyyətli yerli inşaat materialı kimi əminliklə istifdə edilə bilər. 
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Göründüyü kimi, tikinti sahələrini fasiləsiz olaraq müxtəlif təyinatlı tikinti materialları ilə tə-
min etmək üçün ilk növbədə işğaldan azad olunan ərazilərimizin qeyri-filiz ehtiyyatlarından 
istifadə edilməlidir. Belə ki, Qarabağ və ona bitişik rayonlarda işğal tarixinədək tərəfimiz-
dən istismar edilən və sonradan ermənilərin əlinə keçən Ağdamın Şahbulaq, Fizulinin Döv-
lətyardı, Dilağardin əhəngdaşı yataqlarını istismara hazırlamaq, həmçinin yeni əhəngdaşı, 
qum, çınqıl və s. yataqlarını da bu siyahıya əlavə etmək mümkündür. Bununla yanaşı, bö-
yük həcmdə tikinti işlərində istifadə ediləcək sementə olan ehtiyacın qarşılanması üçün ki-
fayət qədər yerli  xammal ehtiyyatlarına malik olan yataqları istismara hazırlamaqla sement 
istehsalını təşkil etmək mümkündür. Yalnız  bu yataqların hal- hazırki vəziyyətləri  mütəxə-
sislər tərəfindən araşdırılmalı, fəaliyyətə başlamaları üçün isə gərəkən tədbirlər görülməli-
dir. Qeyd edilən yataqlarda istehsal ilə məşğul olan müəssisələrin yaradılması, fəaliyyət 
göstərməsi nəinki indiki quruculuq illərində, hətta bundan çox çox sonralar da, yəni uzaq 
gələcəkdə də mümkün olacaqdır. Bunu bu yataqların milyonlarla kub metr olan sənaye eh-
tiyyatları da təsdiq edir, lakin bəzi hallarda onların yenidən baxılmasına, korrektə edilməsi-
nə ehtihac duyulacaqdır.   
Beləliklə, istər fəaliyyəti bərpa olan bütün inşaat materiallarının istehsalı ilə məşğul olan 
karxanaların səmərəli işləməsini təşkil etmək, istərsə də yeni yaradıcılacaq  karxanalarının 
müasir tələblərə cavab verən şəkildə layihələndirilməsi və s. üzrə lazımi işləmlər dövlət si-
farişi olaraq təxirə salınmadan səlahiyyətli mütəxəsislər tərəfindən yerinə yetirilərək aidiy-
yatlı dövlət qurumlarına təsdiqlənmək üçün təqdim edilməlidir. 
Sonrakı mərhələlərdə əsasən, Kəlbəcər, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında lazımi infra-
struktur yaradıldıqdan, köçkün insaların öz yurd yuvalarına qayıdışından və s. tədbirlər ələ 
alındıqdan sonra qara metallurgiya, aşqar, əlvan, nəcib, kiçik metallar qrupuna aid olan  
xrom, molibden, mis, sink-qurğuşun, qızıl, civə və başqa yataqlarının fəaliyyətə keçirilməsi 
ilə bağlı bütün məsələlər öz müsbət həllini tapacaqdır. Bu isə öz növbəsində Azərbaycan 
Respublikasında dağ-mədən işlərinin daha üst səviyyələrə qalxması ilə birlikdə, yerlərdə 
yeni iş yerlərinin açılmasına, xalqımızın rifahının yaxşılaşmasına və dövlətimizin iqtisadiy-
yatının daha da güclənməsinə gətirib çıxaracaqdır. 
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XÜLASƏ 

Qarabağ Azərbaycanın təbii ehtiyatlar ilə çox zəngin bir ərazisidir. Bu bölgədə ekoloji təmiz 
müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarının geniş istehsalı  üçün vacib olan  münbit  qara tor-
paq və bol su vardır. Bundan başqa, Qarabağ həm də ölkəmizin geniş turizm potensialına 
malik olan bir ərazisidir. Lakin son 30 ildə yağı düşmənlər Azərbaycan Respublikasının er-
mənilər  tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində bizim bütün təbii sərvətlərimizı amansızlıqla 
talamaqla təbiətimizə ciddi zərər vurmuş, aradan qaldırılması çətin olan çoxsaylı ekoloji 
problemlərə yol açmışlar. Bu işdə onlara bəzi xarici şirkətlər də yaxından kömək göstər-
mişlər. Məqalədə Qarabağın zəngin təbii ehtiyatları, onların ekoloji problemləri haqqında 
məlumatlar verilmişdir. 
Açar sözlər: Qarabağ, təbii ehtiyatlar, ekoloji təmiz, metal yataqları, arıçılıq. 

Məlum olduğu kimi, Qarabağ  Azərbaycan Respublikasının təbii ehtiyatları ilə çox zəngin, 
eləcə də geniş çeşiddə müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı  üçün münbitlik 
göstəriciləri kifayət qədər əlverişli hesab edilən  qara torpağı və çoxlu çayları olan bol sulu 
bir ərazisidir. Bundan başqa, Qarabağ həm də ölkəmizin yüksək səviyyədə təbii gözəllikləri 
ilə çox zəngin bir dilbər guşəsi kimi geniş turizm potensialına, rekreasiya imkanlarına  
malik olan bölgəsidir. Lakin geridə qalan son 30 ildə yağı düşmənlər Azərbaycanın işğal 
altında olan ərazilərində bizim bütün milli sərvətlərimizi amansızlıqla talan etməklə məşğul 
olmuşlar. Təəssüflə onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu işdə onlara hətta bəzi xarici şirkətlər 
də yaxından kömək göstərmişlər. Belə ki, dünyanın bəzi tanınmış iri şirkətləri işğal altın-
dakı torpaqlarımızın zəngin təbii sərvətlərini qeyri-qanuni şəkildə, heç bir beynəlxalq hüqu-
qa məhəl qoymadan istismar edib, talançılıqla uzun müddət məşğul olublar. Aparılan araş-
dırmaların nəticəsində məlum olmuşdur ki, işğalçı ölkənin uzun müddətdə, həyata keçirdiyi 
genişmiqyaslı talan əməliyyatına dünyanın müxtəlif yerlərindən, o cümlədən də Kanada, 
Fransa, İsveçrə və digər bu kimi dövlətlərdən maddi cəhətdən geniş imkanlara malik olan 
erməni əsilli və ya erməni lobbisi ilə möhkəm münasibətləri olan çoxlu sayda zəngin, biz-
neslə məşğul olan insanlar Respublikamızın dilbər guşələrindən sayılan Qarabağın ərazi-
lərindəki  təbii yataqların istismar edilməsinə  açıq-aşkar şəkildə cəlb edilmişlər. 
Respublikamıza  qarşı uzun illər ərzində işğalçılıq siyasəti aparan qonşu düşmən dövlətin 
dünyanın bir sıra başqa ölkələrinə ixrac etdiyi ümumi məhsulların içərisində kifayət qədər 
böyük paya malik olan dağ-mədən məhsullarının tərkibindəki dəyərli metal filizləri və onla-
rın konsentratlarının, eləcə də dəyəri yüksək olan metal konsentratlarının kifayət qədər 
mühüm hissəsi Azərbaycanın son 30 ilə yaxın müddət ərzində zəbt edilmiş  ərazilərində 
yerləşən  yataqlardan əldə edilmişdir. Belə qiymətli metallara ilk növbədə  aşağıdakıları  
aid etmək olar: 
 qızıl; 
 mis; 
 sink və s. 
Məlumat üçün onu da bildirməliyik ki, adları xüsusi qeyd edilən  həmin bu qiymətli metallar 
uzun müddət ərzində ölkəmizin işğal edilmiş ərazilərində olan və adları aşağıda göstərilən 
yataqlardan hasil olunmuşdur:  
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 Söyüdlü ( Zod ); 
 Qızılbulaq; 
 Vejnəli qızıl yatağı; 
 Mehmana polimetal  yatağı; 
 Dəmirli mis-porfir yatağı. 
Uzun illər ərzində istismar nəticəsində ərazidə çox dözülməz ekoloji problemlər yaranmış-
dır ki, bu da yolverilməzdir. 
Qlobal ekologiya konsepsiyasının əsasını təbiət-cəmiyyət əlaqələrinin ekolojiləşdirilməsi 
təşkil edir [1].  
Məlumat üçün onu da bildirmək lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunun əra-
zisindəki Vejnəli qızıl yatağı yola saldığımız ötən XX əsrin ikinci yarısında, daha konkret 
desək, 1959-1962-ci illər ərzində kəşf olunmuşdur. Kəşfiyyat işlərini Vejnəli geoloji-axtarış 
dəstəsi həyata keçirmişdir. Gözlənilən ümidverici müsbət proqnozlara əsasən Azərbaycan 
Respublikasının geniş mənada iqtisadi inkişafına çox böyük təkan verə biləcək Vejnəli qızıl 
yatağında geoloji-axtarış, eləcə də kəşfiyyat işləri ötən XX əsrdə  aşağıda göstərilən illər 
ərzində  ardıcıl şəkildə və müvafiq qaydada həyata keçirilmişdir: 
 1962-1971;  
 1976-1981;  
 1983-1984. 
Aparılan araşdırmalardan belə məlum olmuşdur ki, 44 günlük II Qarabağ müharibəsi za-
manı işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunun ərazisində yerləşən Vejnəli qızıl yatağı 
ötən XX əsrdə 1984-cü ildə müvafiq qaydalara uyğun olaraq Məhəlli ehtiyatlar Komissiya-
sında təsdiqlənmiş və Azərbaycanın  Faydalı Qazıntı Ehtiyatlarının Dövlət Balansına daxil 
edilmişdir. Buradakı təsdiqlənmiş təbii ehtiyatlar aşağıda göstərildiyi kimi olmuşdur: 
C1 kateqoriyasına əsasən: 
 filiz-183 min ton; 
 qızıl - 2,169 ton; 
 gümüş - 0,19 ton; 
 mis - 0,2 min ton;  
C2 kateqoriyasına əsasən: 
 filiz - 433 min ton; 
 qızıl - 4,347 ton; 
 gümüş - 9,9 ton; 
 mis - 2,8 min ton.  
Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilən  torpaqlarında - Kəlbəcər, Laçın, Zəngi-
landa 160-dan çox  müxtəlif qiymətli metal yataqları mövcuddur. Belə zəngin təbii ehtiyat-
ları olan ərazilərə Tərtər rayonunun da aid edilməsi mümkündür. Çünki, bu ərazi də təbii 
qiymətli metal yataqları ilə zəngin hesab edilə bilər. Ümumilikdə, Tərtər rayonunun ərazisi 
də daxil olmaqla Respublikamızın bu bölgələrində  rast gəlinən qiymətli metal yataqları 
aşağıdakılardan ibarətdir: 
 qızıl; 
 gümüş; 
 civə; 
 mis; 
 qurğuşun; 
 daş kömür; 
 rəngli, eləcə də müxtəlif bəzəkli  daşlar. 
Ölkəmizdə mühüm əhəmiyyətli qızılçıxarma ilə bağlı çox gəlirli bir sənaye sahəsinin ya-
radılması və  eləcə də geniş inkişaf etdirilməsi üçün Respublika Prezidentinin ”Azərbaycan 



71 

VOLUME 24  ISSUE (+)02  2022 

ISSN: 1609-1620 

AATMX
AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ 

Respublikasının bir sıra qızıl yataqlarının kəşfiyyatı və işlənməsi barədə“ 1996-cı il 5 fevral 
tarixli Sərəncamına uyğun olmaqla 1997-ci il avqust ayının 20-də keçmiş ”Azərqızıl“ DŞ ilə  
Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ-ın) ”RV İnvestment Group  Sevrvices LLS“ arasında 
aşağıda adları qeyd edilən bir çox yataqların kəşfiyyatı, onların işlənilməsi və hasilatın pay 
bölgüsü haqqında Saziş imzalanmışdır: 
 Gədəbəy; 
 Qoşa; 
 Ordubad qrupu (Piyəzbaşı, Ağyurd, Şəkərdərə;Kələki); 
 Söyüdlü;  
 Qızılbulaq; 
 Vejnəli. 
Söyüdlü (Zod), Qızılbulaq və eləcə də çox perspektivli hesab edilən Vejnəli yataqları  er-
mənilərin işğalı altında olduğu üçün sözügedən həmin bu mühüm potensiallı qiymətli ya-
taqlarla bağlı işlərin həyata keçirilməsi mümkünsüz olmuşdur. Beləliklə də Respublikamız-
da qızılçıxarma sənayesinin yaradılması ilə bağlı qarşıya qoyulan bütün mühüm işlər uzun 
müddət ərzində həyata keçirilə bilməmiş, yarımçıq qalmışdır.  
Hazırda bölgədə hərbi-siyasi reallıq xeyli dəyişmişdir. Belə ki, müzəffər Azərbaycan 
Ordusu 44 günlük müharibədə çox uğurlu hərbi əməliyyatlar həyata keçirmiş 30 ilə yaxın 
müddət ərzində işğal altında, düşmən tapdağında qalan ərazilərini azad etmişdir. Onu da 
bildirməliyik ki, işğaldan azad edilmiş bu torpaqlar Respublikamızın ümumi ərazisinin 20 
faizinə qədərini təşkil edir.  
Bu gün Azərbaycana məxsus olan təbii ehtiyatlar, milli sərvətlər özümüzə qaytarılmışdır ki, 
onların sırasında Vejnəli qızıl yatağı da vardır.  
Qarabağın ərazisi xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyətə 
malik qiymətli tikinti materialları ilə də kifayət qədər zəngindir. Onların böyük ehtiyatlarına 
Ağdam rayonunun ərazisində rast gəlinir. Misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: 
 Çobandağ (əhəngin ehtiyatları 140 milyon ton və gillər 20 milyon ton); 
 Şahbulaq (25 milyon ton gil); 
 Boyəhmədli (45 milyon ton gil) və s. yataqlar. 
Xankəndi ərazisində iri tikinti daş yataqları vardır. Harovda isə, mərmər yataqlarının olduğu 
məlumdur. Azərbaycan Respublikasının əraziləri erməni qəsbkarları tərəfindən işğala 
məruz qalana qədər burada ehtiyyatları müvafiq qaydada təsdiqlənmiş təxminən 163-ə 
qədər müxtəlif növ qiymətli faydalı qazıntı yataqları var idi (Cədvəl 1.).  

Cədvəl 1. Qarabağın faydalı qazıntı yataqları 

s/s Faydalı qazıntı yataqları Yataqların sayı (ədəd) 
1 qızıl 5 
2 civə 7
3 mis 2 
4 Qurğuşun və sink 1 
5 daş kömür; 1 
6 Gəc 6 
7 vermikulit 4
8 soda istehsal etmək üçün 

xammal 
1 

9 əlvan və bəzək daşları( obsidian, 
mərmərləşmiş oniks, yə.əm və 
s.)

12 

10 mişar daşı 10 
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11 üzlük daşı 21 
12 gil 9 
13 sement xammalı 20
14 müxtəlif növ tikinti daşları 8 
15 əhəng xammalı 6
16 qum-çınqıl 10 
17 tikinti qumu 4 
18 perlit 1 
19 pemza-vulkan külü; 8 
20 yeraltı şirin su 16
21 mineral su yatağı. 11 

Respublikamızın ümumilikdə 20 faizə yaxın ərazilərini təşkil edən işğal altında olmuş ərazi-
lərində 561 yataq, təzahür və eləcə də perspektivli hesab edilən minerallaşma sahələri ol-
muşdur. Hazırda onların indiki vəziyyətinin, ümumiyyətlə ərazidəki mövcud filiz və qeyri-
filiz faydalı qazıntı yataqlarının  müvafiq potensialının və perspektiv imkanlarının hansı 
səviyyədə olmasının, ekoloji problemlərinin araşdırılması üçün qiymətləndirmə, geoloji-
kəşfiyyat  işləri aparılmasına zərurət vardır. 
Kəlbəcər rayonu öz İstisu mineral bulaqları ilə buraya gələnləri heyran qoyur. Bu bulaqlar 
bir sıra xəstəliklərin müalicəsində çox faydalıdır. Belə ki,  onlar kifayət qədər mühüm olan 
öz qaz və eləcə də  kimyəvi tərkibinə, yüksək temperaturuna,  hədsiz dərəcədə böyük öz 
təbii ehtiyyatlarına görə çox şəfalıdırlar. Bu isti su bulaqları insanlarda tez-tez rast gəlinən 
həm daxili və eləcə də xarici xəstəliklərin müalicəsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Kəlbə-
cər rayonunun ərazisində yerləşən və  şöhrəti bu yerlərdən çox-çox uzaqlara yayılmış olan 
İstisu bulağının  üzərində  ötən XX  əsrin 80-ci illərində iri bir kurort və mineral sudoldurma 
zavodu da inşa edilmişdir. Buraya dünyanın müxtəlif yerlərindən insanlar müalicə olun-
maq, şəfa tapmaq  və ərazinin təbii gözəlliklərindən zövq almaq üçün gəlirdilər. Burada 
inşa edilmiş  zavoda sutka ərzində demək olar ki, təqribən 800 min litr istisu istehsal edilir-
di. İnsanlar bu məhsulları həvəslə istifadə edir və şəfa tapırdılar. Təəssüf ki, bütün işğal 
edilmiş ərazilər kimi, hazırda həmin ərazilər də ekoloji terror nəticəsində çox ciddi problem-
lərlə üzləşmişdir. 
Azərbaycanın dilbər guşəsi olan Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsi onun düzən hissəsi ilə 
çox möhkəm iqtisadi münasibətlərdə olmuşdur. Bu iki mühüm ərazi həm iqtisadi və həm 
də digər cəhətlərdən bir-biri ilə sıx bağlarla birləşmişdir. Bu qədim əlaqələrə məhəl qoyul-
madan onların bir-birindən təcrid edilməsi, tarixi, eləcə də coğrafi reallıqlara heç cür uyğun 
olmayan  zorla ayrılma, işğal siyasəti Qarabağın əhalisi və təsərrüfatı üçün çox dözülməz 
o cümlədən də ekoloji problemlər yaratmış, təbii ehtiyatların talan edilməsi ilə nəticələn-
mişdır. 
Qarabağ ərazisi həm də zəngin bitki ehtiyatlarına malikdir. Belə ki, həmin ərazilərdə 2000-
dən bir qədər çox müxtəlif bitki növlərinə rast gəlmək mümkündür. Qarabağın düzən əra-
zilərində əsas etibarı ilə yovşan, yovşanlı-şoranotlu yarımsəhra bitkiləri geniş şəkildə yayıl-
mışdır. Bu ərazilərin dağ ətəklərində əsasən geniş yayılmış bitkilərə daşdayan, şibyə, yov-
şanlı-daraqotlu bozqır və yarımbozqır bitkiləri aid edilir. Qarabağ ərazisinin dağ yamacla-
rında  müxtəlif kolluqlar, fıstıq, palıd və başqalarından ibarət olan  enliyarpaqlı meşələr ge-
niş sahələri əhatə edir.  
Qarabağ ərazisində dəniz səviyyəsindən yuxarı (2000-2200 m-dən yüksək ərazilərdə) 
qalxdıqca subalp və alp çəmənliklərinin geniş yayıldığını görmək mümkündür.  Bu ərazilər-
də əlverişli landşaft müxtəlifliyi müşahidə edilir. Həmin bu ərazilərdə  demək olar ki, 460 
növdən çox müxtəlif yabanı ağac və kollar bitir. Bu ağac və kolların 70-i endemik növ he-
sab edilir. Onlar dünyanın demək olar ki, heç bir yerində təbii halda bitmir. Lakin ekoloji ter-
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rora məruz qalmış bu ərazilərdə bitki ehtiyatlarına demək olar ki, divan tutulmuşdur. Bura-
dakı qiymətli endem növlər ciddi məhvolma təhlükəsi qarşısında qalmışdır. Belə ki,   Azər-
baycan Respublikasının ”Qırmızı kitab”-ına daxil edilmiş ayıfındığı bitkisindən ibarət olan 
qiymətli meşələr uzun illər ərzində qırılaraq məhv edilmiş, xarici ölkələrə daşınmışdır. 
Laçın Dövlət Təbiət Yasaqlığı ərazisində rast gəlinən qiymətli və çox nadir  qırmızı palıd 
nümunələri olan çoxillik ağaclar kütləvi surətdə qırılaraq mebel sənayesinin inkişafı üçün, 
eləcə də konyak çəlləklərinin hazırlanmasında geniş  istifadə olunmuşdur. Azərbaycanın 
işğal altında olan və ekoloji terrora məruz qalmış ərazilərindən aparılan qiymətli bitkilər 
xaricə, o cümlədən də Fransaya  satılmışdır. 
Çox zəngin təbii ehtiyatlara, əlverişli coğrafi mövqeyə, torpaq-iqlim şəraitinə malik olan 
Qarabağ ərazilərində geniş yayılmış meşə sahələrində işğaldan əvvəl müxtəlif növ qiymətli 
ağac və kol bitkiləri ilə birlikdə kifayət qədər geniş çeşiddə birillik, ikiillik, çoxillik və həmçi-
nin də soğanaqlı bitkilərə rast gəlmək mümkün idi. Bütün bu bitkilər burada təbii halda 
bitirdi və özlərinin çiçəkləmə dövrlərində torpağın üzərinə sərilmiş al-əlvan xalı kimi əraziyə 
xüsusi bir təbii gözəllik verirdi. Onlara misal olaraq bənövşə, lalə, çobanyastığı, qızılgül, 
zanbaq, qərənfil, böyürtkən və başqa bu kimi bitkiləri göstərmək olar.  
Qarabağ ərazisində meşələr çox geniş ərazilərdə yayılmışdı. Ərazidə meşə sahələrinin 
geniş ərazilərdə yayılması ilk növbədə burada mövcud olan əlverişli təbii-coğrafi şəraitlə, 
bol su ehtiyatları və qida maddələri ilə zəngin olan münbitlik göstəriciləri kifayət qədər yük-
sək torpaqların olması ilə bağlıdır. Ərazidə belə gözəl və əlverişli təbii şəraitin olması nəti-
cəsində meydana gələn meşəlik sahələrin genişliyi Qarabağ bölgəsinin turizm potensialını 
daim artırmağa xidmət etmişdir. Bu baxımdan Ağdərə, eləcə də Xocavənd rayonlarının 
yüksək təsərrüfat yararlılığına malik olan  qiymətli növlərdən ibarət zəngin meşə sahələrini, 
buz bulaqlarını, çaylarını  misal göstərmək olar. Bu meşələrdə əsasən müxtəlif palıd növlə-
ri ilə yanaşı  vələs, fıstıq və eləcə də ağcaqayına rast gəlmək mümkün idi. Qarabağ ərazi-
sinin yüksək dağlıq yerlərində işğaldan əvvəl şərq palıdı, trautveter ağcaqayını, tozağacı-
nın dörd növü, şərq fıstığı və digər bu kimi qiymətli növlərə rast gəlmək olardı.  
Ərazidə yayılmış olan belə meşələrdə göstərdiyimiz bitkilik tipləri ilə birlikdə müəyyən sa-
hələrdə həm də su-bataqlıq bitki növlərini də görmək mümkün idi. Burada yayılmış olan 
geniş otlaqlar, eləcə də meşələr, kollardan ibarət olan yerlərdəki massivlərin aralıqlarında 
insanlar müxtəlif bitkilər becərir, təsərrüfatla məşğul olurdular. İşğaldan əvvəl burada ya-
şayan yerli əhalinin daha çox becərdiyi bitkilərə daha çox taxıl, bostan və müxtəlif texniki 
bitkiləri misal göstərmək olar. Qədim zamanlardan indiyə kimi  Qarabağ bölgəsi bitki və 
heyvanat aləminin bolluğuna görə daim fərqlənmişdir. Bu ərazidə hətta keçmiş zamanlarda 
da səhra, yarımsəhra, quru bozqır, bozqır, eləcə də dağ kserofit bitkilik tipləri geniş sahə-
lərdə yayılmış və üstünlük təşkil etmişdir.  
Qarabağ ərazisinin orta dağ qurşağında dəniz səviyyəsindən 300-350m yüksəkliklərdə 
yarımsəhra bitki növləri çox geniş ərazilərdə müşahidə edilir. Ərazidə 1800 m yüksəkliklər 
də isə bir qayda olaraq daha çox  enliyarpaqlı meşələr, müxtəlif kol bitkilərindən ibarət olan 
kolluqlar geniş yayılmışdır. Dəniz səviyyəsindən daha çox yüksəkliklərdə tundra bitki növ-
lərinə rast gəlinir.  
Qarabağın çox zəngin heyvanat aləminə malik olan bu ərazilərində adları Azərbaycanın 
”Qırmızı kitabı“ na salınmış 4 məməli, 8 quş, 1 balıq, 3 amfibiya və reptili, 8 həşərat və 27 
bitki növünə rast gəlmək mümkündür. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu heyvan və 
bitkilərin bir neçəsi Beynəlxalq Qırmızı Siyahıya salınmışdır. Məlum olduğu kimi, Qarabağ 
ərazisinin 70 faizi sürünən bir çox heyvanların məskənidir. 
Ərazidə baş verən arzuolunmaz proseslərin nəticəsində buradakı torpaqların üst münbit 
qatı dağılaraq məhv olmuş, ərazidə məskunlaşmış heyvanlar yanmış, quş yumurtaları, ba-
laları tələf olmuşdur. Bir çox növlərin özlərinin yaşayış yerləri ilə əlaqələri tamamilə kəsi-
lmiş, sayları kəskin olaraq azalmışdır. Bəzi növlər isə, artıq sıradan çıxmış, biomüxtəlifliyə 
ciddi mənfi təsir baş vermişdir. Ekoloji terror nəticəsində ərazinin bütün fauna və flora nü-
munələrinə ciddi zərər dəymişdir. 
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Yuxarı Qarabağ bölgəsi Respublikamızın mühüm kənd təsərrüfatı ərazisidir. Bölgənin 
əlverişli təbii imkanları burada aqrar sahənin inkişafına geniş imkanlar yaratmışdır. Burada 
həm heyvandarlıq və həm də bitkiçilik geniş inkişaf etmişdir. Taxılçılıq, yem istehsalı, 
üzümçülük, tütünçülük, kartofçuluq, pambıqçılıq ərazidə inkişaf etmiş bitkiçilik sahələrindən 
olmuşdur. Heyvandalıqda isə, ətlik-südlük heyvandarlıq, eləcə də qoyunçuluq geniş inkişaf 
etmiş sahələrdəndir. Bu ərazilərin təbii ehtiyatlarını talamaqla 30 ilə yaxın müddət ərzində 
məşğul olan işğalçı ölkə aqrar sahənin inkişafına mane olmaqla  bərabər, həm də ciddi 
ekoloji problemlərin yaranmasına nail olmuşdur.  
Hazırda Qarabağda arıçılığın geniş inkişafı üçün ciddi addımlar atılır.  Pilot layihə olaraq,  
Kəlbəcər rayonunda arıçılığın genişləndirilməsi üçün təsərrüfatlar yaradılır. Gələcəkdə arı-
çılığın inkişafına kömək məqsədi ilə geniş ərazilərdə lavanda sahələrinin  yaradılması nə-
zərdə tutulub. Bütün həyata keçirilən  işlərin  ölkəmizin iqtisadiyyatına ciddi şəkildə müsbət 
təsir göstərməsi gözlənilir. Bütün bu tədbirlər həm də ölkəmizdə  milli gəlirin artmasına da 
zəmin yaradacaqdır. 
Respublikamızın əlverişli təbii-iqlim şəraiti və münbit torpaq ehtiyyatları vardır. Bu imkan-
lardan istifadə etməklə nəinki ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyini etibarlı şəkildə təmin etmək, 
eləcə də bir çox məhsullar üzrə dünya bazarına yüksək keyfiyyətli, rəqabət qabiliyyətinə 
malik olan məhsullar ixrac etmək mümkün olar [2].  
Qarabağ ərazisi zəngin torpaq ehtiyatlarına malikdir. Torpaq biosferin ən mühüm kompo-
nentlərindən biri və əsas istehsal vasitəsidir. 
Biosferin biokos hissəsi olan torpaq kənd təsərrüfatı bitkilərindən məhsul almağın əsası 
kimi başlıca zəruri sərvət olub mövcud olmağımız ondan asılıdır. Torpaq  kənd təsərrüfatı 
istehsalının başlıca vasitəsi, qida məhsullarının əsas mənbəyi hesab olunur[3].  
Bölgədə aşağıda göstərilən torpaqlar geniş yayılmışdır: 
 şabalıdı; 
 açıq şabalıdı; 
 dağ-tünd şabalıdı; 
 qəhvəyi dağ-meşə; 
 qonur dağ-meşə; 
 qaramtıl dağ-çəmən və s.  
Ağdam rayonunun ərazisində əsas etibarı ilə şabalıdı, açıq şabalıdı və eləcə də qəhvəyi 
dağ-meşə torpaqları geniş yayılmışdır.  
Otuz ilə yaxındır ki, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında yerləşən 7 rayonun təbii ehtiyatları 
ekoloji terrora məruz qalmışdır. Bu müddət ərzində Respublikamızın ekoloji terrora məruz 
qalmış ərazilərində mühüm əhəmiyyətli dövlət təbiət abidələri ciddi zərər görmüş, bulaqlar 
qurudulmuş, bir çox göllər, çaylar tükənmiş, onların əksəriyyəti zərərli tullantılarla həddin-
dən artıq çirkləndirilmişdir. Çay və göllərin çox yüksək səviyyədə çirkləndirilməsinin nəticə-
sində buradakı fauna və floraya ciddi zərər dəymiş, nəticədə canlı aləmin yaşaması müm-
kün olmayan ”ölü zonalar“ əmələ gəlmişdir. Araz və Kür çaylarının qolları olan Oxçuçay və 
Ağstafaçayın hədsiz dərəcədə çirkləndirilməsi bunala sübutdur. 
Təbii ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki təbii ehtiyatlardan düzgün şəkildə istifadə edil-
məsi iqtisadiyyatın daha da güclü inkişafına, milli gəlirin artmasına xidmət edəcəkdir. 
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İşğaldan azad olunmuş inzibati rayonların mövcud vəziyyəti son bir il ərzində araşdırılmış, 
yeni layihələr tərtib edilmiş, müxtəlif investisiya növlərinin məbləğləri dəqiqləşdirilmişdir. 
Respublikanın əlaqədar mərkəzi icra orqanları və mütəxəssisləri ilə yanaşı, Türkiyə və Av-
ropanın qabaqcıl şirkətləri öz layihələrini müzakirəyə təqdim etmişdir. Son illərin qlobal iq-
lim dəyişmələrinin gözlənilməz fəsadları nəzərə alınmaqla, su resurslarının yenidən qiy-
mətləndirilməsinin vacibliyi məqalədə nəzərə alınmışdır. 
Açar sözlər: su anbarı, artezian quyusu, meşə massivi, bərpa olunan enerji, qlobal iqlim 
dəyişmələri. 

İşğaldan azad olunmuş su anbarlarının sayı doqquz, suvarma şəbəkəsinin uzunluğu 6426 
km-dir. İşğal altında olan torpaq sahəsi 125800 ha olmuşdur. 30 il ərzində 8 su anbarının 
640 mln m3 suyu ermənilər tərəfindən istifadə edilmişdir. İşğaldan əvvəl ərazidə qazılmış 
minlərlə quyudan 1429-u müəyyən edilmişdir [1]. 
Xankəndi rayonu rəsmi olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə 
ləğv edilmişdir. Onun tərkibinə Kərkicahan şəhər tipli qəsəbə də daxil idi. Azərbaycanda 
Sovet Hakimiyyəti qurulduqdan sonra ermənilər rusların, xüsusilə Mikoyanın rəhbərliyi ilə 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılmasına nail olmuş, Xankəndi vilayətin mərkəzi elan 
edilmişdir. 
Xankəndi XVIII əsrin axırında o dövrdə müstəqil Azərbaycan xanlıqlarından biri olan Qara-
bağ xanlığı başçılarının istirahəti üçün yaşayış məskəni kimi salınmışdır. Xanlığın fəaliyyə-
tinə maksimum şərait yaradılması üçün ərazi xanlığın paytaxtı Pənahabadın (indiki Şuşa-
nın) 10 km-də, nisbətən dağ ətəyində salınmışdır. Ərazi Qarabağın mərkəzi Qarqarçayın 
solunda dağlıq, dağətəyi zonada yerləşir. 

Cədvəl 1. Qarabağın iqtisadi rayonları və yerüstü su resurslsrı 

İqtisadi rayonlar Sahəsi, km2                            Su resursları 

Ağdam      1150 Xaçınçay, Qarqarçay,  
Sərsəng və Xaçınçay su anbarları

Füzuli 
     1112 Araz, Köndələnçay, Sapartı, Quruçay, 

Qozluçay, Köndələnçay su anbarı-2 əd. 

Xocalı       940 Badara, Qarqarçay, Xocalıçay, İlis 

Xocavənd      1458 Köndələnçay, Qozlu, Quruçay,  

Şuşa       5,5 Qarqarçay, Sarısu, Daşağil, Aqvan, Ağçay 

Tərtər       957 Tərtərçay, İncəçay, Xaçınçay, Madağiz su anbarı
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Ağdam rayonunun sahəsi 1150 km2-dir. Yerüstü su şəbəkəsi (çaylar) ilə o qədər də zəngin 
deyil, yalnız Xaçınçay və Qarqarçaydan qidalanır. Xaçınçayın orta illik su sərfi 1,7 m3/s, 
Qarqarçayın isə 1,28 m3/s təşkil edir.  
Təxminən 2035-ci ilə qədər əhalinin sayı 100 min nəfər nəzərdə tutulur. Əhalinin su təchi-
zatında və torpaqların suvarılmasında çayların rolu azdır. Lakin bu çaylar bütün axınları 
boyu hidravliki, hidrogeoloji və relyef baxımından yenidən araşdırılmalı və onların illik sərf-
lərinin artırılması üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Yeraltı suların səmərəli istifadə edilməsi 
üçün rayon ərazisində işğala qədər olan dövrdə 752 artezian və subartezian quyularının 
hesabına rayon əhalisinin su təsərrüfatı, torpaqlarının suvarılması keyfiyyətli su ehtiyatları 
ilə təmin edilirdi. Bu quyuların bərpa edilməsi və yeni quyuların qazılması nəzərdə tutulur. 
Füzuli rayonunun sahəsi 1112 km2 olmaqla, işğaldan azad edilmiş rayonların arasında 
əhalisinin sayına görə Ağdamdan sonra ikinci ən böyük regiondur. Rayonun relyefi əsasən 
düzənliklərdən və qismən dağlıq ərazilərdən ibarətdir. Torpaqların suvarılması əsasən Araz, 
Köndələnçay, Şapartı, Quruçay, Qozluçay çayları hesabına aparılır. Qarabağ düzənliyində 
Qarqarçayla İncəçay arasında olan ərazidə, o cümlədən, Füzuli və Ağdam rayonları ərazilə-
rində qrunt suları geniş yayılmış və beş təzyiqli sulu kompleks dəqiqliklə öyrənilmişdir. 
Birinci təzyiqli sulu horizontun formalaşmasında Tərtər, Xaçın çaylarının gətirmə konusları-
nın böyük rolu vardır. Quyuların dərinliyi 100 m-ə qədər, su sərfləri orta hesabla 10-15 l/s 
təşkil edir. 
İkinci təzyiqli sulu horizont Tərtərçayın və İncəçayın gətirmə konusları hüdudlarında yayıl-
mış, quyuların maksimum dərinliyi 270 m, quyularda suyun sərfi 13-15 l/s təşkil edir. 
Üçüncü təzyiqli sulu horizot 250 m-ə qədər quyularla açılmış və sərfi 10 l/s hüdudlarında 
olmuşdur.  
Dördüncü (Abşeron) və beşinci (Ağcaqıl) sulu horizontların hidrogeoloji paramentləri, de-
mək olar ki, eynidir [1-3]. 
Xocalı rayonunun ərazisi 940 km2 təşkil edir və Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Xocavənd, Şuşa 
rayonları ilə sərhədlənir. Bütün Zaqafqaziyada mis və qalayın qarışdırılmasından tunc 
metalın alınması sirlərinə ilk dəfə bələd olanlardan biri də burada məskunlaşan insanlar 
olublar. Xocalıda azərbaycanlılara qarşı ermənilər tərəfindən törədilən genosid gec-tez öz 
hüquqi qiymətini alacaq. Xocalı əhalisini vəhşicəsinə qırarkən genosidin ən iyrənc metod-
larının izlərini gizlətmək üçün məşhur Xocalı kompleksi dağıdılmış və məhv edilmişdir.  

Rusiyanın Memorial hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən 4 gün ərzində Ağda-
ma Xocalıdan qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, onlarla meyitin təhqirə 
məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Xocalı şəhəri Ağdam şəhərindən 18, Xankəndi şəhə-
rindən 14 km məsafədə Qarabağ silsiləsində yerləşirdi. Əsas çayları Badaqa və Qarqardır. 
Ərazinin 40%-ə qədəri işğala qədər meşə massivləri ilə zəngin olmuş, sonradan məhv 
edilmişdir.
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Xocavənd rayonu 1458 km2 sahəyə malikdir. Olduqca əlverişli coğrafi mövqeyə və şəraitə 
malik bu rayon Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Cəbrayıl, Ordubad, Laçın, Şuşa və Xocalı rayon-
ları ilə həmsərhəddir. İşğal nəticəsində rayonun azərbaycanlılar yaşayan 10 kəndi, 1723 
yaşayış evi ermənilər tərəfindən yandırılmış, əmlakları talan edilmiş, sənaye müəssisələri, 
mədəniyyət ocaqları dağıdılmışdır. 
Rayon ərazisi Qarabağ silsiləsində yerləşir. Şuşa rayonu ilə sərhəddə Böyük Kırs (2726 m) 
zirvəsi yerləşir. Şərqdə maili düzənliklər üstünlük təşkil edir. Yura, Təbaşir, Neogen çökün-
tüləri yayılmışdır. 
Rayonun çaylarından Köndələn, İşqen, Qozlu, Quru çayları Araz hövzəsinə aiddir. Həkəri 
çayının bəzi qolları da buradan başlayır (Cədvəl 1). 
Qədim yaşayış mərkəzlərindən sayılan Xocavəndin ərazisi faydalı qazıntı və şirin su 
yataqları və meşə massivləri ilə işğala qədər zəngin olmuşdur. Burada diametri 600 sm, 
hündürlüyü 25 m olan bir ədəd 1000 və bir ədəd 2000 yaşlı Şərq çinarları qədim abidə kimi 
qorunurdu. 
Azərbaycanın qədim yaşayış məskəni kimi dünyada tanınan abidələrdən biri dəniz səviy-
yəsindən 900 m hündürlükdə yerləşən, uzunluğu 190 m, Azıx kəndindən 22 m cənubda 
yerləşən, əhəng daşları oksfordkembric dövrünə aid mağara xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
Burada istifadəyə yararlı su ehtiyatlarını qiymətləndirmək məqsədilə hidrogeoloji tədqiqat-
lar aparılmışdır. Nəticədə 3 perspektiv sahə seçilmiş və həmin sahələr üzrə IV dövr, Təba-
şir, Yura yaşlı kompekslərin 83 min m3/sutka yeraltı su ehtiyatları aşkarlanmışdır. Bundan 
başqa bulaq axını moduluna əsasən 7,34 min m3/sutka həcmində yeraltı su ehtiyatları he-
sablanmışdır. Ermənilər bu rayonda 25,5 min ha meşə massivini dağıdıb, yandırıb, qiymət-
li ağac növlərini mebel hazırlamaq məqsədilə xüsusi şirkətlərə satmışdır. 
Şuşanın işğalı nəticəsində azərbaycanlıların tarixi izlərini silmək məqsədilə erməni vandal-
lar 600-ə yaxın tarixi memarlıq abidəsini, o cümlədən, Pənahəli xanın sarayını, Yuxarı 
Gövhər ağa məscidini, Xurşidbanu Natəvanın evini, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini yer-
lə-yeksan etmişdir. 
Şəhər ərazisi dağlıqdır. Ən böyük zonası Böyük Kırs dağıdır (2725 m). Rayonda, əsasən, 
Yura, Təbaşir çöküntüləri yayılmışdır. Çöl qala, Çuxur məhəllə, Xan qızı, Xoca Mərcanlı, 
İsa, Köçərli, Qatar, Mamayı, Novlu, Seyidli, Şor, Yusifli bulaqları Şuşanın ən böyük sərvət-
ləri kimi qiymətləndirilir. 
Qeyd: Sirlan yatağı Şuşa şəhərindən 18-20 km məsafədə Xəlifəçayın dərəsində yerləşir. 
Orta Yuranın vulkanik süxurlarının təzyiqli tuflu qumdaşlarında karbon qazlı (CO2) mineral 
sular üçün (bulağın sərfi 50 m3/sut) 400 m dərinliyində kəşfiyyat quyuları qazılmışdır. İşğal-
dan əvvəl bu yatağın suyu 22 km məsafədə kəmərlə Şuşa kurort kompleksinə ötürülürdü. 
Suyun təbiətdə böyük dövranının mühüm halqası çayların payına düşür. Şuşanın kəndlə-
rində şəhərin ətrafından keçən bir neçə çay da Qarabağ torpaqlarının suya olan tələbatının 
ödənilməsində mühüm rol oynayır. Təbiətin Qarabağa bəxş etdiyi ən böyük sərvətlardən 
biri də bu yurdun ana damarı olan Qarqar çayıdır. Mənbəyini İsa dağ silsiləsindən 2089 m 
yüksəklikdən ğötürən çayın uzunluğu 115 km, hövzəsinin sahəsi 1490 km2-dir. Qarqar iki 
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çayın qovuşmasından əmələ gəlmişdir. Bunlar biri mənbəyini Kırs, digəri isə Sarıoba dağının 
ətəyindəki bulaqlardan götürərək Ağa körpüsünə birləşən Daşaltı və Sarısu çayları sayılır.  
Tərtər rayonu 957 km2 əraziyə malik olmaqla Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonuna daxildir. 
Rayonun ərazisi əvvəllər 412 km2 olmuşdur. 1992-ci ildə Milli Məclisin qərarı ilə Ağdərə ra-
yonu ləğv edilərək 24 kəndi, bir şəhəri və bir qəsəbəsi, yəni 540 km2 ərazisi Tərtər rayonu-
nun inzibati ərazi vahidinə verildi. Rayonun relyefi şimal-şərqdə düzənlik, cənub-qərbdə 
dağlıqdır. Dağlıq sahədə Yura, Təbaşir, düzənlikdə Antropogen çöküntüləri yayılmışdır. 
Rayonda faydalı qazıntı yataqları da müəyyən edilmişdir (daş kömür, tikinti materialları, sə-
pinti qızıl və s.). Rayon ərazisindən Tərtər və İncəçay, cənub sərhədlərindən isə Xaçın ça-
yı axır. Tərtər rayonu Tərtər çayının aşağı hissəsində yerləşir və şimaldan İncə çayı ilə 
həmsərhəddir. 
Qızılbulaq mis-qızıl kolçedanı yatağı Ağdərə rayonu ərazisində yerləşir və bu yatağın geo-
loji quruluşunda Orta Yuranın vulkanogen süxur komplekslərinin qalınlığı 300 m-dir. Bat 
yaşlı konqlomeratlar və tuf qum daşları ilə örtülmüşdür. Əsas filiz mineralı pirit və xalkopirit, 
ikinci dərəcəli minerallar isə barit, sfalerit və az miqdarda qalenitdən ibarətdir. 
Bütövlükdə Azərbaycanın su təchizatının bugünkü vəziyyətini nəzərə alaraq, işğaldan 
azad olunmuş rayonların su təchizatının yenidən qiymətləndirilməsində dünyanı bu gün 
narahat edən və hazırda ən böyük problemlərdən biri hesab edilən qlobal iqlim dəyişiklik-
lərinin nəzərə alınması zəruri hesab edilir. Yeraltı suların əsas hidrogeoloji parametrlərinin 
ayrı-ayrı rayonlar üzrə hesablanması proqnozlaşdırılmalıdır. Bütün hesablamaların iki vari-
antda-2035 və 2050-ci illər üçün nəzərdə tutulması tövsiyə edilir [4-7]. 
İşğaldan azad olunmuş rayonlarda spesifik geofiziki üsullardan istifadə olunması vacibdir. 
Məkan və zaman etibarilə süxurların fiziki xüsusiyyətlərinin dəyişməsi nisbətən az dərinlikdə, 
bəzi hallada isə yüz metrə qədər geoloji mühitin dəqiqliklə öyrənilməsi təmin olunmalıdır.  
Hidrogeoloji tədqiqatlar kompleks geofiziki üsullar sistemi vasitəsilə informasiyanın alınma-
sı və işlənməsinin tətbiqi ilə avtomatlaşdırılmış sistemlə aparılmalıdır. Distansion, aerokos-
mik planalma, bir neçə zondlama üsullarından ŞEZ (şaquli elektrik zondlama), ŞEZ-YP 
(şaquli elektrik zondlama-yaradılmış polyarlaşma), RLZ (radiolokasiya zondlaması), o 
cümlədən qravimetrik geofiziki üsullardan istifadə olunmalıdır. Zondlama işləri aparılarkən 
müşahidə şəbəkəsinin sıxlığı 100-200 m-dən çox olmamalıdır. 

Nəticə: İşğaldan azad olunmuş rayonların bərpası və yenidən qurulması, su resurslarının 
mövcud vəziyyətinin araşdırılması, onlardan səmərəli istifadə edilməsi və idarə olunması, 
yeni Su Elektrik Stansiyalarının (SES), o cümlədən bərpa olunan enerji növlərindən istifa-
də olunması (günəş, külək, termal su) məsələləri məqalədə hərtərəfli araşdırılmışdır.  
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XÜLASƏ 

Təqdim olunan işdə işğaldan azad olmuş ərazilərdə aktiv hərbi əməliyyatlarının getməsi, 
vurulmuş hərbi texnika qalıqları faktını nəzərə alaraq, ərazidə sahibsiz və ya itirilmiş 
radioaktiv mənbələrin olma ehtimalı, eləcədə bu ərazilərin nəzarətsiz qalması nəticəsində 
ekoloji və radioloji terrora məruz qalma riski tədqiq edilmiş və nəticələri müzakirə edilmişdir. 
Tədqiqat 2021-ci ilin mart-sentyabr ayları ərzində işğaldan azad olmuş 9 rayon ərazisində 
aparılmışdır. Nəticədə tərkibində radioaktiv maddə olan 3 ədəd sahibsiz və ya itirilmiş əşya 
(şüalanma mənbəyi) aşkar edilmişdir. Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində çıxan isti su 
mənbələrinin radioloji xassələri, habelə çıxan sularının radionuklid tərkibi tədqiq edilmiş, 
nəticələri müzakirə edilmişdir. Tədqiqatda bu suların istifadəsi zamanı qəbul edilən daxili 
şüalanmaya görə ekvivalaent doza yükü müəyyənləşdirilmişdir. 
Açar sözlər: İşğaldan azad olmuş ərazilər, sahibsiz radioaktiv maddə, radioaktiv çirklənmə, 
qamma anomal xəritələr, mineral istisu mənbələri, cəm alfa və beta aktivlik, nüvə tədqiqatları 
kitabxanası Məlumat Bazası 

Təqdim olunan iş Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində təxirəsa-
lınmaz məsələlərin həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının nəqliyyat, rabitə və yüksək 
texnologiyalar sahəsinin müfəssəl sahəvi planının “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
radioloji və radioekoloji tədqiqatların aparılması” adlı 72-ci bəndi üzrə icra edilmişdir.  
Əlaqələndirmə Qərargahının nəznində yaradılmış İşçi Qrupun tərkibində Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tabeliyində “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” QSC-nin 
əməkdaşları tərəfindən işğaldan azad olunmuş 10 rayon (Zəngilan, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, 
Cəbrayıl, Xocavənd, Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonları, o cümədən Tərtər rayonunun Su-
qouşan və Talış kəndləri) ərazilərində radioloji və radioekoloji tədqiqatlar aparılıb. Qamma 
şüalanmasının ekspozisiya dozasının gücü İndetifinder 2, İnspektor 1000 dozimetr-spek-
trometrləri, havada radon qazının həcmi aktivliyi AlphaGUARD PQ2000 PRO radon radio-
metri vasitəsilə ölçülmüşdür.  
İşğaldan azad olmuş rayon ərazilərin qamma anomal və radioekoloji xəritələrinin hazırlan-
ması üçün Nissan Navara avtomobili bazasında “MNTMradSCAN” radiometrik radiasiya 
aşkarlayıcı sistemi hazırlanmışdır. Radiometik sistem yüksək hassaslıqlı 94 x 18 x 3.30 sm 
ölçülü üzvi plastik Polivinitoluen (PVT) sintilator əsasında 2 qamma detektor və 83 x 5 x 16 
sm ölçülü 4ATM He-3 borusu əsasında 2 neytron detektorları ilə və SC771/ 
SCA775 emal paneli ilə təhciz edilərək hazırlanmışdır [7]. 
Götürülmüş su, torpaq və dib çöküntüsü nümunələrinin radioizotop tərkibləri nüvə spektro-
metrik metodlarla müəyyən edilmişdir. Nümunələrdə radionuklidlərin vəsfi və miqdari analizi 
yüksək təmizlikli germanium detektorlu HPGe qamma-spektrometrində (Canberra) və Alpha 
Analyst markalı (Canberra) spektrometrlərində təyin edilmişdir. Su nümunələrinin cəm alfa 
və beta aktivliyi EPA 900.0” metoduna əsasən “LB-2046” (Berthold Technologies GmbH) 
alfa beta analizatoru vasitəsi ilə ölçülmüşdür [4]. 
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Görülən işlər və onların müzakirəsi 
Müfəssəl sahəvi plana uyğun olaraq, yuxarıda adları qeyd olunmuş işğaldan azad olunmuş 
rayon və kənd yolları üzərində avto-qamma radiometrik-dozimetrik ölçmələr aparılmış avto-
mobil yollarının uzunluğu 1 004 km olmaqla, 356 524  nöqtədə avto-qamma radiometrik-
dozimetrik ölçmələr aparılmışdır. “MNTMradSCAN” radiometrik radiasiya aşkarlayıcı siste-
minin aşkarlanma məsafəsinə radioaktiv mənbənin aktivliyinin, avtomobilin sürətinin, mən-
bənin buraxdığı qamma şüalanmasının enerji diapozonunun təsiri müəyyən edilmişdir. Av-
tomobilin 30 km/saat sürətlə hərəkəti zamanı avtomobilin sağ və sol tərəfində yerləşən, ak-
tivliyi 300 kBk Cs-137 radioaktiv mənbəyinin 6÷8 m məsafədə aşkar edilməsi müəyyən edil-
mişdir. 

Avtomobil 30±5 km/saat sürətlə hərəkət 
edərək qamma və neytron şüalanmasının 
say sürətini və ekvivalent dozasının gücü-
nü qeydə alır və hərəkətdə olarkən coğrafi 
kordinatları qeydə alaraq, ərazinin müxtəlif 
parametrli radioloji xəritələrini hazırlaya bi-
lir. Cihaz avtomobildə qamma və neytron 
radiometrik ölçü aparılması üçün yüksək 

hassaslıqlı qamma plastik və He-3 borusu əsasında  detektorlarla təhciz edilmişdir. Əldə 
edilən nəticələr əsasında işğaldan azad olunmuş ərazilərin ilkin radioekoloji xəritələri hazır-
lanmışdır [5].  
Radiometrik radiasiya aşkarlayıcı sistemin sahə işlərinə başlamazdan əvvəl, nəqliyyat 
vasitəsinin hərəkət edəcəyi marşurutun yoluna 300 kBk aktivlikli nöqtəvi Cs-137 radioaktiv 
mənbəyi qoyulmuşdur. Avtomaşın 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 və 60 km/saat sürətlə radioaktiv 
mənbəyi üzərindən keçirlərək, onun aşkarlanması testləri aparılmışdır.  

Şəkil 1. “MNTMradSCAN” radiometrik radiasiya aşkarlayıcı  
sisteminin radioaktiv mənbə aşkarlama xarakteristikası 

Ölçmə və radioaktiv mənbənin aşkarlama həssaslığının 40 km/saat sürətindən sonra itməsini, 
axtarışın isə optimal sürətinin 20÷30 km/saat intervalında aparılması müəyyən edilmişdir. 
2022-ci il 1 yanvar tarixinə kimi keçirilmiş monitorinq zamanı işğaldan azad olunmuş rayon-
ların ərazisinin minadan və müharibənin partlamamış qalıqlarından təmizlənmiş kənd və qə-
səbə yolları, planlaşdırılan dövlət əhəmiyyətli obyektlərin o cümlədən 110/35/10 kV-luq 6 
yarımstansiya və 3 Hava Limanı ərazilərini əhatə etməklə 63 planlaşdırılan dövlət əhəmiy-
yətli obyektləri radioloji tədqiq edilmiş, 3120 nöqtədə piyada qamma dozimetrik ölçmələr 
aparılmışdır. 
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdən axan 12 çay (Bəsitçay, Oxçuçay, Daşaltı, Həkəri, Ba-
zarçay, Bərgüşad, Köndələnçay, Çaylaq, Quruçay, Qarqarçay, Xaçınçay və Tərtərçay çay-
ları) radionuklidlə çirklənməyə görə analiz edilmişdir. 
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Hazırda qeyd edilən rayonlar ərazisində içməli su kimi istifadə edilən 155  bulaq, artezian, 
kəhriz, quyu, su anbarı və s. kimi içməli su mənbələrinin radiasiya təhlükəsizliyi analiz edil-
mişdir. Analiz edilmiş içməli su mənbələrinin heç birində süni radionuklidlərlə çirklənmə 
aşkar ediməmiş və yalnız təbii radioaktiv izotoplar aşkarlanmışdır.  

Götürülmüş su nümunələrinin cəm alfa və cəm beta aktivliklərinin müvafiq olaraq 0,03÷3,66 
və 0,18÷11,24 Bk/L intervalında dəyişməsi aşkar edilmişdir. Hazırda istifadə olunan bu su 
mənbələrindən 17-si içməli su mənbəyi kimi ÜST və AEBA-nın müvafiq normativ sənədləri-
nə əsasən radiasiya təhlükəsizliyi nəzərindən daimi istifadə üçün təhlükəli olması müəyyən 
edilmişdir. Gələcəkdə əhalinin belə su mənbələrindən istifadəsi zamanı alacağı orta illik ef-
fektiv doza həddini aşmaması üçün birbaşa deyil, suların müvafiq təmizlənmə prosesindən 
keçdikdən sonra daimi içməli su kimi istifadə edilməsi tövsiyə olunur [1-2].  
Tədqiqat işində habelə, işğaldan azad olmuş Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində çıxan 
isti su mənbələrinin radioloji xassələri, habelə çıxan sularının radionuklid tərkibi tədqiq edil-
mişdir. Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində mövcud olan 14 mineral termal isti su mən-
bələrinin sularının radiasiya təhlükəsizliyi analiz edilmişdir. Bu suların istifadəsi zamanı 
qəbul edilən daxili şüalanmaya görə ekvivalaent doza yükü müəyyənləşdirilmişdir. Termal 
suların təbii radioizotop tərkibləri yüksək ayırdetmə qabiliyyətli qamma spektrometrik me-
todlarla müəyyən edilmişdir [6]. 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) və AEBA-nın müvafiq normativ sənədlərinə əsasən 
radiasiya təhlükəsizliyi nəzərindən daimi istifadəyə yaralı olmayan bu termal suların, müalicə 
məqsədi ilə kurs müddətində qəbulu zamanı udulan effektiv doza yükü hesablanmışdır. İlk 
dəfə olaraq, xəstənin bu sulardan ən uzun sürən müalicə kursu zamanı, suyun tərkibindəki 
radioaktiv elementlər hesabına aldığı orta illik effektiv doza yükünün 0.023 ÷ 0.035 mSv 
intervalında olması müəyyən edilmişdir. Nəticədə ÜST-ün daxili şüalanma hesabına qəbul 
edilən 0.1 mSv personal illik effektiv doza həddinin aşılmaması müəyyən edilmişdir. 

Şəkil 1. İşğaldan azad olunmuş rayonların ərazisində təbii içməli  
su mənbələrinin cəm alfa və cəm beta aktivlik dəyərləri 

Çirklənmə səviyyəsinin ölçülməsi və radionuklid analizi məqsədi ilə radiospektrometrik 
analizlər üçün ümumilikdə 180 ədəd olmaqla, 42 ədəd su nümunəsi, 55 ədəd dib çöküntüsü 
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və əkinaltı torpaqlarından 83 ədəd torpaq nümunəsi götürülmüş və təbii və süni radioizotop 
tərkibləri analiz edilmişdir.  
Keçirilmiş monitorinq zamanı işğaldan azad olunmuş rayonların ərazisinin minadan və 
müharibənin partlamamış qalıqlarından təmizlənmiş 63 dövlət əhəmiyyətli obyektləri, o 
cümlədən keçmişdə mövcud olmuş hərbi və sənaye obyektləri, aşkar edilən sahibsiz və ya 
itirilmiş radioaktiv mənbələrin tapıldığı 3 sahə radioloji tədqiq edilmiş, ümumilikdə 53 sahə 
daxil olmaqla 9 rayonun qamma-fon xəritəsi hazırlanmışdır. 

Şəkil 2. İşğaldan azad olunmuş rayonların ərazisində  
aparılan radioloji tədqiqatların bəzi statistik göstəriciləri 

Keçirilmiş monitorinq zamanı işğaldan azad olunmuş rayonların ərazisində 3 ədəd sahibsiz 
və ya itirilmiş radioaktiv alfa və qamma şüalanma mənbəyi olan radioaktiv material aşkar 
edilmişdir. Zəngilan rayonun Mincivan qəsəbəsində keçmiş kimya birliyi ərazisində 1 ədəd 
tərkibində 226Ra radioaktiv maddəsi olan hərbi təyinatlı cihaza aid şkala, Füzuli rayonunun 
Yuxarı Seyidəhmədli kəndi ərazisində vurulmuş T-72 düşmən tankının içərisindən yüksək 
alfa və qamma şüalanma mənbəyi olan 241Am  

Şəkil 3. İşğaldan azad olunmuş rayonların ərazisində aşkar edilmiş  
sahibsiz radioaktiv mənbə və ya əşyalar 
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radioaktiv materialı və Kəlbəcər rayonunun Zod kəndi ərzisində düşmən tərəfindən qanun-
suz olaraq istismar olunan “Zod” qızıl zavodu ərazisində daxilində alfa və qamma şüalanma 
mənbəyi olan 226Ra radioaktiv maddəsi olan cihaz aşkar edilmişdir. 
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə aşkar edilmiş sahibsiz və ya itirilmiş radioaktiv materiallar 
barəsində MNTM QSC ölkəmizdə tənzimləyici qurum olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyini bu barədə məlumatlan-
dırmış və aidiyyəti qaydada utilizasiya edilməsi üçün FHN-nin İzotop Xüsusi Kombinatına 
təhvil verilmişdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə radioaktiv materialların gələcəkdə də 
aşkar edilməsi ehitimalını nəzərə alaraq, Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi QSC tərəfindən 
nəzarətdən kənar və qanunsuz dövriyyə nəticəsində aşkar edilmiş nüvə və radioaktiv 
materialların tədqiqi və uçotu məqsədi ilə nüvə tədqiqatları kitabxanasının Məlumat Bazası 
yaradılmışdır. 
İşğaldan azad olunmuş Zəngilan, Füzuli və Kəlbəcər rayonları ərazisində aşkar edilmiş sa-
hibsiz və ya itirilmiş radioaktiv materiallar barəsində məlumatların Milli Nüvə Təqdqiqatları 
Mərkəzi QSC-də nüvə spektral analizi aparılmış və uçotu məqsədi ilə nüvə tədqiqatları 
kitabxanasının Məlumat Bazasına daxil edilmişdir. 

Şəkil 4. İşğaldan azad olunmuş rayonların ərazisində aşkar edilmiş sahibsiz radioaktiv  
mənbə və əşyaların üçotu məqsədli nüvə tədqiqatları kitabxanasının Məlumat Bazası 

Nəticə: Bəsitçay, Oxçuçay, Həkəri və Tərtərçaydan götürülmüş dib çöküntüsü nümunələ-
rində təbii radionuklidlərlə yanaşı, 137Cs, 239+240Pu və 241Am kimi nüvə maretialı sayılan süni 
radioizotoplar aşkar edilmişdir. Nümunələrdə aşkar edilən uran izotoplarının 234U/238U və 
238U/235U aktivlikləri nisbətinin müvafiq olaraq, 1.05±0.10 və 21±1 olması onların təbii uran 
qaynaqlı olmasını subut edir və bu nümunələrdə ölçülən aktivlik konsentrasiyaları təbii 
mənşəlidir. Nümunələrdə 239+240Pu və 137Cs izotoplarının aktivliyi nisbətinin 0.045 ± 0.004 
olması və dib çöküntülərində aşkar edilən süni izotoplar atmosferdə keçirilmiş qlobal nüvə 
silahları sınaqları və Çernobl qəzası nəticəsində ətrafa yayılmış radioaktiv çöküntülərlə 
bağlıdır [3]. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN TƏBİİ EHTİYATLARI  
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E-mail: sevda_axmedova@inbox.ru 

XÜLASƏ 

Məqalədə işğaldan azad olunmuş ərazilərin təbii ehtiyatları və onların hal-hazırkı ekoloji 
durumu haqqında bəzi məlumatlar verilmişdir. Burada təbii resursların, mineral xammal 
yataqlarının, biomüxtəlifliyin erməni vandalları tərəfindən ciddi təsirə məruz qalması və ta-
lanması haqqında məlumat verilir. 
Açar sözlər: Biomüxtəliflik, təbii resurslar, mineral xammal, Bəsitçay qoruğu, Qırmızı kitab. 

Uzun illər işğal altında qalan Azərbaycan ərazilərinə qarşı erməni işğalçıları amansızcası-
na düşmən xislətindən əl çəkməyərək təbiətə qarşı ekoloji cinayətlər törətmişdir. Nəticədə 
regionun mühiti ciddi təhlükələrlə üzləşmişdir. Ərazinin biomüxtəlifliyi, xüsusi mühafizə olu-
nan təbiət əraziləri yandırılmış, su resursları çirkləndirilmiş, qiymətli bitkilərlə zəngin olan 
meşələri, həmçinin təbiət abidələri vəhşicəsinə talan edilmişdir. Bir sözlə həmin ərazilərin 
ekoloji tarazlığı tamamilə pozulmuşdur. 
Təcavüzkarların ərazilərimizdə istismar aparmaları bölgənin yeraltı və yerüstü sərvətlərini, 
ətraf mühitini, biomüxtəlifliyini ciddi təhlükəyə atıb, bölgəyə əsaslı ziyan dəyib. Azərbaycan 
Respublikasının meşə fondunun 25 faizi azad olmuş ərazilərin payına düşür. Bizim əldə 
etdiyimiz məlumatlara əsasən, qiymətli meşələrimiz erməni terrorunun qurbanı olub [1]. 
Cəbrayıl və Zəngilanda yerləşən Xudafərin su anbarı 75 min hektar ərazini suvarmaq, həm-
çinin ərazinin meliorasiya imkanlarını yaxşılaşdırmaq potensialına malikdir. Respublikamızın 
mineral su ettiyatlarının 39,6%-i işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşir. Bu ərazilərdə 
müalicəvi əhəmiyyət daşıyan 120-dək tərkibi müxtəlif komponentlərlə zəngin olan mineral su 
yataqları var. Bu, 7805 m3 mineral su təchizatının olması anlamına gəlir. Ərazi 155 müxtəlif 
növ faydalı qazıntı yatağı, 5 qızıl, 6 civə, 2 mis, 1 qurğuşun və sink, 19 üzlük daşı, 10 mişar 
daşı, 4 sement xammalı, 13 müxtəlif növ tikinti daşları, 1 soda istehsalı üçün xammal, 21 
pemza və vulkan külü, 10 gil, 9 qum-çınqıl, 5 tikinti qumu, 9 gips, anhidrid və gəc, 1 perlit, 1 
obsidian, 3 vermikulit, 14 əlvan və bəzək daşları yataqları ilə məhşurdur.  
Kəlbəcər rayonunda yerləşən İstisu adı ilə tanınan mineral su qazlılığı, kimyəvi tərkibi, 
temperaturunun yüksək olması, bir sözlə tərkibinin zənginliyinə görə fərqlənir. Sözügüdən 
suyun üzərində ötən əsrin 80-ci illərində iqtisadi səmərəsini də nəzərə alaraq böyük bir 
müalicəvi kurort və mineral sudoldurma zavodu da inşa edilmişdir. Zavodda sutka ərzində 
800 min litr su istehsal olunurdu. Digər bir mineral su Şuşa şəhərinin 17 km-lik məsafəsin-
də yerləşən Turşsu mineral bulağıdır. Turşsudan müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifa-
də olunurdu. Qeyd edilən mineral sular hal-hazırda Respublikamızın içki sənayesi, turizm 
və rekreasiya sahəsi üçün əlverişli imkanlar ehtiva edir. 
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə mineral xammal yataqları: 
Ağdam rayonu: 13 yataq (Gülablı, Şahbulaq, Çobandağ, Boyəhmədli, Şahbulaq, Qarqar-
çayı, Xaçınçay, Qarqarçay-II,Ağdam,Şəlli,Burundağ,Çəmənli-I, Çəmənli-II).
Cəbrayıl rayonu: 19 yataq (Göyərçin, Veysəlli, Soltanllı, Çaxmaqçay, Ağtəpə, Cəfərabad, 
Minbaşılı, Qaraçalı, Tuluz, Kovdar-I, Soltanlı-I, Hacılı-I, Sarıcalı, Tinli, Niyazqulu, Qurddaş, 
Kovdar, Böyük Mərcanlı, Şahverdilər, Dərzili. 
Füzuli rayonu: 5 yataq (Kürdmahmudlu, Dövlətyarlı, Dilağarda, Quruçay, Kərimbəyli). 
Xocavənd rayonu: 2 yataq (Edili, Xocavənd). 
Xocalı rayonu: 4 yataq (Xankəndi, Xocalı, Zərinbağ, Ağçaylı). 
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Tərtər rayonu: 8 yataq (Ağdərə-I, Tərtər, (Ağdərə), Təzəkənd-II, Çardağlı, Sedimli, 
Dəmirli-I, Şorbulaq-I, Şorbulaq-II. 
Qubadlı rayonu: 11 yataq (Xanlıq, Hacılı, Əliquluuşağı, Lalazar, Qızıldaş, Sedimli, 
Dəmirli-I, Şorbulaq-I, Şorbulaq-II. 
Təbii sərvətlər: Ötən 27 il ərzində regionun faydalı qazıntıları işğalçılar tərəfindən vəhşi-
cəsinə talan edilmiş, onların bu əməllərində bir sıra xarici ölkələrin 30-a yaxın şirkəti iştirak 
etmişdir. Bu da müxtəlif dövrlərdə bütün beynəlxalq hüquq norma və konvensiyaların ko-
bud şəkildə pozulmasıdır. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərində ekoloji əhəmiyyətə malik olan 7 relikt göl (Kəlbəcər və 
Laçın rayonlarının yaylaqlarında Böyük Alagöl, Kiçik Alagöl, Zalxagöl, Qaragöl, Canlıgöl, 
İşıqlı Qaragöl və Ağdərə rayon ərazisində Qaragöl) və 10 su anbarı erməni işğalçıları tərə-
findən əhəmiyyətli dərəcədə antropogen təsirə məruz qalmışdır. Uzun müddət işğal altında 
saxlanılan ərazilərdən axan çayların və digər su mənbələrinin keçən illər boyu çirkləndiril-
məsi bir sıra qiymətli balıq növlərinin məhv olması və balıq ehtiyatlarının azalması ilə nəti-
cələnmişdir. 10 müxtəlif su anbarı (ümumi həcmi 631 milyon m3), həmçinin Tərtər çayı 
üzərində inşa edilmiş və 100 min hektardan çox əkin sahəsinin suvarılmasında istifadə 
edilməyə proqnozlaşdırılmış Sərsəng su anbarı (su tutumu 560 milyon m3) texniki qulluq 
göstərilmədiyindən ətraf ərazilərdə məskunlaşan əhali üçün real təhlükə mənbəyinə 
çevrilmiş, yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrində yaşayan 400 min əhali təhlükə altında qal-
mışdır. Bu faktları nəzərə alaraq, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanın 
Ermənistanla sərhədyanı rayonlarının sakinlərinin qəsdən sudan məhrum edilməsinə dair 
2016-cı il 2085 saylı qətnaməni qəbul etmişdir. Azərbaycanın işğal zamanı bu ərazilərə nə-
zarəti həyata keçirə bilməməsi ölkənin beynəlxalq konvensiyalardan irəli gələn öhdəliklərini 
yerinə yetirməsini çətinləşdirirdi. Ermənistanın BMT tərəfindən qəbul edilmiş transsərhəd 
su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi haqqında Konvensiya öhdəlik-
lərini yerinə yetirməməsi transsərhəd su axınları ilə bağlı problemlərin beynəlxalq hüquq 
normaları çərçivəsində həllini mümkünsüz etmişdir. 
İşğalın son illərində Azərbaycana məxsus ərazilərdə yeraltı sərvətlərin talanması yolu ilə 
Ermənistanda mədənçıxarma məhsullarının ixracında artım müşahidə olunurdu. Ölkə 
iqtisadiyyatında əhəmiyyəttli yerə sahib çoxlu sayda qızıl, gümüş, mis, qurğuşun, civə, daş 
kömür, müxtəlif növ tikinti materialları və digər faydalı qazıntı yataqları, həmçinin mineral 
su yataqları xarici ölkələrin şirkətlərinin dəstəyi ilə işğalçı Ermənistan tərəfindən qanunsuz 
olaraq istismar edilərək xarici ölkələrə aparılmışdır. 
Ekoloji problemlərin kəskinləşməsinə səbəb olan amillərdən biri də atom enerjisi istehsalı 
sahəsində təhlükəsizlik məsələlərinə əməl olunmaması ilə bağlıdır. Ermənistan sərhədləri 
daxilində yerləşən və istifadə müddətini başa vurmuş “Metsamor” Atom Elektrik Stansiyası 
təbiət üçün, eləcə də region əhalisinin sağlamlığı üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Ermənis-
tanın işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində nüvə və radioaktiv materialların, ha-
belə nüvə yanacağı tullantılarının qaçaqmalçılıq yolu ilə daşınmasında, radioaktiv tullan-
tıların basdırılmasında xüsusi rol oynaması faktı region üçün ciddi təhlükə mənbəyi olaraq 
qalır. Təəssüflər olsun ki, bu coğrafiya üçün ciddi təhlükə mənbəyi olan “Metsamor” Atom 
Elektrik Stansiyası fəaliyyətini hal-hazırda da davam etdirməkdədir və məyusedici haldır ki, 
bu məsələyə hələ də adekvat münasibət göstərilmir. Necə ki, beynəlxalq təşkilatlar Azər-
baycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılmasına uzun illər göz 
yumdular, eləcə də, seysmik zonada yerləşdiyi üçün hər an qəza təhlükəsi ilə üz-üzə olan 
“Metsomor” Atom Elektrik Stansiyasının faəliyyətini də görməzdən gəlirlər.  
Atom Elektrik Stansiyasında qəza baş verdikdə öncə Ermənistanın, daha sonra region öl-
kələrinin ərazilərinin ekoloji fəlakətə səbəb ola biləcək radioaktiv çirklənməsinə gətirib çı-
xarır. Məsələ burasındadır ki, Ermənistanın maliyyə imkanları “Metsamor” AES-in tullantı-
larının emal olunmasına, utilizasiyasına şərait yaratmaq iqtidarında deyil.. AES-də hər il 
tonlarla bərk və maye halında radioaktiv tullantılar əmələ gəlir ki, bu tullantıların utilizasiya-
sı onların basdırılması belə Ermənistan ərazisində mümkün olacaq bir şey deyil. Radioak-
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tiv tullantılar maye halında Araz çayına axıdılır ki, bu da çayın suyunun zəhərlənməsinə 
gətirib çıxarır.  
Qeyd etdiyimiz kimi, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə monitorinqlər aparılmış və ekoloji 
qiymətləndirmə edilmişdir. Monitorinq nəticəsində məlum olmuşdur ki:  
-Bu ərazilərdə olan 19 qeyri-filiz xammalı yatağından 2 ədədi istismar edilmişdir.  
-4672 min m3 ehtiyatı olan Soltanlı qum yatağının- 52, 47 min m3 istismar olunmuşdur; 
-Böyük mərcanlı qum-çınqıl yatağı 99 min m3-dən - 66 min m3 istismar olunmuşdur; 
-Cəbrayıl hidrometeroloji stansiyası dağıdılmışdır; 
-Qubadlı ərazisində 3000 m3-dək məişət tullantıları vardır. 
Kiçik Qafqazın şərqindəki yerləşən Mehmana yataqlarında region üçün böyük əhəmiyyət 
daşıyan faydalı qazıntı ehtiyatları vardır. Kəlbəcər rayonundakı Şorbulaq və Ağyataqda 
sənaye əhəmiyyətli civə yataqları vardır. Məlum olmuşdur ki, Kəlbəcərin “Söyüdlü” və Zən-
gilanın “Vejneli” yataqlarından vandallar qızıl ehtiyatını oğurlayaraq, İsveçrə birjalarında 
satışa çıxarmışdır. 
Kəlbəcər rayonunda işğalçılar tərəfindən 2540 min m3 qum-çınqıl, Filiz - 28 min ton, civə - 
190 ton, qızıl - 112,5 ton, gümüş - 190,33 ton istismar edilmişdir. 
Dəmirli filiz yatağı işğal dövründə Ermənistanın dağ-mədən sənayesinin əsas fiquru 
sayılan “Vallex Qroup” şirkətinin yaratdığı “Baze Metals” kompaniyası tərəfindən 2013-cü 
ildə qarət olunmuşdur. Təsadüfi deyilki uzun müddət bu şirkət separatçı rejimin büdcəsinin 
35%-ni təşkil etmişdir. 2019-cu ildə rejimin bübcəsinə 38,8 milyon, 2020-ci ilin birinci ya-
rımilində 14 milyon ABŞ dolları vergi ödəmişdir. 2019-cu ildə dağ-mədən sənayesi rejimi-
nin ümumdaxili məhsulunun 13,7%-ni təşkil etmişdir. İşğal zonasında fəaliyyət göstərdiyi 
müddətdə “Vallex Qroup” şirkəti burada 250 milyon dollar investisiya qoyulmuş, 1450 yeni 
iş yeri açmışdır. İnformasiya mənbələrinin məlumatına əsasən göründüyü kimi erməni iş-
ğalçıları Dəmirli yatağında dəqiq qiymətləndirmə işləri aparmaqla istismar resurslarının 
həcmini 56 milyon ton hesablamışlar. İstismar gücü 1,7 milyon ton olan emal sənayesinin 
20-25 il davam etməsi praqnozlaşdırılmışdır. Lakin 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən burada 
fəaliyyət dayandırılmışdır. Kosmofotoşəkillərin araşdırılmasından göründüyü kimi istismar 
zamanı mineral xammal ehtiyatları ilə yanaşı ətraf mühitə də (7,2 km2 meşə fondu) ciddi 
ziyan vurulmuşdur.  
Aşağıdakı cədvəldə azad olunmuş rayonların ayrı-ayrılıqda hansı faydalı qazıntı növləri ilə 
zəngin olduğu göstərilmişdir: 

Cədvəl 1. Rayonlar üzrə faydalı qazıntı növlərinin bölgüsü. 

Rayonun adı Faydalı qazıntı növü 
Ağdərə Qızıl, qurğuşun, sink, mis, mişar daşı, gəc 

Şuşa Üzlük daşı, gil, tikinti daşı 
Xocalı Gil, üzlük daşı, qum-çınqıl 
Xocavənd Üzlük daşı, tikinti daşı 
Kəlbəcər Qızıl, civə, mişar daşı, gil, perlit, qum-çınqıl, tikinti daşları, üzlük 

daşları, əlvan daşlar (obsidian, oniks, pefritoid, listvenit) 
Laçın Civə, mişar daşı, üzlük daşı, tikinti daşı, gil, qum-çınqıl, pemza, 

vermukulit, vulkan külü, əqiq, jad 
Qubadlı Mişar daşı, gil, tikinti daşı, üzlük daşı, əlvan daşı 
Zəngilan Qızıl, gümüş, üzlük daşı, əhəng daşı, gil, tikinti daşı, qum-çınqıl 
Cəbrayıl Mişar daşı, gil, qum, sement, gəc, tikinti daşı, kips, ahhidrid, 

pemza, vulkan külü, əlvan daşlar (yəşəm, xalsədan) 
Füzuli Mişar daşı, gil, qum-çınqıl 
Ağdam Mişar daşı, üzlük daşı, sement xammalı, gil, qum-çınqıl 
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Bölgənin zəngin su ehtiyatları vardır. Bu da ölkəmizdə sənaye və kənd təsərrüfatının in-
kişafında vacib və əhəmiyyətlidir. Su tutumu 560 milyon m³, bəndinin hündürlüyü isə 125 
metrdən ibarət olan Sərsəng su anbarı 1976-cı ildə Tərtər çayının üzərində tikilmişdir. İstər 
Sərsəng istərsə də, Xudafərin su elektrik stansiyaları ətraf rayonların enerji ilə təmin olun-
masında, azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulmasında əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. 
Ölkənin enerji sisteminə yenidən qatılan bu elektrik stansiyaları enerji sistemində güclərin 
artırılması ilə yanaşı, mənbələrin coğrafi diversifikasiyası, yəni Abşeron, Şirvan və Mingə-
çevir üzərindən yükləri azaldacaq, həmçinin alternativ enerji istehsalının ümumi istehsalda 
payını artıracaqdır. 
Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonların ərazisində termal mineral su yataqlarının dövlət və 
sahə balansında 10 yataq mövcuddur, onlardan Kəlbəcər rayonunda 7-si, Şuşa rayonunda 
isə 3-ü hər biri pərakəndə istismar vəziyyətindədir. Su quyuları dağıdılmışdır. 
Biomüxtəliflik. Respublikamızın meşə ilə örtülü sahələrinin 25 faizi işğaldan azad olun-
muş ərazilərdə yerləşir və burada qiymətli meşələrin əksəriyyəti erməni vandalizmi nəticə-
sində məhv edilib. Azərbaycana qarşı olan işğalçı və təcavüzkar siyasət məhz Azərbayca-
nın incisi olan Şuşa şəhəri ətrafında mövcud olan və dövlət qoruğu hesab edilən Topxana 
meşələrinin məhv edilməsi ilə başlamışdır. İşğalçı Ermənistan tərəfindən uzun illər nəzarət 
altında saxlanılan 260 min 311 hektar (bundan 224 min 792 hektarı sıx meşə ilə örtülü 
olmuşdur) meşə sahəsi və burada yayılmış ağcaqayın, şam, göyrüş, vələs, fıstıq, palıd, 
qoz, çinar kimi dəyərli ağac cinsləri kəsilərək müxtəlif sahələr üçün istifadə olunmuşdur. 
İllər ərzində işğal altında saxlanılan ərazilərdə kütləvi şəkildə edilən meşə qırğını tor-
paqların eroziyasına və səhralaşmaya gətirib çıxarmışdır. Son illərdə Ermənistanda artan 
mebel istehsalı və ixracı Azərbaycanın təbii sərvətlərinin istismarı hesabına olmuşdur. Fü-
sunkar Qarabağın vaxtilə xüsusi mühafizə olunan təbiət abidələrindən olan Bəsitçay, Qa-
ragöl qoruqları, Arazboyu, Laçın, Qubadlı və Daşaltı yasaqlıqlarında işğala qədərki dövr-
lərdə Şuşa vələsi, Vələsyarpaq azat, Şərq çinarı, Əkin şabalıdı, Giləmeyvəli qaraçöhrə və 
digər nadir ağac növləri qorunurdu.[2] 
Ümumi sahəsi 43 min ha olan və xüsusi mühafizə olunan ərazilərdə (Arazboyu Dövlət 
Təbiət Yasaqlığı, Qubadlı Dövlət Təbiət Yasaqlığı, Laçın Dövlət Təbiət Yasaqlığı, Bə-
sitçay Dövlət Təbiət Qoruğu, Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu) Azərbaycan Respublika-
sının “Qırmızı Kitabı”na daxil olan 24 fauna və 70-dən çox flora növü qorunub saxlanıırdı 
ki, bunların da əksəriyyəti məhv edilmişdir.  
İşğaldan azad olunmuş Qarabağ ərazisində 460 növdən çox yabanı ağac və kol bitkilərinə 
rast gəlinir ki, bunların da 70-i endemik bitkilərdir. İşğal dövründə yüzlərlə növ ağac və kol 
bitkiləri (Ayı fındığı, Araz palıdı, Yalanqoz, Şərq çinarı, Hirkan şümşadı, Eldar şamı, Sö-
yüdyarpaq armudu, Qafqaz xədicəgülü, Qarabağ dağ laləsi, Şmidt dağ laləsi və s.) məhv 
edilmişdir. Ərazidə 2000-dən çox bitki növü vardır, bu da Azərbaycan florasının 42 faizi 
deməkdir. Bölgədə Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının Siyahısına və Azərbaycan Res-
publikasının “Qırmızı Kitabı”na salınmış nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan 127 
fauna və 72 flora növü vardır [3]. 
Qiymətli təbiət abidəsi sayılan 152 ağac (şərq çinarı, palıd, azat, armud), 8 xüsusi qiymətli 
meşə sahəsi (Şərq çinarı, Püstə, Ayı fındığı, Ardıc, Azat, Araz palıdı, Çaytikanı, Pirkal), 6 
ədəd geoloji-palentoloji obyekt (“Azıx”, “Tağlar”, “Xan”, “Qaxal” və “Divlər sarayı” mağarası, 
“Bazaltın sütunvari aralanması”) yaşı 120 ildən 2000 ilədək olan pasportlaşdırılmış 145 
Şərq çinarı və digər təbiət sərvətləri uzun illər ağır və misli görünməmiş talanla üz-üzə 
qalmışdır. Kəlbəcər rayonunda 968 hektar ərazini əhatə edən “Qırmızı kitab”a daxil edilmiş 
Ayı fındığı ağacları da kütləvi şəkildə qırılmışdır. 
Hazırda aidiyyatı qurumlarla birlikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı 
monitorinqlər aparılır, ərazinin ətraf mühitinə, landşaftına və meşələrinə, təbii sərvətlərinə, 
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həmçinin bitki və heyvanat aləminə dəymiş ziyanın hərtərəfli qiymətləndirilməsi aparılır. Bu 
monitorinqlər nəticəsində məlum oldu ki, yolların kənarındakı tut, qovaq, çinar, şam və 
meyvə ağacları kəsilib, bəzi yerlərdə isə tamamilə yandırılıb. Meşələrdə və digər yaşıllıq 
massivlərində bilərəkdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində bitki örtüyü, münbit torpaq qatı 
və digər canlı aləm məhv edilib [4]. 
Erməni vandalizmini sübut edən dəlillərdən biri də keçmiş Sovet dövründən xüsusi mühafi-
zə statusuna malik nadir təbiət abidələri siyahısına daxil edilmiş minillik qədim ağacların 
qəsdli şəkildə kəsilməsi və zəngin təbiət tarixinin qəsdən məhv edilməsinə şərait yaradıl-
masıdır. Aparılan monitorinqlərin nəticələrinə görə Qubadlı, Füzuli və Cəbrayıl rayonların-
da yaşı 1600, 900 və 500 il olan Şərq çinarları məhv edilib. Məhv edilmiş ağacların yerində 
bitən 2 metrə qədər olan pöhrələr bu qədim çinarların son illərdə kəsildiyini təsdiqləyir. 
Zərər çəkən ərazilərdən biri də Bəsitçay qoruğudur. Bu qoruq Azərbaycanın cənub-
qərbində, işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunun ərazisində Bəsitçayın dərəsində 
1974-cü ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə yaradılmışdır. Sahəsi 107 hektardır. 
Burada Şərq çinarı qorunur. Bəsitçay vadisində çinar meşələri qoruğun sahəsinin 93,5%-ni 
tutur [5]. Həmçinin qoruqdan kənar ərazilərdə də çox sayda nadir ağac növləri məhv 
edilmişdir. Hacılı kəndi ərazisində 1 ədəd Şərq çinarı (diametri 350 sm, hündürlüyü 30 m, 
yaşı 738 il) yandırılmışdır. Qeyd etdiyimiz kimi nadir növlərdən olan onlarla ağacın nəinki 
qoruqda hətta qoruqdan kənarda da məhv edilməsi müşahidə edilmişdir: 
- Cəbrayıl şəhərində bir ədəd Şərq çinarı (diametri 250 sm hündürlüyü 30 m, yaşı 538 il) 
məhv edilmiş, yeri isə yandırılmışdır. Gövdənin yanından yeni zoğların pöhrələnməsi gös-
tərir ki, bu artıq son 5-10 il ərzində baş vermiş prosesdir. Bundan əlavə aşağıdakı nümu-
nələrdə də eyni vandallıq aktı qeydə alınmışdır:  
-Karxulu kəndi 1 ədəd Şərq çinarı (diametri 90 sm, hündürlüyü 25 m, yaşı 238 il) 
-Furqanlı ərazisində 1 ədəd Şərq çinarı (diametri 370, hündürlüyü 30, yaşı 758) 
-Horovlu ərazisində 838 il yaşı olan Şərq çinarı məhv edilmişdir. 
-İsaqlı kəndində 338 il yaşı olan Şərq çinarı məhv edilmişdir. 
-500 hektara yaxın meşə sahəsində 400 minə qədər palıd ağacı kəsilmişdir. 
-Kənd və şəhər ərazisində olan yaşıllıqlar məhv edilmişdir.  
-Ağacların yerini kol bitkiləri əvəzləmişdir. 
-Cəbrayıl şəhəri ətrafında yol kənarında 850-yə qədər Şam ağacı və Çinar ağacları 
kəsilmişdir. 
-Zəngilanda qamışlığa yaxın söyüd ağacları məhv edilmişdir. Qamışlıq yandırılmışdır və 
nəticədə ağaclar məhv edilmişdir.  
-Baxımsızlıqdan meyvə ağaclarının böyük sahəsi quruyub məhv olmuşdur.  
-Zəngilanda böyük uzun məsafəli yolların terraslarında şam ağacları məhv edilmişdir.   
Yekunda onu da qeyd edək ki, artıq bu ərazilərdə meşəbərpa işlərinə, həmçinin hər 
bölgənin iqlim şəraitinə uyğun minlərlə meşəcinsli ağacların əkiminə başlanılmışdır.  
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XÜLASƏ 

Tərəfimizdən mülayim şəraitdə alınan TiO2 nanohissəcikləri və meti-3-aminokrotonat iştira-
kında 1 mq/l fenol məhlulunun fotokimyəvi dissosiasiyası aparılmış, müddət 60 dəqiqə gö-
türülmüşdür.Fotokimyəvi dissosiasiyanın getməsi“Varian Cary 50”cihazında prosesdən 
sonra  reaksiya məhsulu üçün çəkilən  absorbsiya əyrilərinə  əsasən təddiq edilmişdir. Fe-
nol məhlulunun meti-3-aminokrotonat iştirakında fotokimyəvi dissosiasiyasının UB-görünən 
sahədə həyata keçirilməsi çəkilən əyrilər vasitəsi ilə təsdiqlənmişdir.Müəyyənləşdirilmişdir 
ki, fotokimyəvi dissosiasiya turş mühitdə əsasi mühitdən daha yaxşı baş verir.
Açar sözlər: UB-görünən sahə, metil-3-aminokrotonat, fenol məhlulu, TiO2 nanohissəcik-
lər və s. 

Giriş: Toksiki təsirli maddələr ilə su ekosisteminin çirklənməsi  müasir həyatımızda qlobal 
ekoloji problemlərdən ən vacibidir, buna görə də bu problemin həlli istiqamətində  aparılan 
elmi  işlər də çox aktualdır.Heterogen fotokatalitik üsullar  ətraf mühitin qorunmasında və 
çirkab sulardan fenol tipli birləşmələrin təmizlənməsində ən effektiv proseslər hesab edilir. 
Digər tərəfdən, nanotexnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq nanohissəciklər iştirakında 
gedən proseslər  yeni və maraq kəsb edən işlərdir. Baxılan hallarda sərf olunan maddələr 
çox kiçik miqdarda götürüldüyündən  ekosistemlər üçün  bu cəhətdən müsbət  hesab edilir.  
Dünyada  əhalinin sayının artması ilə əlaqədar olaraq  içməli suya olan  təlabat gün-
gündən artırmaqdadır. Elə ölkələr vardır ki, su resursları çox məhduddur və  texniki suları 
dəfələrlə təmizləməklə suya olan təlabatlarını ödəməkdədir. Kənd təsəsrrüfatı və digər sa-
hələrdə xüsusilə şirin sudan deyil, texniki və ya  çirkab sularından istifadə etmək  lazım gə-
lir. Bunun üçün belə sular dəfələrlə təkrar təmizlənməyə məruz qalır.Bu baxımdan  çirkab 
sulardan üzvi mənşəli toksiki maddələri ayırmaq üçün  yeni və daha təkminləşmiş metodlar  
olmalıdır [1-3]. Hazırda belə ayırma  metodlarından  geniş yayılanı adsorbsiya və mem-
bran filtrasiyasıdır [4-7].Lakin bu zaman suyun tərkibində olan toksiki maddələrin ayrılması 
başqa üsullar tələb edir.Ona görə də yeni üsulların  axtarılması, işlənilməsi öz aktuallığını 
itirməməkdədir. 

İşin gedişi: Ədəbiyyat məlumatlarına istinadən qeyd etmək olar ki, TiO2 nanohissəcikləri  
iştirakında  tullantı sularının tərkibindən fenolu təmizləmək mümkündür. Eyni zamanda  öy-
rənilmişdir ki,  bu nanohissəciklər azotlu birləşmələr ilə legirlənmiş sistemlər əmələ gətirir 
ki, belə sistemlər UB şüalanma diapazonunu görünən oblasta qədər genişləndirir və nəti-
cədə TiO2/N iştirakında  gedən reaksiyalar görünən oblastda keçir,bu hal isə baxılan reak-
siyaların praktiki əhəmiyyətini artırır. TiO2 nanohissəcikləri yalnız UB şüalanma zamanı  
həyacanlanır (A<387nm), görünən oblastda isə bu nanohissəciklər ilə reaksiyalar getmir 
(A< 400 nm).TiO2 birləşməsində Ti—O arasındakı rabitə enerjisi böyük olduğundan  məhz 
UB şüalar TiO2  molekulunun həyacanlanmasına səbəb olur. TiO2/N  legirlənmiş sistemlər-
də  görünən oblastda prosesin  getməsi isəTi—N arasındakı rabitə enerjisinin Ti—O ara-
sındakı rabitə enerjisindən kiçik olmasına əsaslanır [8-10].   
Ekoloji baxımdanTiO2 nanohissəciklərindən istifadə etmək çox sərfəlidir; belə ki,TiO2 kim-
yəvi baxımdan dayanaıqlıdır, iqtisadi baxımdan asan başa gəlir, toksiki deyil və ekoloji tə-
mizdir [11].  
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Bu məqsədlə,sözü gedən nanohissəciklərindən və metil-3-aminokrotonatdan istifadə et-
məklə fotokimyəvi reaksiyalar vasitəsilə fenolun parçalanması  həyata keçirilmişdir. Pro-
sesdə 0,05 qr. metil-3-aminokrotonat və 0,05qr.TiO2-nin distillə olunmuş suda(10ml)tam 
qarışmış suspenziya şəkilli məhlulu hazırlanmışdır.TiO2 nanohissəciklərinin  distillə suyun-
da bərabər paylanılması üçün məhlulun sanifikasiyası qabaqcadan aparılır.Alınmış  qa-
rışıqdan 5 ml götürülərək  ml fenol məhluluna (25ml) əlavə edilmiş və daha sonra üzərinə 
0,05qr. metil-3-aminokrotonat əlavə edilmişdir. Fotoliz prosesi bir saat aparılmışdır.Fotoliz 
prosesində absorbsiya əmsalının (Abs) dalğa uzunluğundan asılılığı spektrofotometrdə 
təyin edilmiş, dərəcəli qrafikə əsasən fotokimyəvi reaksiyadan sonra məhlulda qalan feno-
lun qatılığı təyin edilmiş və demək olar ki, 2 dəfə fenolun qatılığının azalması müəyyən 
edilmişdir. Bundan başqa,  müqaisəli olaraq  qaranlıq və işıq sahələrdə fotokimyəvi prose-
sin uzun müddətli(5saat) müşahidəsi də aparılmış və metil-3-aminokrotonat iştirakında  gö-
rünən işıqda fenol məhlulunun dissosiasiyasının  daha yaxşı getdiyi müəyyən edilmişdir; 
bu zaman mühitin pH=4 olmuşdur. 

Nəticələrin analizi: Sol-gel üsulu ilə sintez edilmiş TiO2 nanohissəcikləri TEM üsulu ilə tə-
yin edilmişdir.Əldə edilən nanohissəciklərin ölçüləri  homogendir və 10-30 nm arasında də-
yişir, nəticələr Şerrer metodu ilə hesablamalara uygun olmuşdur. Nanohissəciklərin ümumi 
səth sahəsi 159.6 m2/q  təşkil etmişdir. TEM  nəticələri  XRD  nəticələri ilə uyğun olmuşdur. 
TiO2 nanohissəciklərinin kristallılığı və təmizliyi XRD metodu ilə təyin edilmişdir.Şəkil 1-də 
TiO2nanohissəciklərinin rentgen quruluş analizi verilmişdir. Bütün XRD siqnallarının TiO2-
nin rutil fazasına uyğun gəldiyi müəyyən edilmişdir.Şerrer metoduna görə (101)difraksiya 
siqnalına uyğun nanohissəciyin orta ölçüsü 10,3 nm olmuşdur.TiO2-nin ümumi sahəsi 159,6 
m2/q olmuşdur.TiO2 nanohissəcikləri  üçün  xarakterik siqnallar müvafiq olaraq -27,90 ° 
(110), 36,01 ° (101), 41,58 ° (111), 54,71 ° (211) olmuşdur.  
Qrafik 1-də fotokimyəvi prosesinin 15-ci, 35-ci və 55-ci dəqiqələrindən sonra alınan əyrilə-
rin müqaisəsi verilmişdir. Qrafikə əsasən 15-ci və 55-ci dəqiqələrdə alınan əyrilərin müqai-
səsindən  görünür ki, get-gedə  fenol üçün xarakterik olan (270 nm) əyrilərin qabarıqlığının 
azalması prosesdə fenolun  parçalanmasından və ya azalmasından xəbər verir. 

Şəkil 1. TiO2 nanohissəciklərinin rentgen quruluşu  (XRD) 
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Qrafik 1. Fenol+TiO2 sistemi  üçün UB şüalanmadan sonra alınan  əyrilərin müqaisəsi 

UB şüalandırıcı cihazın göstəricilərinə əsasən Abs əmsaslı 15,35 və 55-ci dəqiqələrdə fe-
nol üçün 0,278nm, 0,215nm və 0,164 nm olmuşdur.  
Qrafik 2- yə əsasən  Abs əmsalı ilə  dalğa uzunluğu  arasındakı asılılıqdan görünür ki, 
dalğa uzunlunun 400 nm-ə qədər olan  sahəsində  tək TiO2 üçün xarakterik əyri, 400-dən 
sonrakı sahədə isə N/TiO2 modifikasiyalı sistem üçün udma  əyrisi verilmişdir. 

Qrafik2. Fenol+TiO2 və fenol+N/TiO2 sisiteminin  absorbsiya  
əmsalının dalğa uzunluğundan  asılılığı 

Aşağıdakı şəkildə fenol məhlulu+TiO2(A) və N/TiO2(B) sistemləri üçün dalğa uzunluğundan 
asılı olaraq işıq  udmaları  göstərilmişdir. Məlumdur ki, TiO2 olan sistemdə işıq udulması 
yalnız UB şüalanma oblastında baş verirsə, N /TiO2 udulma daha çox görünən zonada baş 
verir. Birinci halda udma sərhəddi 380 nm – də, ikinci halda isə bu sərhəd  təxmini 420 nm 
oblastına düşür. Baxılan nümunələrin işıq udması ikiqat dispersiyalı M 833 monoxromator-
da  çəkilmişdir. 
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Şəkil 2. Fenol məhlulu+ TiO2 (a) və fenol məhlulu+N/TiO2 (b)  
sistemlərinin  mikroxromotor  ilə  çəkilən rəsmləri 

Azotlu birləşmələrin iştirakında fotokimyəvi reaksiyaların getməsi və ya azotun TiO2 nano-
hissəcikləri ilə modifikasiyasından alınan kompozitlər iştirakında prosesin UB oblastdan 
görünən oblastdadək sürüşməsi baş verir.Prosesin görünən oblastadək uzanması  N və O  
atomlarının xarici energetik səviyyəsi ilə xarakterizə edilir: bu həyacanlanmış O atomunun  
2 p e-- zona sərhəddində  elektron balansının pozulması  ilə oksigen atomlarının sayının 
azalması və  boşluqlara N atomlarının daxil olması ilə səciyyələnir.  
Bundan başqa, fotokimyəvi reaksiyanın gedişi zamanı qaranlıq və işıq sahələrdə fotoliz 
prosesinin getməsinin qrafik təsviri də verilmişdir. Qrafik 3-dən göründüyü kimi, qranlıq sa-
hədə fotokimyəvi parçalanma baş vermir və fenol məhlulunun qatılığı elə prosesin əvvəlin-
də götürüldüyü kimi 1 mq/l qalır.İşıqlı sahəyə keçdikdə isə  bu hal dəyişir.Əgər fenol+TiO2

sistemində fenolun parçalanması UB şüalanma oblastında gedirdisə, fenol+N/ TiO2 siste-
mində  fenolun parçalanması görünən oblastda baş verir. 

Qrafik 3.  N/TiO2+ fenol  məhlulunun  görünən  işıqda  parçalanma diaqramı 

Prosesdə fotokimyəvi dissosiasiyanın mühitin pH-dan asılı olaraq dəyişməsi  də müəyyən 
edilmişdir. 1 mq/l fenol məhlulunun  pH-ın dəyişməsi  pH meter cihazı ilə təyin edilmişdir. 
N/TiO2+fenol məhlulunun  maksimal dissosiasiyası  zamanı mühitin pH=4 olmuşdur.Hesab 
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edilir ki, turş mühitdə nanohissəciklərin aktiv mərkəzlərinin sayı daha çox olur və bu da  
fenolun dissosiasiyasının getməsinə müsbət təsir göstərir. 
Baxılan məqalədə  tullantı və ya çirkab sularının ətraf mühitdə yaratdığı ekoloji problemlə-
rin həllində  müasir nanotexnoloji üsullardan istifadə etməklə belə suların toksiki təsirli üzvi 
birləşmələrdən təmizlənməsi istiqamətində fotokimyəvi reaksiyalar tədqiq edilmişdir.Son 
50 ildə nanotexnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq çirklənmiş və ya tullantı sularından 
toksiki maddələrin ayrılması ekoloji baxımdan aktual hesab edilir. 

Nəticələr:  
1. Müəyyən edilmişdir ki, TiO2 nanohissəciklərinin ölçüləri 10-30 nm arasında dəyişir 
.Nanohissəciklərin ümumi səth sahəsi 159.6 m2/q  təşkil edir və nanohissəciklərin TEM  
nəticələri  XRD nəticələri ilə üst-üstə düşür. 
2. XRD analizlərə əsasən müəyyən edilmişdir ki, TiO2 nanohissəcikləri rutil fazaya aiddir.  
3. TiO2 nanohissəciklərinin fotokatalitik xüsusiyyətlərinə əsasən   metil-3-aminokrotonat və 
TiO2 iştirakında fenolun fotokimyəvi parçalanması UB oblastdan görünən oblastadək 
sürüşmüşdür. 
4. UB sahədə TiO2  nanohissəcikləri iştirakında,görünən sahədə  isə TiO2/N  iştirakında  
fenolun  fotokimyəvi parçalanması  baş vermişdir.  
5. Müəyyən edilmişdir ki, fotokimyəvi dissosiasiya mühitin pH=4 olduqda daha yaxşı baş 
verir. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə neftlə və ağır metallarla çirklənmiş torpaqların remediasiya üsulları verilmişdir. Bu üsul 
ağır metalların torpaqdan xüsusi olaraq seçilmiş ali torpaqüstü bitkilərin əkilməsi ilə fitoekstrak-
siyasını əks elətdirir. Neftin təsirinə davamlı olan və metalların geniş spektrini akkumulyasiya etmək 
qabiliyyətinə malik olan kənd təsərrüfatı bitkilərinin geniş spektri seçilmişdir.   
Açar sözlər: Fitoremediasiya, ksenobiotiklər, rizosfera. 

Təbii mühitin neftçıxarma və neft emalı məhsulları, ağir metallar və ksenobiotiklərlə çirklənməsi 
dünyanın bütün neft emal edən dövlətləri üçün böyük ekoloji problemdir. Bütün ehtiyat tədbirlərinin 
görülməsinə baxmayaraq neftin nəqli, emalı və qəzalar zamanı böyük torpaq sahələri neftlə çirklənir. 
Neft və qazin intensiv surətdə emalı ətraf mühiti karbohidrogenlərdən başqa Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Mg, 
Ni, Pb,V, Zn kimi ağır metalların duzları ilə də çirkləndirir (1,2). Karbohidrogenlərdən fərqli olaraq 
ağır metalların çirkləndiriciləri parçalanmırlar və ətraf mühitin komponentləri arasında yayılırlar. Bu 
cür çirklənmiş ekosistemlərin bərpası uçün müxtəlif rekultivasiya qaydaları işlənir ki, bura torpağın 
mexaniki, fiziki-kimyəvi və bioloji üsullarla təmizlənməsi aiddir. Bunlar arasında mikroorqanizmlə-
rin və bitkilərin birləşmiş metabolizm potensialından istifadə olunmasi daha aktualdır. 
Birgə əlverişli qarşılıqlı təsirinə görə bitki-mikrob asosiasiyası (simbiozlar) ətraf mühitin əlverişli 
olmayan şəraitində belə yaşamaq üstünlüyünə malikdirlər. Torpaqda çirkləndiricilərin deqradasiya 
prosesini təkcə bunun üçün seçilmiş bitkilərin səpilməsilə deyil, eləcə də onların intensiv inkişafı və 
rizosfer mikrobiosenozunun metabolik aktivliyinin yüksəldilməsilə tezləşdirmək olar. Çirklənmiş 
torpaqlardan ağır metalların çıxarılması üçün istifadə olunan bitkilər bir sıra tələblərə cavab verməli-
dirlər: metalların yüksək qatılığına tolerat olmalıdırlar, bir neçə metalı birdəfəlik akkumulyasiya edə 
bilməlidirlər və kök sistemindən torpaqüstü qatı üst yaşıl qata transformasiya edə bilməlidirlər, dərin 
inkişaf etmiş kök sisteminə malik olmalıdırlar. 
Torpağın neft və ağır metallarla çirklənməsi onun fiziki-kimyəvi və mikrobioloji xassələrinin və eləcə 
də funksionallaşmasının pozulmasına gətirib çıxarır və kənd təsərrüfatında istifadəsini gərəksiz edir.  
Çirklənmiş torpaqların rasional təmizlənmə üsullarının işlənməsində zonaların iqlim xüsusiyyətlərini, 
landşaft-geoloji şəraiti, neft məhsullarının və çirkləndiricilərin (asan həll olan duzların, agir metalla-
rın və digər ksenobiotiklərin) birgə neqativ təsirini nəzərə almaq lazımdır (1). Tədqiqat obyekti olaraq 
tərkibində müxtəlif  neft məhsulları olan nümunələr Balaxanının neftçıxarma rayonu üçün xarakterik 
olan torpağın yuxarı qatı və eləcə də vəhşi bitkilərin (Jincaginacaccae-citnikovid) kök ətrafı  (rizo-
sfera) torpağindan gütürülmüşdür. Bu bitkilər güclü kök sisteminə malikdirlər və çirklənmiş torpaq-
larda inkişaf edə bilirlər. Nəzarət üçün həmin rayonun çirklənməmiş torpaqlarından göturulən nümu-
nələrdən istifadə olunmuşdur. Sonrakı tədqiqatlar üçün tərkibində 7,2 % neft məhsulları olan torpaq 
götürülmüşdür. Bitkilər bioloji aktiv kök ifrazatları ilə mikroorqanizmlərin miqdarı, müxtəlifliyi və 
fəallığına təsir göstərirlər (2). Aparılmış tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, rizosferada  
polyuantların destruksiyası üçün vacib olan fermentlərə malik  mikroorqanizmlər fəal surətdə inkişaf 
edirlər. Tədqiqat aparılmış torpaqda bakteriyaların miqdarı 53107, göbələklərin 42103  və mayaların 
(57102) miqdarından üstündür. Torpaqların neftlə çirklənmış nümunələrində karbon oksidləşdirici 
mikroorqanizmlərin miqdarı 63-10.5 nəzarətdəkindən (51-0.3) yuxarıdır ki, bu da sferada üzvi 
qidalanmanın olması ilə əlaqədardır. Alınmış nəticələrin analizindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
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mikroorqanizmlərin rizosferada miqdarı torpağın digər hissələrində olduğundan çoxdur. Bu da onun-
la əlaqədardır ki, köklərin ifrazatlarında yüksək fizioloji aktivliyə malik olan və bitkilərin mikroorqa-
nizmlərlə qarşılıqlı təsirində büyük rola malik üzvi birləşmələr vardır.  
Tədqiqat aparılan torpaqlarda müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları əkilmişdi. Tədqiqat aparılan tor-
paqlarda bitən bitkilərin bəzi nümunələrinin köklərinin dibindəki torpaq, tərkibində karbohidrogen 
olan  mikroorqanizmlərin suspenziyaları ilə əlavə olaraq inokulyasiya olunmuşlar. Bu bitkilərin neftlə 
çirklənmiş torpaqlardakı ağir metalları akkumulyasiya etmək qabiliyyəti öyrənilmişdir. 
Fitoekstraksiyanın effektivliyini çirklənmiş sahələrdən ayrılmış ağır metalların miqdarı ilə müəyyən 
etmək olar. Alınmış nəticələrdən belə qənaətə gəlmək olar ki, təcrübə üçün seçilmiş kənd təsərrüfatı 
bitkiləri tədqiqat aparılan neftlə çirklənmiş torpaqlardakı ağır metalları akkumulyasiya etmək qabiliy-
yətinə malikdirlər və bu bitkilər agır metallarla çirklənmiş torpaqların bərpası üçün istifadə oluna 
bilərlər. Fitoreallaşmaya üzvi və qeyri-üzvi çirkləndiricilərin udulma, akkumulyasiya və parçalanma 
proseslərinin bütün spektri daxildir.Torpağın neft məhsullarından fitoreallşmasının texnologiyasının 
işlənməsində simbiotik mikroorqanizmlərlə yanaşı çirklənmənin toksiki hissəsini daha az hərəkətə və 
fəallığa malik olan formaya transformasiya edən bitkilərin seçilməsinə əsas diqqət verilməlidir. Fito-
remediasiya ağır metalları öz yarpaqlarında yığan hiperakkumulyator bitkilər aşkar olunduqdan sonra 
ətraf mühitin təmizlənməsi üçün effektiv və iqtisadi cəhətdən əlverişli bir üsul oldu. Ağır metalların 
bitkilərə keçməsi torpağın məhlullarında metallarla davamlı, amma həll olan kompleks birləşmələrin 
(məsələn, etilendiamintetrasirkə turşusu) əmələ gəlməsini stimullaşdırır. Məlumdur ki, bitkilərdə də-
mir çatışmadıqda onların kökləri torpağdakı dəmir tərkibli mineralları həll edən fitosideroflar ifraz 
edirlər. Ağir metalların bioloji əlçatmasınin yüksəldilməsində köklərinin mikroflorası böyük rol 
oynayır. Aparılmış tədqiqatların nəticələri aşağıdakl cədvəllərdə verilmişdir: 

Cədvəl 1. Torpaq nümunələrinin xarakteristikaları 

     Torpaq 
nümunələrinin 
xarakteristikası

Neftlə çirklənmiş torpaq nümunələri Təmiz 
torpaq 
(nəzarət) 

              Variant 1          Variant 2 
Kökyanı 
zona, % 

Yuxarı 
qat, % 

Kökyanı 
zona, % 

Yuxarı 
qat, % 

Neftin miqdarı, 
%-lə 

5.6 6.7 8.7 11.3 ---- 

Rütubər 
sahədə  
hiqroskopik 

14.7 
1.7 

16.3 
2.1 

17.6 
2.1 

19.2 
1.7 

20.0 
1.8 

        pH 7.6 7.3 7.8 8.2 7.2 

Cədvəi 2. Tədqiqat aparılan torpaqlarda mikroorqanizmlərin miqdarı hesabı 

Quru torpağın 1q-da 
mikroorqanizmlərin miqdarı 

Torpaq nümunələri
Torpağın neftlə 
çirklənmiş üst 

qatı 

Juncaginascae 
altındakı 

rizoid sfera 

Təmiz 
torpaq 

Bakteriyalar 27 · 106 53 ·  107 97 · 107

Göbələklər 17 · 103 42 · 103 15 · 102

Mayalar 42 · 102 57 · 102 67 · 103

Aktinomisetlər 15 · 103 32 · 104 42 · 104

Sporlar 16 · 103 42 · 103 71 · 102

Karbohidrogen turşudan 21 · 104 63 · 105 51 · 103

Rütubət, %-lə 16 12 21 
Neftin miqdarı, %-lə 6.7 5.6 7.0
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Nəticə:
1.Neftlə çirklənmiş torpaqlarda neftin təsirinə davamlı olan və müxtəlif ağır metalları akkumulyasiya 
etmək qabiliyyətinə malik olan kənd təsərrüfatı bitkilərinin seçilmişdir. 
2.Fitoremediasiya üçün seçilmiş bitkilərin inkişafını stimullaşdıran və neft məhsullarını parçalamaq 
qabiliyyətinə malik olan mikroorqanizmlərin təbii ştamlarının selektiv seçilməsi aparılmışdır.                            
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AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ RAYONLARDA TRASS, 
VULKAN KÜLÜ VƏ PEMZA YATAQLARI VƏ TƏZAHÜRLƏRİ 

H.P.Aslanov, M.T.Babayeva[0000-0001-9601-1713], M.Y.Agaməmmədova[0000-0002-7983-5021] 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  
E-mail: mehriban11041967@mail.ru; melahetaslanova@mail.ru 

XÜLASƏ 

Ölkəmizin daha da inkişafı və tərəqqisi naminə erməni işhalından azad edilmiş rayonların-
da yerləşən və tikinti quruculuq işlərində xammal kimi istifadə edilən faydalı qazıntıların, o 
cümlədən tuf yataqlarının istismara cəlb edilməsi tövsiyə olunur.  
Açar sözlər: kül-pemza külü, lava örtükləri, santon mərhəli, qonur gilcələr.

Tuflar maqmatik mənşəli olmaqla vulkan püskürmələri nəticəsində əmələ gəlmiş effuziv 
süxurların piroklastik fasiyası məhsullarıdır. Onlar Azərbaycan ərazisində əsasən Ley-Qa-
rabağ (Lök-Qarabağ), Misxana-Zəngəzur, Araz və Dağlıq Talış struktur-formasiya (və ya 
metallıgenik, mineragenik) zonalarında çox geniş yayılmışlar. 
Bu süxurlar tikinti materialları (divar daşı, üzlük daşı, but daşı, sement xammalı və s.) qis-
mində çox saylı yataqlar əmələ gətirmişlər. Həmin yataqlar yura, təbaşir, paleogen, mio-
pliosen və antropogen dövr yataqları əmələgəlmə dövrlərindən və şəraitindən, yerləşdiyi 
ərazinin geoloji quruluşundan, burada baş verən vulkanik proseslərin fəallığından, ilkin 
maqmanın tərkibindən və s. amillərdən asılı olaraq özünə məxsus olmaları ilə seçilirlər. 
Trasslar, vulkan külləri və pemzalar sement sənayesində hidravlik əlavə kimi istifadə olu-
nurlar. Onlar əsasən Kiçik Qafqazın santon mərtəbəsi və Neogen yaşlı vulkanogen-çökmə 
qatlarında geniş yayılmışlar. Bu mineral xammal yataqlarından ən gözəgəlimli Tovuz rayo-
nunda yerləşən Koroğlu trass yatağıdır. 
Koroğlu (Abastəpə) trass yatağı Tovuz şəhərindən 13 km cənub-qərbdə, Yuxarı Öksüzlü 
kəndindən 3 km şimal-qərbdə yerləşir. Bu yataq M.Ə.Qaşqay, A.İ.Semenova, İ.V.Zaytse-
va, S.A.Nalçaqorov-Berselius, N.V.Məmmədova və başqaları tərəfindən tədqiq edilmişdir. 
Yataqda faydalı qazıntı iki biri-birinə yaxın trass qatları ilə təmsil olunur. Onlar uzunluq 
istiqaməti boyu 500 m-ə qədər izlənilirlər. Üstdəki trass qatının qalınlığı 7,5-8,0 m, altdakı-
nın qalınlığı isə 30-39 m-dir. Onların aralığında 8,0 m qalınlığında mergel qatı yerləşir. Üst 
trass qatının üzərində qalınlığı 50 m-ə çatan mergel qatı müəyyən edilmişdir.  
Trasslar bozumtul çalarlı sarımtıl və yaşılımtıl-mavi rəngləri ilə səciyyələnirlər. Möhkəm, 
bərk, bəzən təbəqəli və bir qədər çatlı süxurları xarakterik balıqqulağıya bənzər qırıqlara 
malikdirlər. 
Trassların aşağıdan yuxarıya doğru narın dənəli kül (peplovoy) teksturlu növlərindən iridə-
nəli, qırıntılı və kobud brekçiyalaşmış növlərinə qədər dəyişməsi müşahidə olunur. Trasslar 
şüşə kütlədən (10-15%) və tərkibində plaqioklaz, kvars, biotit, bəzən piroksen, buynuzdaşı 
və aksessor minerallar-apatit, sirkon, maqnetitdən təşkil olunmuşlar. Əsasən kütlənin 
strukturu ilkin odlu hissəciklərin sonradan qaynaq olunması dərəcəsindən asılıdır.  
Zəif qaynaq olunmuş növlərdə kül (peplovoy) strukturu, güçlü qaynaqlanmış növlərdə 
şüşəvari sement flyuidal, hərdən mikrofelzib və sferolit strukturlara malikdir. Yatağın keyfiy-
yət göstəriciləri şırım, kern və 3 çox tonnajlı sınaqlar təyin edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur 
ki, Koroğlu yatağının trassları aşagıda sadalanan keyfiyyət göstəriciləri ilə səciyyələnirlər: 
1) Həcm çəkisi 2 t/m3;  
2) hidravlik fəallıq 110-130 mq/l q. süxur kütləsi,  
3) Puççolan portland sement istehsalında 25-30% su ilə qarşıdırılması. 
Cədvəl 1-də Koroğlu trass yatağının analsimləri və trasslarının kimyəvi tərkibləri göstəril-
mişdir. 
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Cədvəl 1. Koroğlu yatağının seolit qrupu mineralları və trasslarının kimyəvi tərkibi, %  
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Koroğlu yatağında trassların ehtiyatları A kateqoriyası üzrə 1983 min ton, B kateqoriyası 
üzrə 2351 min t, C1 kateqoriyası üzrə 1262 ton olmaqla bütövlükdə 5595 min t hesablan-
mışdır. Bunun C1 kateqoriyası ilə 489 min tonu üst trass qatının payına düşür. Yataqda 
açılış süxurlarının (mergellərin) və faydalı qatların nisbəti 1:5 qədərdir. 
Qaymaqlı trass yatağı Qazax rayonunun ərazisində Qaymaqlı kəndindən 2 km şimal-
qərbdə yerləşmişdir. Bu yatağı M.Ə.Məmmədov aşkarlamis, F.R.Muxtarov tədqiq edib 
öyrənərək kəşf etmişdir.  
Yataq Cılpaqdağ-Əli-Bayramlı antiklinal qırışıqlığının şimal-qərb qanadında, yuxarı santon 
yaşlı vulkanogen-piroklastik süxurlarda əmələ gələrək formalaşmışdır. Yataq sahəsində 
turş və orta tərkibli piroklastik vulkanitlər və əhəmiyyətsiz miqdarda karbonat süxurlar ya-
yılmışlar. Burada faydalı qat vitroklastik tuflar, trasslar və litoklastik tufların bir növü olan 
kiçik dənəli vitroklastik tuffitlərdir. 
Qaymaqlı yatağının trasslarında 64,48% SiO2, 8,3% Al2O3, 1,90% Fe2O3, 3,58% CaO, 
1,34% MgO, 2,0% K2O, 3,41% Na2O miqdarlarda müəyyən edilmişdir. Aktivlik 80 mq/q 
olmuşdur. Fiziki kimyəvi tədqiqatlarda təyin edilmişdir ki, burada trassların təbii rütubətliyi 
9,6-11,5%, həcm çəkisi 2 t/m3, aktivliyi 60-90 mq/q qədərindədir. Texnoloji tədqiqatların 
nəticələrinə əsasən trassların 25-30% və 40% miqdarında klinkerə (şixtaya) əlavə edilməsi 
“200”, “300” və “400” markalı pucçolan-portland sementi almaq üçün yararlı oldugunu gös-
tərmişdir.Qaymaqlı yatağının trasslarından alınan aqloporit bütün göstəriciləri ilə DUST 
11991-66 “Aqloporit şebeni” istehsalı tələlərinə tamamilə cavab verir. Yatağın ehtiyatları A 
kateqoriyası ilə 2,8 mln m3, B kateqoriyası ilə 9,9 mln m3, C1 kateqoriyası ilə 25,7 mln m3

və C2 kateqoriyası ilə 7,3 mln m3 olmaqla cəmi 45,7 mln m3 hesablanmışdır. Yer səthi 
açılış süxurlarının həcmi 6,8 mln m3 müəyyən edilmişdir. 
Geoloji materialın analizi və burada çalışan tədqiqatcı geologların (M.Ə.Qaşqay, A.D.Sul-
tanov, T.H.Hacıyev, H.V.Məmmədova və başqaları) fikrincə qazax çökəkliyinin yuxarı sar-
mat yaşlı trasların əmələ gəlməsi üçün ilkin material vulkanik kül tufları olmuşlar. Həmin 
tuflar qazlarla zəngin lavanın çox kiçik hissəçiklərə parçalanması nəticəsində əmələ gəl-
mişlər. Tərkiblərində konstitusion su saxlayan qismən qaynaqlanmış vitroklastik tuflar 
trasslardır. 
H.V.Məmmədovaya (1974, 1984) görə trassların yapışdırıcı kütləsi kriptoseolit, olduqca 
narın liftli və aşağı işıqsındırma qabiliyyətinə malik izotrop quruluşludur. Klinoptilolit və 
mordenitin mövcudluğu rentgenostruktur analizlə müəyyən edilmişdir. Bu tədqiqatçının 
məlumatlarına əsasən santon vulkan püskürmələri həm sualtı həm də suüstü şəraitlərdə 
baş vermişdir. Suüstü püskürmələrlə vulkan külü yüksəkdəki havada uçucu komponentlə-
rin mövcudluğu şəraitində baş verə bilir. Qazax çökəkliyində Qızılbulaq və Erkənyal trass 
yataqları da yerləşirlər. Qızılbulaq trass yatağı sahəsində santon mərtəbəsi yaşlı vulkano-
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ğen-çökmə süxurların kəsilişində 4 trass qatı 6,5-20 m qalınlıqla 90-130 m məsafədə izlə-
nilir.Erkənyal trass yatağı sahəsində orta qalınlığı 15 m və uzunluğu 400 m-ə çatan bir 
trass qatı müəyyən edilmişdir. 
Trasslardan başqa Respublikamızın ərazisində çoxsaylı vulkan və pemza yataqları da 
məlumdurlar. Onlar başlıca olaraq Ley-Qarabağ zonasının üst təbaşir yaşlı vulkanogen-
çökmə süxurlarında və qismən Abşeron yarımadası və Küryanı depressiya ərazisindəki 
abşeron və ağcaqil mərtəbələrində, həmçinin Kəlbəcər və Laçın rayonlarının dördüncü 
dövr lava örtüklərində və Talış zonasının paleogen yaşlı kül tuflarında və tuffitlərində yayıl-
mışlar. 
Göyərçin-Veysəlli vulkan külü yatağı Cəbrayıl rayonunun Soltanlı dəmir yolu stansiya-
sından 3,5-4,0 km şimal-qərbdə aşkarlanmışdır. Bu yatağın sahəsi 8 hektardır. Yatağı 
A.M.İmanov və T.M.Seyidov aşkarlayaraq tədqiq edib öyrənmişlər. Göyərçin Veysəlli yata-
ğının geoloji quruluşunda Abşeron mərtəbəsinin Həkərə (Əkərə) lay dəstəsi iştirak edir. Bu 
lay dəstəsi çaqıl daşlarından, qismən sementləşmiş konqlomeratlardan, qonur gilcələrdən, 
vulkan külləri və qumlardan təşkil olunmuşdur. 
Vulkan külü boz, ağımtıl-boz, bəyaz, cəhrayıya bənzər rəngli, dənəvər süxur olmaqla vul-
kanogen mənşəlidir. Bu da mikroskopik tədqiqatlarla təsdiq olunmuşdur. 
Yataqda faydalı qatın qalınlığı 1,6-8,9 m təşkil edir. Faydalı qatın keyfiyyəti 449 sıravi və 2 
texnoloji sınaqla T.M.Seyidov tərəfindən müəyyən edilmişdir. Vulkan külünün orta kimyəvi 
tərkibləri belədir: SiO2-63,60%, Al2O3-16,31%, Fe2O3-3,60%, CaO-4,23%, MgO-1,62%, 
SO3 izi, Na2O-3,90%, K2O-2,55%, közərtmə itkisi -4,06%, aktiv SiO2 gil torpaq (kremno-
zem) 4,60%, həll olunan giltorpaq 2,44% miqdarlarında müəyyən edilmişdir. 
Kamallı pemza təzahürü Laçın şəhərindən 60 km şimal-qərbdə yerləşir. Bu təzahür 
F.R.Muxtarov və M.F.Qasımov tərəfindən tədqiq edilərək öyrənilmişdir. Təzahür sahəsin-
dəki andezit-bazalt tuflarının üzərində delüvial gilcələr yatırlar. Onların içərisində vulkan 
külünün kiçik qozvari formalı pemzaya keçməsi müşahidə olunur. 
Pemza boşluqlu, məsaməlidir, ağ, sarımtıl bəyaz rənglidir və 3,6 m qalınlığa malikdir. 
Onun kimyəvi tərkibi faiz miqdarı ilə belədir: SiO2 57,5-60,6; TiO2 0,37-0,52; Al2O3 16,92-
19,0; FeO 1,12-1,87; Fe2O3 3,05-3,50; CaO 4,07-4,40; MgO 2,03-2,51; Na2O 3,56-3,72; 
K2O 2,69-3,04 müəyyən edilmişdir. 
Kamallı təzahüründən başqa Hocaz sinklinoriumunda bir sıra vulkan külü və pemza yataq 
və təzahürləri (Sıznaq, Alxaslı, Hocaz, Pirdtaxan, Seyidlər, Zərti, Cənubi Laçın, Tiqliç, 
Bulülludüz və s.) müəyyən edilərək hüdudlandırılmışlar. 
Dərzili kül-pemza tufu təzahürü Cəbrayıl rayonunun Dərzili kəndindən 5 km şimal-qərb-
də yerləşir. Bu təzahürün sahəsi Həkəri (və ya Əkərə) lay dəstəsinin kontinental çöküntü-
lərindən təşkil olunmuşdur. 
Faydalı qat 2 km uzununa və 500 m eninə izlənmişdir. Bu qatın qalınlığı 3,3 m orta qalın-
lığa malikdir. Təzahür üzrə kül tuflarının orta kimyəvi tərkibi faizlə belədir: SiO2 – 60,77; 
CaO – 4,07; TiO2 – 0,48; Fe2O3 – 3,05; MgO – 2,03; SO3 – 0,48; Na2O – 3,96; K2O – 2,99; 
P2O5 – 0,13. 
Dərzili təzahürünün kül pemza tufları qaz beton və qaz-silikat istilik izolyasiyası məmulatla-
rının alınması, eləcə də “200” markalı silikat kərpic əldə edilməsi üçün yararlıdır. Təza-
hürün təxmini ehtiyatları 3,3 mln m3 hesablanmışdır. Onun ətraflı öyrənilməsi və kəşfiyyatı 
tövsiyyə edilir. 

Nəticə: Erməni işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərinin dircəldilmiş və həmin yerlər-
də ətraf təbii mühitin, o cümlədən torpaqların, suların və bitkillərin mühafizə edilməsi və 
sağlamlaşdırılması. 
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Xülasə 

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının 20 faizdən çox 
ərazisinin 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal altında saxlanılması nəticəsində iqtisadiyyatımı-
zın bütün sahələrində ciddi çətinliklər yaranmışdır.
İşğal olunmuş ərazilərdə ümumilikdə 13197 hektar meşə sahələrinin əksəriyyəti məhv edil-
mişdir. 
Uzun illərdən bəri su təminatı çətin olan bu ərazilərə suyun verilməsi ilə gələcəkdə əkinlə-
rin davamlı aparılmasına, kənd təsərrüfatında yüksək məhsuldarlığın əldə edilməsinə və 
ekoloji tarazlığın bərpa edilməsinə təminat yaranmışdır. 
Acar sözlər: vegetasiya indeksi, təbii obyektlər, kosmik şəkillər,bitki örtüyü.

İşğal olunmuş ərazilərdə həyata keçirilmiş qeyri-qanuni fəaliyyət və təbii ehtiyatların istis-
marı bir sıra ekoloji problemlərə gətirib çıxarmışdır. Meşələrin qırılması və yandırılması, su 
ehtiyatlarının çirklənməsi, çay yatağlarında baş vermiş dəyişikliklər, flora və faunanın məhv 
edilməsi, regionda yerin təkinin talan edilməsi nəticəsində ekoloji tarazlıq pozulmuşdur.  
Bunları nəzərə almaqla müxtəlif zamanlı kosmik təsvirlərdən istifadə etməklə Azərbaycan 
Respublikası ərazisinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı nəticəsində ətraf mühitdə baş 
vermiş dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi aktual məsələ kimi qarşıya çıxmışdır.
İşin əsas məqsədi - CİS texnologiyasından istifadə etməklə tədqiqat ərazisinin topoqrafik 
xəritəsi əsasında ərazi relyefinin rəqəmli modeli qurulmuş, tədqiqat obyektini əks etdirən 
kosmik şəkillər emal olunmuş, müxtəlif zamanlı kosmik təsvirlərdən istifadə etməklə Qu-
badlı rayonunun işğaldan əvvəl və sonra hidroqrafik elementləri,  torpaq-bitki örtüyü və s. 
vegetasiya indeksləri hesablanmış və xəritələşdirilmişdir. 
Müzakirə və təhlil. 1:100000 miqyaslı topoqrafik xəritə CİS texnologiyası əsasında geore-
ferensiya olunmuşdur [1]. Onların hər biri UTM proyeksiyasına və WGS-84 düzbucaqlı ko-
ordinat sisteminə gətirilmiş, bir neçə dayaq nöqtələri əsasında xəritələr birləşdirilmişdir. 
Georeferensiya olunmuş və birləşdirilmiş xəritələrdən Qubadlı rayonunu əks etdirən hissə-
lər ayrılıb götürülmüşdür (şək.1). 
Giriş verilənləri kimi Landsat-ETM kosmik şəkillərindən, Coğrafi informasiya sistemləri 
(CİS) texnologiyasının Arc GİS proqram paketindən, arxiv, internet materiallarından istifa-
də edilmişdir [1,3].  
Tədqiqat obyekti kimi səthi, əsasən, dağlıq ərazi olan Qubadlı rayonu götürülmüşdür.  
Qubadlı rayonu şimaldan Laçın, cənubdan Zəngilan, şərqdən Xocavənd və Cəbrayıl ra-
yonları, qərbdən Ermənistanla həmsərhəddir.  
İlk növbədə tədqiqat ərazisinin coğrafi mövqeyi, relyefi, təbiəti, təbii obyektlərinin növləri 
haqqında məlumatlar toplanmış və aşağıdakı kimi sistemləşdirilmişdir [2]: 
- ümumi ərazisi – 20 min hektar;  
- dəniz səviyyəsindən 1600 metr yüksəklikdə yerləşir; 
- əsas su mənbələri Həkəri,Bazarçay (Bərgüşad), Kiçik Həkəri, Meydan dərəsi çayları;
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- relyefi Qarabağ silsiləsinin cənub-qərb (Topağac dağı – 2010 m, Pirdağ-1316 m), Bər-
güşad silsiləsinin şərq (Hərtis dağı – 1277 m) və Qarabağ yaylasının cənub-şərq (Qurban-
təpə dağı – 1075 m) hissəsinə daxildir;
- təbiəti əsasən, qəhvəyi dağ-meşə torpaqları yayılmışdır. Əsas bitki örtüyü kolluq və sey-
rək meşəli çəmənlərdən ibarətdir;
- meşələrin sahəsi 13,2 min hektar.

Şəkil 1.Tədqiqat ərazisinin  kosmik təsviri (2021-ci il Landsat-8 peyk təsviri) 

Təsvirlərin ilkin emalı – Hidroqrafik elementlərin, torpaq-bitki örtüyü sahələrinin təsnifatı 
və qiymətləndirilməsi bir qayda olaraq vegetasiya indeksləri əsasında aparılır. Hal-hazırda 
200-ə yaxın müxtəlif vegetasiya indeksləri mövcuddur. Cədvəl 1-də təbii obyektlər üçün ən 
geniş yayılmış normallaşdırılmış diferensial vegetasiya indeksinin (NDVI) qiymətləri veril-
mişdir [4]. 
Cədvəldən göründüyü kimi NDVI-nin hesablanmış qiymətləri sıx bitki örtüyü (meşələr), 
seyrək (kol, bağ, kənd təsərrüfatı əkin sahələri) və s. təşkil etdiyi əraziləri seçməyə imkan 
verir.

Cədvəl 1. Təbii obyektlərin bəzi sinifləri üçün NDVI-nin qiymətləri 

Obyektin tipləri Spektrin qırmızı 
sahəsində əks olunma

Spektrin infraqırmızı 
Sahəsində əks olunma

NDVI 
göstəricisi

Sıx bitki örtüyü 0,1 0,5 0,7 
Seyrəkləşmiş bitki 

örtüyü 
0,1 0,3 0,5 

Meşəsiz ərazi 0,25 0,3 0,025 
Duman 0,25 0,25 0 

Qar və buz 0,375 0,35 -0,05 
Su 0,02 0,01 -0,25

Süni materiallar 
(beton, asfalt) 0,3 0,1 -0,5 

NDVI elektromaqnit spektrinin yaxın infraqırmızı (NIR) və qırmızı (RED) diapazonlarda 
verilmiş parlaqlıq qiymətlərinin xətti kombinasiyası olmaqla  

NDVI = 
�������

�������

kimi təyin edilir. 
Məlumdur ki, spektrin qırmızı diapazonunda (0,6-0,7 mkm) yüksək lifli bitkilərdə günəş ra-
diasiyası xlorofillər tərəfindən maksimum dərəcədə udulur və infraqırmızı diapazonda (0,7-
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1,0 mkm) yarpağın hüceyrə quruluşları maksimum əks etdirməyə gətirib çıxarır. Beləliklə, 
spektrin infraqırmızı diapazonunda əksolunma nə qədər çox və qırmızı diapazonda nə 
qədər az olarsa, təsvirin bu hissəsində sıx bitki örtüyünün, o cümlədən meşələrin olması 
ehtimalı bir o qədər yüksəkdir. Buna görə də bu göstəricilərin nisbəti meşə zonalarını digər 
təbii obyektlərdən ayırmağa imkan verir. Normallaşdırılmış bir indeksdən istifadə edildiyin-
dən, ölçmə dəqiqliyi srtır və təsvirin aydınlaşdırılmasında fərqlərin təsiri, həmçinin buludlu-
ğun və atmosferdə əks olunan siqnalın yayılmasına görə itkilərin təsiri azalır.  
Sonrakı mərhələdə ArcGIS Image Analyst modulunun bir hissəsi olan “Band Arithmetic” 
aləti ilə NDVI təsviri yaradılmış və kombinə olunmuş rənglər vasitəsilə təqdim olunmuşdur. 
Classification aləti vasitəsilə təsvir 2 sinfə bölünmüşdür: meşə və meşə örtüyü olmayan 
ərazilər. NDVI-nin qiyməti 0,7-dən yuxarı olan piksellər meşə örtüyünə aid edilmişdir [4]. 
NDVI indeksindən başqa deşifrləmə əməliyyatlarını daha bir neçə vegetasiya indeksinin 
qiymətlərinin hesablanması ilə asanlaşdırmaq olar ki, bunların da sırasında torpaq  bitki 
indeksi SAVI və transformasiya olunmuş nisbi vegetasiya indeksi TDVI xüsusi yer tutur 4. 
Birincisi sıx otlu bitki sahələrini, ikincisi isə meşəlik əraziləri fərqləndirməyə imkan verir. Bit-
kilərin vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə imkan verən SAVI indeksi aşağıdakı kimi hesab-
lanır: 

SAVI = 
��� –���

���������
· (1 + �). 

burada L – torpağın bitki kütləsi ilə örtülmə dərəcəsindən asılı olaraq təyin edilən 
korreksiyaedici amil kimi götürülür.  
Kosmik şəkillərin deşifrə edilməsi, interpretasiyası və təsnifatı əsasında tədqiq edilən ərazi 
barədə daha yeni məlumatlar alınmış, yeniləşdirilmə aparılmışdır. Əldə edilmiş bütün mə-
lumatlardan istıfadə etməklə tədqiqat ərazisinin CMS texnologiyası əsasında müxtəlif  
elektron xəritələri yaradılmışdır. Bu apardığımız NDVİ (normallaşmış diferensial vegetasiya 
indeksi) indeksinin ERDAŞ 10.5 proqram təminatı ilə yerinə yetirilmişdir. Bunun üçün İnter-
preter vasitəsindən istifadə olunmuşdur. Sonra Spectral Enhancementə indeksinə keçərək 
tədqiqat aparılan ərazi üçün bitki örtüyünün vəziyyət göstəricilərini NDVİ-ni almış olarıq.  
NDVİ indeksləri hidroqrafik elementlər üçün 0-dan kiçik, yəni mənfi qiymətlər alır. Yaşıllıq-
lar üçün isə 0,1-dən böyük qiymətlər almış olur. Tədqiqat ərazisi üçün NDVİ indeksləri 
hesablanmış, obyektlərin tipləri müəyyənləşdirilmiş, sahələri hesablanmış və xəritələr tərtib 
edilmişdir (şəkil 2-4.).  

Şəkil 2. Qubadlı rayonu ərazisi üçün NDVİ                    Şəkil 3. Qubadlı rayonu ərazisi üçün NDVİ 
    indekslərinin hesablanmış qiymətləri                                indekslərinin hesablanmış qiymətləri 
  (1991-ci il Landsat-5 peyk məlumatları)                            (2005-ci il Landsat-5 peyk məlumatları)                     
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Şəkil 4. Qubadlı rayonu ərazisi üçün NDVİ             Şəkil 5. 30 il ərzində Qubadlı rayonunun  
indekslərinin hesablanmış qiymətləri                  təbii obyektlərində baş vermiş dəyişikliklərin  

(2021-ci il Landsat-8 peyk məlumatları)                                      qrafik təqdimatı 

Qrafikdən görünür ki, ən çox azalma seyrək-sıx meşəlik və orta sıx meşəlik ərazilərdə mü-
şahidə olunmuşdur. 

Nəticə: Vegetasiya indekslərindən istifadə etməklə işğaldan əvvəl və işğaldan sonra Qu-
badlı rayonu ərazisində dəyişikliyə məruz qalmış təbii obyektlərin arealları müəyyənləşdiril-
miş, onların sahələri hesablanmış, alınmış nəticələr xəritə və qrafik şəklində təqdim edil-
mişdir.  
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XÜLASƏ 

Məqalə şorlaşmış-şorakətləşmiş, açıq qranulometrik tərkibə malik olan torpaqların kimyəvi 
üsulla yaxşılaşdırılmasına həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə torpaqların fiziki-kimyəvi tərkibi-
ni yaxşılaşdıran, kənd təsərrüfatı və sənaye tullantıları əsasında, xüsusi tərkibə malik  kim-
yəvi meliorant hazırlanmış və onun şorlaşmış torpaqların su keçiricilik xüsusiyyətlərinin ar-
tımına təsiri eksperimental şəraitdə tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatlar nəticəsində kimyəvi 
meliorant torpaqların şorlaşma dərəcəsinin nəzərə çarpacaq dərəcədə azalmasına və o-
nun su keçiricilik qabiliyyətinin artmasına müsbət təsir etdiyi müəyyənləşdirilmişdir. 
Açar sözlər: Meliorasiya, şorlaşma, şorakətləşmə, yuma, meliorant, drenaj. 

Planetimizin ümumi torpaq fondunun sahəsi 134 mln. km2/ha təşkil edir. FAO-nun hazırla-
dığı hesabata görə, hal-hazırda şumlanan ərazilər 1,5 mlrd ha-dır. yəni quruda yerləşən 
istifadə oluna biləcək yararlı ərazilərin 10 %-nə bərabərdir. Otlaq və çəmənlər 3 mlrd. ha 
miqdarında qəbul edilir [1].  
Azərbaycan Respublikası dünyanın ən qədim insanlarının məskunlaşdığı ərazilərindən və 
əkinçilik aparılan regionlarından biridir. Respublikamızın ümumi torpaq sahəsi 8641,5 min 
hektardır. Bu ümumi torpaq sahəsinin 4756,5 hektarı və yaxud 55 %-i əkinə yararlı tor-
paqlardır. Bu ərazilər əkinə yararlıdırsa bu ərazilərin müəyyən hissəsi rütubət çatışmama-
zlığı yaşayan quraq olan bölgəyə məxsus olduğundan burada suvarma işləri aparmadan 
məhsul götürmək mümkün deyildir. İlin isti keçən aylarında yerüstü suların azalması 
nəticəsində əkin sahələrinin suvarılması çətinləşir. Respublika ərazisində suvarılan tor-
paqların ümumi sahəsi 1432,7 min hektardır. Suvarılması mümkün olan ərazilərin miqdarı 
isə 3200 min hektardır. Kənd təsərrüfatına faydalı ərazilərin 1808,4 min hektarı ümumi tor-
paq sahəsi üzrə əkilən ərazilərdir. 
Azərbaycanda şorlaşmaya məruz qalmış torpaqlar geniş ərazini əhatə edir. Hal-hazırda 
belə torpaqların tutduğu ərazi 1,3 mln. hektara yaxındır [2]. 
Mürəkkəb su-fiziki xassələrə, ağır qranulometrik tərkibə malik olan bu tip torpaqlardan 
zərərli duzların yuyulması uzun sürən proses olmaqla bərabər xeyli suvarma suyu və 
böyük miqdarda vəsait tələb edir. Hazırki bazar iqtisadiyyatı və respublikada üzləşdiyimiz 
su çatışmazlığı şəraitində belə meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi faktı mümkün deyil. 
Belə olan halda şorlaşmış və şorakətləşməyə məruz qalmış torpaqların ekoloji sağlamlaş-
dırılması üçün yeni yuma texnologiyalarının işlənib hazırlanması və istehsalata tətbiq edil-
məsi kimi aktual problemlərindən biri kimi qarşıya qoyulur.  
Torpaqların yaxşılaşdırılması zamanı aparılan meliorativ tədbirlərin əsas məqsədi kənd tə-
sərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına mənfi təsir göstərən zərərli duzların üst bir metrlik tor-
paq qatından kənarlaşdırılması, torpağın fiziki-kimyəvi və aqronomik xüsusiyyətlərinin yax-
şılaşdırılması, torpaqda gedən bioloji proseslərin normallaşdırılması üçün optimal su və 
duz rejiminin yaradılmasıdır.  
Xəzərsahili ərazilərin təbii-coğrafi şəraiti və ekoloji meliorativ vəziyyəti. Xəzərsahili 
düzənlik Azərbaycan Respublikası hüdudları daxilində Lənkəran-Astara sahillərini, Kür və 
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Araz çaylarının aşağı axınları hissəsini, Abşeron sahillərini, Yalama-Xaçmaz, Şabran-Siyə-
zən, Qızılburun-Sumqayıt zonalarını əhatə edir.  
Bu ərazilərin ekoloji-meliorativ vəziyyəti bu günə qədər aparılmış tədqiqatlar, fond və ədə-
biyyat materialları əsasında geniş araşdırılmış və təhlil olunmuşdur 2, 3, 4. Meliorativ təd-
birlər həyata keçirilməsinə ehtiyac duyulan zonalar – Şabran, Siyəzən, Abşeron və Neftça-
la-Salyan əraziləri olduğu müəyyən edilmişdir. Bu ərazilər relyef baxımından hamar səthə 
malik olub, bəzi yerlərdə terraslaşmış və dənizə doğru maili düzənlikdir. Relyefin formalaş-
masında tektonik hərəkətlər və dördüncü dövr Xəzər dənizi sahili boyunca çox yerdə eol 
çöküntülərdən əmələ gəlmiş alçaq qum təpəcikləri tirələr şəklində hakim küləklərin istiqa-
mətinə uyğun olaraq hərəkətdə olan təpəciklər və barxanabənzər formalardan ibarətdir. 
Qumların zəif hərəkətli olub hündürlüyü 3-8 m arasında dəyişir 6.  
Xəzərsahili düzən ərazilərin təbii-ekoloji şəraiti və meliorativ vəziyyəti hər yerdə eyni deyil-
dir. Bu ərazilərin illik elementlərinin formalaşmasında Xəzər dənizi çox mühüm rola malik-
dir. Ərazidə şimaldan cənuba doğru havanın orta çoxillik temperaturu 12,0-14,00C arasın-
da dəyişir, bəzi sahillərdə yay aylarında havanın temperaturu 400 C-yə çatır. İsti ayların or-
ta illik temperaturu 24,0-25,00C-yə çatır 7. 
Yağıntının və buxarlanmanın miqdarı düzənliyin ayrı-ayrı hissələrində müxtəlifdir. Buxar-
lanmanın illik miqdarı Samur-Şabran zonasında 1085-1180 mm, yağıntının miqdarı 110-
226 mm; Abşeron yarımadası və Qobustanda buxarlanma 910-1260 mm, yağıntının miq-
darı 221-320 mm; Muğan-Salyanda buxarlanmanın miqdarı 940-965 mm, yağıntının miq-
darı isə 285-295 mm arasında dəyişir 7. Yağıntının payız-qış aylarında düşdüyündən və 
buxarlanma isti yay aylarında baş verdiyindən Xəzərsahili düzən ərazilərdə kənd təsərrüfa-
tı bitkilərinin yetişdirilməsinin süni suvarma yolu ilə həyata keçirilməsini zəruri edir. Belə bir 
şərait duzların torpaqların üst qatında toplanmasına gətirib çıxaran prosesi sürətləndirir. 
Ərazi torpaqlarında aparılmış tədqiqatlara görə buxarlanmanın miqdarının yağıntının miq-
darına olan nisbəti Samur-Şabran zonasında 0,42, Abşeronda 0,20, Muğan-Salyan zona-
sında isə 0,31 təşkil edir 4, 8. 
Xəzərsahili düzən ərazilərin bitki örtüyü öz müxtəlifliyi ilə seçilir. Bitkilər həm dağətəyi dü-
zən ərazilərdə Xəzər dənizinə doğru zonallıq üzrə, həm də Yalamadan Astaraya qədər iq-
lim növlərinə görə dəyişir. Ərazinin Yalama-Şabran hissəsinə qədər meşələr, kolluqlar, çə-
mən bitkiləri üstünlük təşkil edirsə, Sumqayıt, Abşeron, Qobustan, Salyan-Neftçala sahələ-
rində efemer tipli yarımsəhra bitki növləri yayılmışdır. Lənkəran zonasında bitki örtüyünün 
spesifik növ tərkibi, o cümlədən çoxlu endemik növlərinə rast gəlinir.  
Ərazinin hidroqrafik şəbəkəsi ən çox əhəmiyyət kəsb edən Samur-Abşeron kanalı, Taxta-
körpü-Ceyranbatan kanalı, Tuğçay çayı və Vəlvələçay çayıdır. 
Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Xəzərsahili düzən ərazilərin ay-
rı-ayrı bölgələrində torpaq örtüyünün ekoloji-meliorativ vəziyyəti bir-birindən kəskin fərqlə-
nir. Bu da torpaqların şorlaşma, şorakətləşmə dərəcələrinin, qranulometrik tərkibinin su-
fiziki xassələrinin fərqli olması və bu ərazilərin su ilə təminatının zəif olması ilə izah olunur 
9; 10. Torpaqların su-fiziki xassələri düzənlikdən götürülmüş torpaq nümunələri əsasında 
çöl və laborator şəraitdə təyin edilmiş ərazi torpaqlarının məsaməliyi, ən az su tutumu, tor-
paq skletinin və bərk fazasının sıxlığı, hiqroskopik nəmlik və suhopdurma surəti tədqiq 
olunmuşdur. Sumqayıt-Siyəzən bölgəsinin torpaqlarının su-fiziki xassələrinə məlumatlar 
cədvəl 1-də əks olunmuşdur. 
Bu məlumatlardan göründüyü kimi torpağın üst 0-100 sm-lik qatında skletin sıxlığı 1,50-1,58 
q/sm3, bərk fazanın sıxlığı 2,70-2,78 q/sm3 arasında dəyişir.  
Ümumi məsaməlik bir metrlik qatda 42,80-44,64 %, təbii nəmlik isə 16,45-20,64 % təşkil 
edir. Torpağın ən az su tutumu iki metrlik qatda 24,6-27,2 % həddindədir (cəd.1). Bölgə 
torpaqlarının suhopdurma sürəti Şurabad kəndi yaxınlığında olan ərazidə öyrənilmişdir 
(cəd.2) 
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Cədvəl 1. Sumqayıt-Siyəzən bölgəsi torpaqlarının su-fiziki xassələri 

Zonalar 
Dərinlik, 
sm 

Torpaq ske- 
letinin sıxlı-
ğı, q/sm3 

Torpağın bərk 
fazasının sıx-
lığı, q/sm3

Məsamə- 
lik,  % 

Hiqrosko-
pik nəmlik, 
% 

Ən az su 
tutumu, 
% 

Sumqayıt-
Siyəzən 

0-25 1,50 2,70 44,50 16,45 24,60 
25-50 1,58 2,76 42,80 18,16 26,00 
50-75 1,55 2,80 44,64 20,64 26,10 
75-100 1,58 2,78 43,20 20,24 26,30 
100-125 1,65 2,80 41,00 20,61 26,80 
125-150 1,68 2,78 40,00 17,64 27,20 
150-200 1,62 2,83 42,80 21,98 26,40 

Cədvəl 2. Sumqayıt-Siyəzən bölgəsi torpaqlarının suhopdurma qabiliyyətinin göstəriciləri 

Təkrarlar

t 1
, 

d
ə
q
.

t 2
, 

d
ə
q
.

V
1
, 
m

m
/d

ə
q

V
d
,
m

m
/d

ə
q

α

К
1
,

m
m

/d
ə
q

К
2
,

m
m

/d
ə
q
. Коr. 

m
m

/d
ə
q

m
/s

a
a
t

1 1 96 1,9 0,18 0,52 1,9 3,96 0,23 1,40 
2 1 98 1,6 0,12 0,56 1,6 3,63 0,27 1,64 
3 1 102 1,5 0,14 0,51 1,5 3,06 0,28 1,71 
Orta  98,7 1,7 0,15 0,53 1,7 3,55 0,26 1,58 

Çöl şəraitində də təkrardan alınmış qiymətlərə görə hopma sürətinin qərarlaşma müddəti 
98,72 dəqiqə çəkmiş və bu müddətdən sonra suyun hopma sürəti 0,15 mm/dəq olmuşdur.  
Bölgə torpaqları üçün şoranlıq və şorakətlik əlamətləri xarakterikdir. Qranulometrik tərkibinə 
görə gilli və ağır gillicəli ginetik qatlar bu torpaqların yarım metrlik maksimum bir metrlik 
qatında yerləşir.  
Aşağı qatlarda isə torpaqəmələgəlmə prosesinin təsir etmədiyi aydın seçilən və ya örtülü 
laylı duzlu ana süxurlar yerləşmişdir. Şurabad kəndi ərazisində aparılmış tədqiqatlar əsasın-
da müəyyən olunmuşdur ki, toraqların 0-200 sm-lik qatında fiziki gilin miqdarı 86,48-93-68%, 
lil hissəciklərinin miqdarı isə 31,16-65,12 % təşkil edir. Bu məlumatlardan göründüyü kimi 
ərazi torpaqları qranulometrik tərkibinə görə ağır gilli torpaqlardır (cədvəl 3). Ona görə də su-
yun torpaqda şaquli və üfüqi istiqamətlərdə süzülməsinə əngəl törədir və bu ərazilərdə şor-
laşmış torpaqların yuyulması zamanı yumanın səmərəliliyinə təsir göstərir.  

Cədvəl 3. Sumqayıt-Siyəzən bölgəsi torpaqlarının qranulometrik tərkibi 

Kəsim- 
lərin №-si

Dərinlik,
sm 

Hissəciklər,  %-lə Fiziki gil 
0,25-0,05 0,05-0,001 0,001-0,005 0,005-0,001  0,001 0,01 

32 

0-25 
25-50 
50-75 
75-100 
100-125
125-150
150-175
175-200

2,00 
5,12 
5,44 
4,68 
7,88 
3,80 
2,04 
2,68 

4,80 
3,80 
6,86 
3,68 
3,88 
4,92 
4,44 
4,56 

8,68 
5,04 
4,64 
8,40 
6,02 
9,24 
9,92 
9,60 

36,28 
35,84 
28,28 
30,96 
38,64 
30,32 
33,06 
31,56 

48,16 
58,0 
55,30 
58,28 
44,88 
65,12 
49,61 
57,60 

93,12 
91,00 
88,28 
91,64 
89,84 
91,28 
93,52 
92,76 
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50 

0-25 
25-50 
50-75 
75-100 
100-125
125-150
150-175
175-200

5,36 
2,80 
4,96 
2,92 
7,12 
6,84 
4,32 
2,00 

8,76 
4,88 
4,12 
5,80 
3,80 
4,68 
3,28 
6,40 

9,92 
7,48 
3,40 
2,92 
1,44 
4,36 
3,12 
6,00 

34,24 
31,16 
31,08 
32,64 
31,92 
31,56 
30,72 
31,60 

42,32 
53,68 
56,64 
55,72 
55,72 
52,56 
58,56 
54,00 

86,48 
92,32 
90,92 
91,28 
89,08 
88,48 
92,40 
91,60 

4 

0-25 
25-50 
50-75 
75-100 
100-125
125-150
150-175
175-200

1,68 
4,88 
2,96 
3,92 
4,24 
5,60 
3,64 
2,68 

6,28 
4,32 
6,24 
5,76 
10,16 
5,72 
4,12 
3,64 

5,40 
11,40 
4,80 
21,80 
15,80 
21,00 
7,16 
6,56 

38,32 
27,96 
35,04 
31,36 
36,32 
28,72 
36,88 
35,92 

48,32 
51,44 
50,88 
31,16 
33,48 
38,96 
48,20 
51,20 

92,04 
90,80 
90,80 
90,32 
85,60 
88,68 
92,24 
93,68 

Cədvəl 4. Sumqayıt -Siyəzən bölgəsi torpaqlarının hipotetik duz tərkibi, % 

Kə- 
sim- 
lərin 
№-si

Dərin-
lik,sm 

N
a

H
C

O
3

C
a

(H
C

O
3
) 2

C
a

S
О

4

М
g
S

О
4

N
а

2
S

О
4

N
a

C
l

Duzla-
rın cəmi

О cümlədən 

Zərərli
Duzlar

Cəm- 
dən 
%-lə 

44 

0-25 
25-50 
50-75 
75-100 
100-125
125-150
150-200

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,053 
0,066 
0,065 
0,042 
0,052 
0,034 
0,031

0,108 
0,012 
0,212 
0,148 
0,110 
0,026 
0,161 

0,041 
0,076 
0,078 
0,104 
0,095 
0,101 
0,118 

0,856 
1,013 
1,112 
1,010 
0,816 
0,944 
0,895 

1,048 
1,133 
1,129 
1,103 
1,002 
0,996 
0,959 

2,106 
2,300 
2,596 
2,407 
2,075 
2,101 
2,164 

1,945 
2,222 
2,319 
2,217 
1,913 
2,041 
1,972 

92,36 
96,33 
89,33 
92,11 
92,19 
97,14 
91,12 

22 

0-25 
25-50 
50-75 
75-100 
100-125
125-150
150-200

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,049 
0,041 
0,041 
0,032 
0,028 
0,032 
0,032

0,012 
0,064 
0,155 
0,456 
0,473 
0,390 
0,345 

0,023 
0,058 
0,098 
0,133 
0,133 
0,167 
0,138 

0,251 
1,217 
1,203 
0,540 
0,926 
0,699 
0,907 

0,965 
1,095 
0,985 
0,964 
0,949 
0,956 
0,961 

2,300 
2,475 
2,482 
2,125 
2,509 
2,244 
2,383 

2,239 
2,370 
1,286 
1,637 
2,008 
1,822 
2,006 

97,35 
95,76 
92,10 
77,04 
80,03 
81,19 
84,18 

12 

0-25 
25-50 
50-75 
75-100 
100-125
125-150
150-200

0,079
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,041 
0,052 
0,032 
0,023 
0,026 
0,026 
0,042

- 
0,004 
0,204 
0,369 
0,196 
0,447 
0,019 

0,012 
0,012 
0,060 
0,084 
0,144 
0,126 
0,024 

0,094 
1,578 
1,421 
0,949 
0,813 
0,890 
0,217 

0,837 
0,819 
0,872 
0,814 
0,860 
0,860 
0,825 

2,063 
2,465 
2,589 
2,239 
2,039 
2,349 
2,127 

0,022 
2,409 
2,353 
1,847 
1,817 
1,876 
2,066 

98,01 
97,73 
90,88 
82,49 
89,11 
79,86 
97,13 

17 

0-25 
25-50 
50-75 
75-100 
100-125
125-150
150-200

0,017
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,041 
0,045 
0,028 
0,041 
0,041 
0,036 
0,036

- 
0,139 
0,425 
0,190 
0,238 
0,146 
0,208 

0,054 
0,090 
0,150 
0,096 
0,126 
0,096 
0,102 

0,959 
1,424 
0,961 
0,856 
1,002 
0,832 
0,878 

0,978 
0,954 
0,860 
0,917 
0,860 
0,862 
0,805 

2,049 
2,652 
2,424 
2,100 
2,267 
1,972 
2,029 

2,008 
2,468 
1,971 
1,869 
1,988 
1,790 
1,785 

98,00 
93,06 
81,31 
89,00 
78,69 
90,77 
87,97 

32 
0-25 
25-50 
50-75 

0,020
- 
- 

0,048 
0,049 
0,049 

- 
0,095 
0,075 

0,024 
0,048 
0,042 

1,260 
1,277 
1,222 

0,883 
1,112 
1,101 

2,235 
2,581 
2,489 

2,187 
2,437 
2,365 

97,86 
94,42 
95,02 
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75-100 
100-125
125-150
150-200

- 
- 
- 
-

0,032 
0,036 
0,032 
0,055

0,381 
0,310 
0,449 
0,005

0,102 
0,144 
0,108 
0,060

0,997 
0,975 
1,010 
1,426

1,101 
1,032 
0,952 
0,997

2,613 
2,497 
2,551 
2,543

2,200 
2,151 
2,070 
2,483

84,19 
86,14 
81,14 
97,64

Torpaqların şorlaşma vəziyyətinin öyrənilməsi istiqamətində aparılmış tədqiqatlar nəticəsin-
də müəyyən olunmuşdur ki, ilkin vəziyyətdə torpağın üst 0-50 sm-lik qatında duzların miqda-
rı 2,13-2,29 %, 0-100 sm-lik qatda isə 2,05-2,41 % arasında tərəddüd edir. Dərin qatlara 
doğru duzların miqdarı demək olar ki, profil boyu eyni olub, 1,84-2,26 % intervalında dəyişir. 
Ərazi üçün xarakterik kəsimlərin analiz məlumatları cədvəl 4-də verilmişdir. 
Duzların tərkibinə görə Na2SO4 və NaCl duzları üstünlük təşkil edir. Hesablamalar göstərir 
ki, zərərli duzların miqdarı 0-100 sm-lik qatda bəzən 2,01 %-ə çatır ki, bu da duzların ümumi 
cəminin 89-98 %-ni təşkil edir.  
Kimyəvi tərkibinə görə torpaqlar sulfatlı-xlorlu və xlorlu şorlaşma tipinə aiddir.  
Massiv torpaqlarının əsas tərkib elementləri barədə məlumatlar cədvəl 5-də verilmişdir.  
Cədvəl 5. Sumqayıt -Siyəzən massivi torpaqlarının əsas kimyəvi xassələri 

Kə- 
sim- 
lərin 
№-si 

Dərin- 
lik, 
sm 

C
а
C

О
3
, 

%

G
ip

s
, 

%

pH 

Udulmuş
əsasların
cəmi, 
mq/ekv. 

Cəmdən %-lə

Cа Мg Nа 

2 
0-25
25-50 
50-75 
75-100

20,84
20,41 
20,41 
19,98

0,718
0,120
0,335
0,593

9,18
8,99
8,99
8,80

31,20
30,30 
26,60 
30,60

50,64
55,45 
55,26 
58,17

25,00
20,13 
16,92 
20,26

24,36
24,42 
27,82 
21,57

17 

0-25 
25-50 
50-75 
75-100

20,61 
20,84 
21,90 
22,77 

0,417
0,380
0,892
0,797

9,08
9,18
9,65
9,03

21,10 
26,50 
37,10 
28,60 

41,23 
47,92 
61,46 
58,74 

37,44 
35,08 
21,29 
20,98 

21,32 
16,98 
17,25 
20,28 

    22 
0-25
25-50 
50-75 
75-100

19,11
18,75 
18,54 
18,54

0,199
0,691
0,448
1,444

8,42
8,26
8,17
8,17

26,95
26,90 
32,99 
39,19

50,95
51,52 
50,99 
67,36

24,56
22,45 
31,43 
19,88

24,49
26,02 
17,58 
12,75

     32 
0-25
25-50 
50-75 
75-100

19,11
18,07 
18,07 
19,11

0,269
0,953
0,632
0,855

8,00
7,90
7,90
7,70

25,40
34,40 
30,10 
30,30

50,00
56,40 
59,14 
64,36

22,04
23,84 
17,61 
14,19

27,95
19,76 
23,26 
21,45

     44 
0-25
25-50 
50-75 
75-100

20,42
19,64 
19,76 
19,30

0,834
0,792
0,374
0,090

9,42
9,14
8,80
8,96

31,89
26,97 
40,87 
34,75

68,11
68,08 
66,16 
57,84

10,88
9,68 
13,95 
20,43

21,01
22,25 
19,89 
21,73

Məlumatlardan göründüyü kimi torpaqlar yüksək karbonatlı, zəif gipsli, zəif qələvili olub, orta 
və şiddətli şorakətləşmə dərəcəsinə malikdir.  
Tədqiqat ərazisi torpaqların xarakteristikasının tam araşdırılması nəticəsində bu torpaqların 
zəif sukeçirmə qabiliyyətinə malik olan ağır qranulometrik tərkibə, müxtəlif dərəcədə şorlaş-
ma və şorakətləşmə dərəcəsinə malik olması müəyyənləşdirilmişdir. Bu tip torpaqlarda su-
keçirmə qabiliyyətinin artırılması və şorakətliyin aradan qaldırılması üçün yeganə kimyəvi 
meliorasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsidir.  
Bu məqsədlə eksperimental şəraitdə bir neçə meliorantın bu tip torpaqların yaxşılaşdırılma-
sına təsiri tədqiq olunmuş. 
Adi su ilə yuma təcrübəsi zamanı tədqiqat ərazisi torpaqlarını 15 min m3/ha yuma norması 
ilə şorlaşma dərəcəsini 2,31 %-dən, 0,82 %-ə qədər azaltmağın mümkünlüyü müəyyənləş-
dirilmişdir. 
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Torpaqların filtirasiya qabiliyyətinin aradan qaldırılması məqsədilə istifadə olunan ölçüsü 2-3 
mm olan dənəvər daş kömür tullantısı tətbiqi ilə aparılmış yuma təcrübəsi zamanı müəyyən 
olunmuşdur ki, hektara 20 ton dənəvər daş kömür verməklə 15 min m3/ha su norması ilə 
yuma zamanı torpaqların şorlaşma dərəcəsini 0,72 %-ə qədər azaltmaq mümkündür.  
Hektara 20 ton tərkibində 40 % CaCO3 və 60 % CaCO3∙2H2O olan gəc mineralı verməklə və 
15 min m3/ha su norması ilə yuma zamanı isə torpaqların şorlaşma dərəcəsi 2,31 %-dən 
0,60 %-ə qədər azaltmaq mümkün olmuşdur.  
Tərəfimizdən hazırlanmış meliorantın tətbiqi ilə aparılmış yuma zamanı (meliorant hal-ha-
zırda patent hazırlanması səbəbindən məqalədə onun hazırlanması texnologiyası və kimyə-
vi tərkibi haqqında açıqlama verilmir) isə torpaqların şorlaşma dərəcəsini buraxıla bilən həd-
də qədər azaldılması təmin olunmuşdur. Belə ki, yuma nəticəsində 15 min ton/ha kimyəvi 
meliorant verməklə və 15 min m3/ha su norması ilə aparılan yumadan sonra torpağın qalıq 
şorlaşma dərəcəsi 2,31 %-dən 0,35 %-ə qədər azaltmaq mümkün olmuşdur.  
Adi su və dənəvər daş kömür verməklə yuma zamanı torpaqların şorakətləşmə dərəcəsini 
azaltmaq mümkün olmamış, gəc tətbiq etməklə yuma variantında isə şorakətləşmə dərəcə-
sini təxminən 50 %-ə qədər azaltmaq mümkün olmuşdur. Yeni meliorant tətbiq olunan yuma 
variantında isə torpaqların şorakətliyi tam aradan qaldırılmışdır.  

Nəticə: Aparılmış tədqiqatlar zamanı aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir: 
1. Tədqiqat ərazi torpaqları ağır qranulometrik tərkibə və zəif sukeçirmə qabiliyyətinə malik 
olan şorlaşmış və şorakətləşməyə məruz qalmış torpaqlardır. 
2. Ərazi torpaqlarının kimyəvi xüsusiyyətlərinin araşdırılması nəticəsində müəyyən olun-
muşdur ki, bu torpaqların ekoloji sağlamlaşdırılmasının yeganə yolu – kimyəvi meliorasiya 
üsuludur. 
3. Kimyəvi meliorantların tətbiqi ilə bu tip torpaqlarda yuma müddətinə nəzarət variantı ilə 
müqayisədə bir neçə dəfə azaltmaq, yumanın səmərəliliyi yüksəltmək mümkündür. 
4. Aparılan kimyəvi tədbirlər nəticəsində torpaqların şorakətliyini tam aradan qaldırmaq 
mümkündür.  
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XÜLASƏ 

Məqalədə işğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun su ehtiyatlarının bərpası və səmərəli 
isrifadə edilməsi haqqında məlumat verilmişdir. Rayon 30 ilə yaxın bir müddətdə mənfur 
ermənilərin işğalına məruz qalmışdır. Bu illər ərzində rayonun bütün təbii ehtiyatlarına çox 
ciddi ziyan vurulmuşdur. Sözün əsil mənaında, həmin torpaqlarda ekoloji terror törətmişlər. 
İndi həmin ərazilərdə bütövlükdə bərpa işləri aparılır [1]. 
Cəbrayıl rayonunun ərazisi 2012 km2-dir. Ərazi dağətəyi düzənlikdən ibarət olub, Araz çayı 
boyunca Azərbaycan Respublikasının cənub hissəsində yerləşir Həmçinin, cənubdan Araz 
çayı boyunca İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Tədqiq olunan rayonun relyefi tipik 
dağətəyi düzənlikdən, fiziki-coğrafi şəraitinə görə isə geniş yayılmış çay sistemlərindən iba-
rətdir. Çayların qidalanmasının əsasını yeraltı sular təşkil edir. Əraziyə düşən yağıntının çox 
hissəsi yeraltı suların qidalanmasına sərf olunur. Orada buxarlanmanın miqdarı düşən at-
mosfer çöküntülərinin  miqdarından çoxdur.  
Açar sözlər: iqlim, çayların bərpası, fiziki-coğrafı şərait, atmosfer sirkulyasiyası, sugötü-
rücü, işgal, ekoloji terror. 

Tədqiq olunan düzənliyin ərazisi 38º 55'-33º37'- şimal en dairəsi və 46º 35'-47º34'  şərq 
uzunluq en dairəsi arasındadır. Sahəsi müəyyən olunmuş sərhədlərlə 3500 km2-dir. 
Ərazidə mütləq səviyyə 100-800 m arasında dəyişir. Araz çayı boyunca  dağətəyi zonanın 
aşağı hissəsi Xudafərin dərəsindən Daşburun dəmir yolu stansiyasına qədər kəskin dik ilə 
məhdudlanır. Şərq hissəsi Mil düzünün cənub-qərb istiqamətinə qədər genişlənir.  
Əraziyə il ərzində düşən atmosfer çöküntülərinin miqdarı 272 mm-dən 632 mm-ə qədər 
dəyişir və cənub-şərq istiqamətinə tərəf getdikcə artır. 
Dağətəyi düzənlik Mezozoy və Kaynozoy çöküntülərindən ibarətdir. Yura yaşlı çöküntülər iri 
çatlı  vulkanogen süxurlardan, tuflu konqlomeratlardan, tuflu brekçiyalardan, tuflu qumdaşla-
rından və porfiritlərdən, həmçinin müxtəlif növ Təbaşir yaşlı əhəngdaşlarından təşkil olun-
muşdur.  
Ərazidə əsasən Kaynozoy çöküntülərindən Neogen və Dördüncü dövr yaşlı çöküntülər iş-
tirak edir. Xudafərin dərəsi ərazisində alt Neogen yaşlı çöküntülərdən əsasən qumdaşları və 
qumlu gillər yayılmışdır.  
Ərazi tektonik cəhətdən 2 iri strukturdan ibarətdir: Laçın-Banzur antiklinoriumu və Həkəri sink-
linoriumu. Cəbrayıl dağətəyi düzənliyinin böyük bir hissəsi Həkəri sinklinoriumudur [2,3,4]. 
Rayonun hidrogeoloji şəbəkəsinə nəzər salsaq görərik ki, bolsulu Araz-Həkəri çayları, 
İncəçay, Çaxmaxçay, Quruçay, Gözlüçay, Xaçınçay-Oxçuçay, Köndələnçay, Cəbrayılçay, 
Şiraxançay və bir sıra azsulu çaylarla təmsil olunur. 
Araz çayı öz mənbəyini Türkiyə ərazisindəki Ərzurum dağlarından götürür. Çayın ümumi 
uzunluğu 1072 km-dir, onun da 580 km-i  Azərbaycan  Respublikasının ərazisindən keçir.  
Martın ayının sonu və aprelin əvvəlindən iyul ayına qədər çayın xərcləri artır. Suyun 
səviyyəsi avqust ayında aşağı düşür. Çayın xərcləri payızda yüksəlir, yazda isə yenidən 
aşağı olur. 
Qışda çayın suyu nisbətən stabil qalır, yayda isə dəyişir. Araz çayı il ərzində  Kür çayına 
təxminən 74 mln.ton material gətirir. 
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Həkəri çayı öz mənbəyini Şiştəpə dağının 3,5 km şərqindən 2580 m yüksəklikdən, Mıxtökən 
sıra dağlarının cənub-şərq yamacından götürür. Tipik dağ çayı olub, uzunluğu 113 km, 
ümumi sahəsi 2570 km2-dir. Düzənliyə çatanda çayın vadisi  1-1,5 km genişlənir. 
Çayın su  rejiminə nəzər salsaq görərik ki, yaz-yay aylarında qar sularından daşqınlar əmələ 
gəlir. Çay əsasən (təxmnən 49%-i) qrunt sularından qidalanır, orta illik su sərfi 13,9 m3/san-dir.  
Köndələnçay çayı mənbəyini Şuşa şəhərindən bir neçə km məsafədə yerləşən, Çaxmax 
dağ silsiləsinin şərq yamacından, 1780 m yüksəklikdən götürür. Çayın uzunluğu 89 km, sa-
həsi 594 km2-dir. 
Köndələnçay çayında yaz-yay aylarında tez-tez sel yağır ki, bu da daşqınlara səbəb olur 
Payız-qış mövsümündə isə nisbətən sabit olur. Çayın orta illik su sərfi 0,02-0,63 m3/san., 
bulanıqlığı isə 100-1000 q/m3-ə qədər olur. 
Quruçay çayı mənbəyini Qarabağ sıra dağlarının cənub-şərq yamacından götürür. Çayın 
uzunluğu 82 km, hövzəsinin sahəsi 512 km2-dir. Çayın qidalanması əsasən yağış sularıdır 
ki bu da yaz aylarında daşqınlara səbəb olur. Daşqın zamanı suyu su anbarlarına axıdılır. 
Bundan da yay aylarında suvarmada istifadə olunur. 
Oxçuçay çayı öz başlanğıcını Zəngəzur silsiləsinin Qapıcıq dağından 3285 m yüksəklikdən 
götürür.  Çayın uzunluğu 82 km, hövzəsinin sahəsi 1175 km2-dir. Çay Ermənistan ərazisində 
hədsiz dərəcədə çirklənməyə məruz qalır. Ona görə də orada heç bir canlı yaşamır. Azər-
baycan ərazisində çayın suyundan suvarmada istifadə olunanda alınan məhsullar da zəhərli 
olur.  
Oxçuçay çayının qidalanması əsasən qar suları və yeraltı sulardır. Çayın orta illik su sərfi 
16,2 m3/san təşkil edir. 
Xaçınçay çayı öz başlanğıcını Qarabağ silsiləsindən götürür. Çayın uzunluğu 119 km, ümu-
mi sahəsi 356 km2-dir. Yuxarıdan, aşağıya doğru çay şaquli yamaclarla dar və dərin də-
rələrlə axır.  
Quruçay, Çaxmaxçay, İncəçay və Cəbrayılçay nisbətən az sulu çaylardır, ancaq güclü ley-
san yağışları yağan zaman həmin çaylarda daşqınlara səbəb olur. 
Tədqiq olunan ərazidə torpağın əsas növü olan dağ-şabalıdı torpaq dağ yamaclarında aşkar 
olunur. Şabalıdı torpaq Kür çayı və Araz çayı vadisinin şimal-şərq hissəsində daha az inkişaf 
etmişdir. Birbaşa Araz çayı boyunca çəmənli torpaqlardır. Çay boyunca, Araz çayına tökülən 
ümumi boz-qəhvəyi torpaqlardır. Rayonun ən geniş yayılmış bitkiləri, yovşan və şoran-yov-
şanlı yarımsəhralıqlardır.  
Rayon fiziki-coğrafi şəraitinə görə oradan axan çay sistemləri ilə təmsil olunur. Çayların 
qidalanmasında əsas yeri yeralti sular təşkil edir və 30%-dən 64% -ə kimi dəyişir. Düzənlikdə 
buxarlanmanın miqdarı ora düşən atmosfer çöküntülərinin  miqdarından çoxdur. Əraziyə 
düşən yağıntının çox hissəsi yeraltı suların qidalanmasına sərf olunur.  
Ərazinin hidrogeoloji şəraitini nəzərə alaraq, Araz çayı boyu sahədə  sugötürücü qurğunun 
qurulması və  uzunluğu 45 km olmaqla çaydan təxminən 2 km-ə yaxın şimalda yerləşməsi 
nəzərdə tutulmuşdur [5,6].  
Layihələndiriləcək qurğu üçün optimal şəraitə malik sahələr Cəbrayıl dağətəyi düzənliyinin 
mərkəzi hissələri seçilmişdir ki, bu da İncəçayın aşağı axımı sahəsi və Köndələnçayın aşağı 
axımı boyu sahələrini əhatə edir. 
Sugötürücü sahə üçün əsas parametrlər, həmin sahənin suvermə qabiliyyətinin dəyərləndi-
rilməsi və yeraltı suların səviyyəsinin mümkün qədər aşağı enməsidir. Əgər bu göstəricilər 
bir sahə boyu olarsa, onda  sugötürücülərin bir xətt üzrə yerləşdirilməsini daha məqsədəuy-
ğun hesab etmək olar. Suya davamlı süxurların çay vadilərində qalınlığı çox olmalı, qrunt 
sularının isə müxtəlif sahələrdə yatma dərinliyi  50 m və daha çox olduğunu nəzərə alaraq, 
sugötürücülərin tikilməsi üçün münasib tip quyular qazılmalıdır. Sugötürücü qurğuların işlə-
məsindən asılı olaraq, yeraltı suların səviyyəsi müəyyən olunacaqdır. Yeraltı suların aşağı 
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düşmüş səviyyəsi  su ilə doymuş hissələrin qalınlığının 50-70 %-ni  təşkil edərsə, onda 
alınmış nəticələr düzgün hesab ediləcəkdir (şəkil 1). 

Şəkil 1. Cəbrayıl dağətəyi düzənliyində kəşfiyyat quyularının  
və sugötürücülərin yerləşdirilməsinin sxematik xəritəsi 

Nəticə: İşğaldan azad olunan rayonun su ehtiyatlarının bərpa ediməsinə və  mühafizəsinə 
dövlət səviyyəsində diqqət  yetirilir. Amma buna baxmayaraq suların  çirkləndirilcilərlə 
çirklənməsi   prosesi davam etməkdədir.
Cəbrayıl rayonu 30 ilə yaxın işğalda olduğu müddətdə ermənilər həmin torpaqlarda ekoloji 
terror törətmişlər. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə təbiətə vurulmuş zərər elmi  cəhətdən 
qiymətləndirilməlidir. 
44 günlük müharibə ərzində silahlardan istifadə edilməsi ətraf mühitə uzunmüddətli mənfi 
təsir göstərəcəkdir. Bombardmanlar zamanı hava çirklənmiş, meşələr məhv edilmiş, torpaq-
lar radioaktiv çirklənmiş və yararsız hala düşmüş,  yerüstü və yeraltı su ehtiyatları ciddi çirk-
lənməyə məruz qalmışdır. Bununla əlaqədar olaraq insanlar mübarizə aparmaladırlar.   
Əhali kütləvi olaraq köçürülməzdən öncə ərazilər mina və partlamamış döyüş sursatlarından 
təmizlənməlidir. 
Kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulan ərazilərdə torpaq planlama tədbirləri aparılmalıdır. 
Ərazilərdən götürülmüş torpaq və qrunt sularının kimyəvi analizlərindən alınmış məlumatlar 
əsasında meliorativ tədbirlər planı hazırlanmalıdır. 
Yerli əhalinin suya olan təlabatını ödəmək üçün əhali köçürləməzdən öncə orada layihələn-
dirilmiş sugötürücü qurğular tikilməlidir.  
Hidrogeoloji şəraitə əsasən Araz çayı boyu zolaqda layihələndiriləcək sugötürücünün uzun-
luğu 45 km olaraq çaydan təxminən 2 km-ə yaxın şimalda, yerləşməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Layihələndirilmiş sugötürücünün sərfinin 21 m3/san olacağı hesablanmışdır. Əgər bu qurğu-
lar tikilib istifadəyə verilərsə, yerli əhalinin həm içmək, həm də su təchizatı üçün olan tələ-
batını ödəyəcəkdir.   
Azad olunmuş ərazilərdə sürətlə bərpa işləri gedir. İnanıram ki, tezliklə yurdundan-yuvasın-
dan didərgin düşmüş əhali öz doğma yurdlarına dönəcəkdir. Hər bir sahədə quruculuq işləri 
vüsət alacaqdır. 
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XÜLASƏ 

Müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatı şəraitində əhalinin ərazidə məskunlaşması və sosial-
iqtisadi inkişafı yeni konstruktiv yanaşmalar tələb edir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin  
elmi-nəzəri   cəhətdən  təhlili  onu deməyə əsas  verir ki, burada  adambaşına düşən  
Ümumdaxili Məhsulun (ÜDM) payının yüksək olması ilə yanaşı əhalinin təhsil və elmi 
səviyyəsi də yüksəkdir. 44 günlük  Vətən Müharibəsi nəticəsində 30 il işğal altında olan 
ərazilər azad olundu. Erməni vandalizmi nəticəsində burada mövcud olmuş bütün sosial 
infrastruktur obyektləri də məhvə məhkum oldu. Hazırda dövlətin qarşısında duran əsas 
prioritet məsələlərdən biri də azad olunmuş ərazilərdə əhalinin dayanıqlı inkişafının və 
layiqli həyat tərzinin təmin olunmasıdır. Bu mənada rəqabətədavamlı insan kapitalının 
formalaşması üçün təhsil və elm infrastrukturunun dirçəldilməsi önəmli xarakter daşıyır. 
Məqalədə Qarabağın sosial-mədəni inkişafında təhsil və elmin gələcək məskunlaşmada 
rolu və əhəmiyyəti araşdırılmış, müvafiq təkliflər verilmişdir. 
Açar sözlər: Qarabağ, təhsil və elm, insan resursları, universitet, elmi-tədqiqat institutu, 
kostruktiv  təklif.  

Giriş: Erməni işğalından azad olunmuş inzibati-ərazi vahidlərinin sosial-iqtisadi inkişafı və 
əhaliyə göstərilən xidmətləri təmin edən sosial infrastruktur obyektlərinin yenidən qurulma-
sı və onun problemlərinin təhlil olunması gələcək inkişaf tendensiyası üçün strateji əhəmiy-
yətlidir. Bütün sosial-mədəni infrastruktur obyektləri məhv olunduğuna görə qed olunan 
sahələrlə təminat məsələləri  ayrı-ayrı punktlar  üzrə nəzəri-metodiki və regional miqyasda 
elmi yanaşma tələb edir. Ölkə iqtisadiyyatında qeyri-istehsalın başqa struktur hissələrində 
olduğu kimi təhsil və elmdə də inkişaf dinamikasına görə regionlararası nəzərəçarpacaq 
fərqlər qalmaqla yanaşı, hələ də arzuolunan inkişafa tamamilə nail olunmamışdır. Neft 
gəlirlərinin iqtisadi imkanları  artırması nəticəsində yeni məktəb binalarının, xəstəxana və 
olimpiya-idman komplekslərinin inşa olunması, içməli suya olan təlabatın mümkün variant-
da aradan qaldırılması, qazlaşdırma prosesinin sürətləndirilməsi, elektrik enerjisi ilə təmi-
natın 100-lik səviyyəyə  çatdırılması, yol çəkilişi ilə münasibətdə yeni layihələr icra olun-
maqdadır. Müasir dövrdə Qarabağın yenidən qurulması üçün xidmət sahələri kimi təhsil və 
elm infrastrukturunun bazar prinsiplərinə müvafiq olaraq inkişaf etdirilməsinə maliyyə 
imkanlarının olması da mühüm təsir göstərir. Uzunmüddətli Ermənistan-Azərbaycan mü-
naqişəsindən qaynaqlanan bərpa, yenidənqurma və köçürmə problemlərinin aradan qaldl-
rılması üçün yüksək texnoloji imkanlar malik təhsil və elm müəssisələrinin tikilməsi və istis-
mara verilməsi məqsədəuyğun hesab oluna bilər.   
“Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial sfera sahələrinə (səhiyyə, təhsil, mədəniyyət ocaqları və 
s.) yalnız büdcə xərclərini xərcləyən sahələr kimi yanaşılmamamlıdır. Bu sahələrdə (mən-
zil-kommunal təsərrüfatı da daxil edilməklə) yalnız islahatları mərhələli şəkildə və təkamül 
yolu ilə yeni maliyyələşdirmə mexanizmləri tətbiq olunmalıdır” [1].  
Qarabağın məskunlaşdırılması üçün təhsil, elm, mədəni-maarif, nəqliyyat və mənzil-kom-
munal təminatı, səhiyyə, ticarət, ictimai-iaşə, rabitə və İKT xidmətləri, enerji-istilik təminatı 
üzrə sosial infrastrukturun inkişaf xüsusiyyətlərinin təhlil olunması regional inkişaf baxımın-
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dan əhəmiyyətinə görə fərqlənir. Əhalinin təhsil səviyyəsi və mövcud elmi-intellektual po-
tensial sosial və texnoloji dəyişikliklərin bünövrəsini təşkil edir. 
Sosial inrastruktur sahələri ilə əlaqədar aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, insan kapitalının 
əsas amillərindən biri kimi, təhsilin əhəmiyyəti getdikcə artmaqdadır. Təhsilin səviyyəsi və 
ya təhsilə çəkilən ümumi xərclərin iqtisadi artımla olan əlaqəsi onu deməyə əsas verir ki, 
bu xərclər insan kapitalı kimi sonralar iqtisadi inkişafa səbəb olur  [2].  

Yeni iqtisadi rayonlar və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təhsil və elmin inkişaf 
prioritetləri: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 07 iyul 2021-ci il tarixli “Azərbaycan 
Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü  haqqında” Fərmanı ilə 14 iqtisadi rayon 
təşkil olunmuşdur. 1991-ci ildən isə hüquqi olaraq 10 iqtisadi rayon mövcud idi-Abşeron, 
Dağlıq-Şirvan, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-Astara, Naxçıvan, Şəki-Zaqatala, Kəlbəcər-Laçın, 
Aran, Gəncə-Qazax, Yuxarı Qarabağ. İndiki bölgü isə belədir: Bakı, Naxçıvan, Abşeron-
Xızı, Qarabağ, Qazax-Tovuz, Dağlıq Şirvan, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-Astara, Şəki-Zaqa-
tala, Mərkəzi Aran, Mil-Muğan, Şirvan-Salyan, Şərqi Zəngəzur, Gəncə-Daşkəsən.  
Bu məqalədə işğaldan azad olunmuş ərazilər kimi–Qarabağ, Şərqi Zəngəzur iqtisadi ra-
yonlarının təhsil və elm infrastrukturunun perspektiv dövr üçün təkmilləşməsini təhlil edə-
cəyik. 
Əvəlcə yeni qruplaşdırmaya görə hər iki iqtisadi rayonun tərkibinə daxil olan inzibati rayon-
ların sadalanması işin mahiyyətinin dərk olunması baxımından səmərəli olardı (Cədvəl 1).  

Cədvəl 1. Azərbaycanın  iqtisadi rayonları 

İqtisadi rayonlar 

Sahəsi,
min 
km2

Əhalinin 
sayı, min
nəfər 

Əhali- 
nin 
xüsusi 
çəkisi, 
%

Şəhər 
əhalisi Kənd 

əhalisi, 
min 
nəfər 

min 
nəfər 

Faiz

Bakı 2,14 2300,5 22,7 2300,542,9 -

Abşeron 3,73 578,8 5,7 531,7 9,9 47,1 

Quba-Xaçmaz 6,96 558,7 5,5 184,3 3,4 374,4 

Şəki-Zaqatala 8,84 630,4 6,2 175,2 3,3 455,2 

Dağlıq Şirvan 6,13 324,8 3,2 111,2 2,1 213,6 

Mərkəzi Aran 6,69 740 7,3 304,3 5,7 435,7 

Şirvan-Salyan 6,08 501,3 5,0 235,3 4,4 266 

Mil-Muğan 5,67 522,6 5,2 133,6 2.5 389 

Gəncə-Daşkəsən 5,27 611,3 6 431,0 8 180,3 

Qazax-Tovuz 7,03 687,6 6,8 161,6 3 526 

Qarabağ 8,99 904,5 8,9 300,6 5,6 603,9 

Şərqi Zəngəzur 7,47 343,5 3,4 71,4 1,3 272,1 

Lənkəran-Astara 6,07 953,6 9,4 254,4 4,8 699,2 

Naxçıvan MR 5,50 461,5 4,6 163,4 3,1 298,1 

Azərbaycan Resp.86,6 10119,1 100 5358,5100 4760,6 

Cədvəl, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında tərtib olunmuşdur. 
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Qarabağ iqtisadi rayonunun sahəsi 8.99 min km2 təşkil etməklə əhali sayı DSK-nın 2021-ci 
il məlumatına əsasən 904,5 min nəfərdir. Tərkibinə-Şuşa, Xankəndi şəhərləri, Ağcabədi, 
Ağdam, Bərdə, Xocalı, Xocavənd, Füzuli, Tərtər inzibati rayonları daxildir. İqtisadi-coğrafi 
mövqeyi əlverişli olmaqla, tikinti materillarından mərmər, sement xammalı, tikinti daşı, 
torpaq, landşaft zonaları mövcuddur.  
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun sahəsi 7,47 min km2, əhali sayı 343,5 min nəfərdir 
(2021). Cəbrayıl, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan inzibati rayonları tərkibinə daxildir. 
Təbii ehtiyatları: qızıl, civə, xromit, tikinti materialları, mineral bulaqlar, iqlim,  turizm-bal-
neoloji, dağ meşələri, təbii enerji, torpaq, landşaft.  
Dövlət tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının gələcək məskunlaşma-
sını və məşğulluğunu təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif  sosial-iqtisadi səmərəli layihələr 
icra olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, ilkin mərhələdə həmin ərazilərdə yol-nəqliyyat və 
enerji təminatı məsələlərinə diqqət yetirilir. Müasir standartlara uyğun “Ağıllı kənd” layihəsi 
artıq Zəngilanın Ağalı kəndində hazırdır. Füzuli rayonunda “Füzuli Beynəlxalq Hava Lima-
nı” istismara verilmişdir (Şəkil 1). Bu liman “AzVirt” şirkəti tərəfindən inşa olunmuş, uçuş-
enmə zolağı 3000 m-dir.   

Şəkil 1. Füzuli Beynəlxalq Hava limanı 

Zəngilan və Laçın rayonları ərazisində aeroportların tikintisi planlaşdırılır. Füzuli-Şuşa və 
ya “Zəfər Yolu” modern səviyyədə xidmət göstərir. Onun uzunluğu 101,5 km təşkil edir. 
Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin tikintisi davam etdirilir. Dəmiryol xəttinin uzuluğu 110,4 
km-ə bərabərdir.  
Müasir elmi araşdırmaların nətici kimi Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində “Ağıllı kənd” 
pilot layihəsi uğurla tətbiq olunur. Layihə 5 komponentə uyğunlaşdırılıb:yaşayış, istehsal, 
sosial xidmətlər, “ağıllı kənd təsərrüfatı”, alternativ enerjidən istifadə. Bu layihədə ağıllı tex-
nologiyalardan geniş istifadə olunacaq. Modern bağça, məktəb, poliklinika, elektron vasi-
tələrlə idarəetmə mərkəzləri formalaşdırılır. Layihənin reallaşmasında Çin, İsrail, Türkiyə, 
İtaliya mütəxəssisləri fəal iştirak edir. 200 fərdi evin tikintisi yekunlaşıb. 
Bütün icra olunan layihələrin  əsas məqsədini əhalinin sosial xidmətlərə əlçatanlığı təşkil 
edir. Növbəti mərhələdə digər azad olunmuş ərazilərdə ən vacib sosial xidmətlər komplek-
si qurulmalıdır. Bu komplekslərə-məktəbəqədər, ibtidai, ümumi orta və tam orta, ilk peşə, 
orta ixtisas, ali məktəblərin, elmi-tədqiqat müəssisələrinin, poliklinika və xəstəxanaların ti-
kintisi aid oluna bilər. Köçən əhalinin həyat keyfiyytinin təmini üçün bu faktorlar vacib amil-
lərdir. 
Təhlillər göstərir ki, hər bir elmi düşüncə tərzi və tədqiqat metodları müəyyən ideya çərçi-
vəsinin miqyasında istiqaməti və yönü bəlli olan gerçəklikdir [3]. 
Təhsil infrastrukturu ilə təminat məsələsində əhali qrupları içərisində birinci təlabat məktə-
bəqədər təhsil müəssisələrinədir. Bu tipli təhsil müəssisələrinin əsas məqsədi məktəbəqə-
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dər  yaş həddində olan uşaqların fiziki, intellektual və mənəvi inkişafına xidmət edən bilik, 
bacarıq və vərdişlərin təmin olunmasını icra etməkdir. Bu kateqoriyaya körpələr evi, körpə-
lər evi-uşaq bağçası, uşaq bağçası, uşaq evləri, ümumtəhsil məktəblərindəki qruplar, icma 
evləri aiddir. Uşaqların gələcək formalaşmasının zəruriliyini nəzərə alaraq işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə məktəbəqədər təhsil obyektlərinin tikintisinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 
Digər təhsil müəssisələri kimi ümumi orta məktəblərin bütün infrastrukturla təmin olunmuş 
formada tikintisi aparılmalıdır. Çünki bu ərazilərin Azərbaycan mədəni sferasına reinteqra-
siyası üçün vacib addımlardan biridir. Ərazidə məskunlaşacaq əhali nə qədər savadlı, 
dünyagörüşlü olarsa, o qədər erməni separatizminin kökünün kəsilməsi sürətlənər. Artıq 
bu istiqamətdə ilk belə layihənin icrasına başlanılb. Belə ki, Prezidentin Ehtiyat Fondundan 
Şuşa şəhərində 960 şagird yerlik  1 saylı tam orta məktəbin tikintisi üçün  üç milyon manat 
həcmində vəsait ayrılmış,12 may 2021-ci il tarixində təməlqoyma mərasimi olmuşdur. Mək-
təb erməni vandalları tərəfindən yerlə-yeksan olan təhsil müəssisələrindən biridir. Əslində 
bu məktəb Cənubi Qafqazda və Azərbaycanda  təməli 1830-cu ildə qoyulmuş ilk dünyəvi 
məktəb olmuşdur [4]. Hesab edirik ki, digər işğaldan azad olunmuş şəhər, qəsəbə və 
kəndlərdə yeni məktəb binalarının tikintisi davam etdirilməlidir. Bu funksiyaları həyata 
keçirmək üçün Azərbaycana dost  münasibəti olan ölkərəin təhsil modellərindən istifadə 
etmək olar. Məsələn: Türkiyə, İsrail, Ukrayna, Pakistan,İtaliya və s. Məktəblərdə kadr po-
tensialını gücləndirmək məqsədi ilə xüsusi həvəsləndirici maliyyə paketləri tətbiq oluna 
bilər. Buraya əmək haqqı ilə bərabər, iş stajının ikiqat hesablanması, yol  və ildə iki dəfə  
istirahət xərcləri aid oluna bilər. Azərbaycan Respublikasının Strateji hədəflərdə qeyd olu-
nur ki, insan kapitalının formalaşması və inkişafı üçün təhsilin bütün pillələrində keyfiyyətin 
yüksəldilməsi və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsini təmin etmək üçün insan kapitalı-
nın fasiləsiz inkişafının, araşdırma və təkmilləşdirmə sahəsinə investisiya qoyuluşunun sti-
mullaşdırılması vacibdir  [5]. 
Əhalinin gələcək məşğulluğunu təmin etmək məqsədi ilə ilk peşə məktəblərinin açılması 
sərfəli iqtisadi reformadır. Belə ki, ərazidə istehsal və qeyri-istehsal müəssisələrinin ixtisas-
lı fəhlə kadrlara və məişət işçilərinə təlabatının ödənilməsi məqsədi ilə bu tipli məktəblərdə 
təlabatyönümlü ixtisaslar faydalı olar. Ərazinin turizm potensialını nəzərə aldıqda ictimai 
iaşə mütəxəssislərinə ehtiyac olduğu ortaya çıxır. Xüsusi ilə, Şuşa, Kəlbəcər, Qubadlı və 
Laçın  rayonlarında bunu söyləmək mümkündür.  
Orta ixtisas müəssisələri də əhalinin təhsil almasında özünəməxsus mövqeyə malikdir. 
Əvvəllər faillət göstərdikləri ərazidən kənara köçürülən regiondakı orta ixtisas müəssisələri 
aşağıdakılardır: 
1.Şuşa Humanitar Kolleci-Bakı şəhəri; 
2.Ağdam Musiqi Kolleci-Quzanlı qəsəbəsi; 
3.Ağdam Dövlət Sosial İqtisad Kolleci- Quzanlı qəsəbəsi; 
Əlbəttə ki, bu sayları artırmaq mümkündür. Təbii ki, əhali məskunlaşdıqdan və normal təbii 
artım göstəriciləri müşahidə olunduqda. 
Ali təhsilli gənclərin yetişməsi  qeyd olunan iqtisadi rayonlar üçün mühümdür. Əhalinin 
paytaxta və digər uzaq məsafələrə təhsil almaq məqsədi ilə  miqrasiyasınpn qarşısını al-
maq üçün elmi əsaslara söykənməklə, Ağdamda Musiqi Akademiyası, Laçın və Zəngilan-
da  Aqrar Universitetin heyvandarlıq sahəsi üzrə, Kəlbəcərdə Turizm və Menecment Uni-
versitetinin, Şuşada TibbUniversitetinin filialları açıla bilər. 
Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının “yaşından asılı olmayaraq hər kəsin sağlam yaşamasını 
təmin etmək və rifah halını yaxşılaşdırmaq” məqsədi göstərilmişdir. Dayanıqlı inkişaf stra-
tegiyasına əsasən pulsuz səhiyyənin təmin olunması hər bir ölkəni idarə edən şəxslər 
tərəfindən diqqətdə saxlanılmalıdır [6]. 
Elm sahəsində tədqiqatlar aparılması region üçün vacibdir. Hazırda qeyd olunan iqtisadi 
rayonlarda elmi tədqiqat müəssisələri yoxdur. Bu da regional inkişafda disproporsiyaya 
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səbəb olur, ərazidən elm sahəsində tədqiqat aparan alimlərin köç etməsinə səbəb olur. Elə 
bir siyasət formalaşmalıdır ki, işğaldan azad olunan ərazilər iqtisadi və elmi mərkəzlərə 
çevrilsin. Mən təklif edərdim ki, müasir innovativ texnologiyalar sahəsində, geoloji sferada 
elmi-tədqiqat müəssisələri qurulsun. 

Nəticə : Təhlil olunan məsələlərin sosial-iqtisadi əhəmiyyətinə görə aşağıdakı nəticələr 
əldə olunmuşdur : 
1. Erməni vandalları tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bütün təhsil infrastruktu-
ru məhv edilmişdir. 
2. Postkonflikt dövründə nəqliyyat, rabitə, iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafla yanaşı, təhsil 
və elm infrastrukturu da inkişaf etdirilməlidir. 
3. Ağdamda Musiqi Akademiyası, Laçın və Zəngilanda  Aqrar Universitetin heyvandarlıq 
sahəsi üzrə, Kəlbəcərdə Turizm və Menecment Universitetinin, Şuşada TibbUniversitetinin 
filialları açıla bilər. Məktəbəqədər, ümumi orta təhsil, peşə təhsili, orta ixtisas təhsili müəs-
sisələri dövrün tələbləri əsasında qurulmalıdır. 
4. Müasir innovativ texnologiyalar sahəsində, geoloji sferada elmi-tədqiqat müəssisələrinin 
qurulması üçün şərait var. İndiyə qədər bu ərazilərdə elmi-tədqiqat müəssisələri mövcud 
olmamışdır. 
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1-NAFTOLUN METANOL VƏ ETANOLLA KATALİTİK ALKİLLƏŞMƏSİ 

[0000-0003-3115-3686]Ə.Ə.Ağayev ,  [0000-0002-4096-9858]M.K. Nəzərova,  
[0000-0002-3026-386X]M.M.Muradov3, [0000-0003-4807-065X]P.V.Suleymanova  
Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan 
E-mail: parvana.suleymanova80@mail.ru 

XÜLASƏ 

1-naftolun metanol və etanollar alkilləşmə reaksiyasının tərkibində 1.0 kütlə % palladium 
olan H-mordenit katalizatoru iştirakı ilə tədqiqinin nəticələri verilir. Katalitik sistemdə silisi-
um oksidinin alüminium oksidinə olan mol nisbəti 24 olan H-mordenitin daha aktiv və se-
lektiv xassələr nümayiş etdirdiyi tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir. Alkilləşmə 
prosesində iki qrup birləşmələrin, o cümlədən, tərkibində oksigen olan və oksigen olmayan 
naftalin sırası törəmələrin alındığı və onların əsas göstəriciləri verilmişdir. Alınan nəticələ-
rin müqayisəsi göstərir ki, 1-naftolun metanolla qarşılıqlı təsirindən alınan monometilnaftol-
ların selektivliyi 83.1% və bu qarışıqda 2-metil-1-naftolun qatılığı 94.5%,1-naftolun etanolla 
alkilləşməsindən əmələ gələn monoetilnaftollara görə reaksiyanın selektivliyi 81.5%, bu 
qarışıqda 2-etil-1-naftolun payı isə 90.5% təşkil edir. Alkilləşdiricinin molekul kütləsi artdıq-
ca 1-naftolun konversiyası da çoxalır. 
Açar sözlər: 1-naftol, metanol, etanol, alkilləşmə, palladium H-mordenit, modul, alkilnaftollar. 

Giriş: "Naftalin iyli tədqiqatlar"dan fərqli olaraq naftalin və onun  törəmələrinin kimyası və 
texnologiyası istiqamətində aparılan elmi araşdırmaların sayı artmaqdadır. Ona görə ki, bu 
birləşmələr əsasında pestisidlər, boyalar, ətirli maddələr, dərmanlar, aşqarlar, fotoqrafiya-
da və kompüter texnologiyasında işlədilən element və preparatlar istehsal olunur [1-3]. 
Ölkəmizdə neftin kimyəvi emalından, xüsusən də, benzin fraksiyasının pirolizi prosesindən 
alınan qiymətli olefinlərlə (etilen, propilen, divinil) yanaşı yüngül və ağır piroliz məhsulları 
da əmələ gəlir ki, onların tərkibində kifayət qədər naftalin və onun alkilnaftalinlər vardır. Bu 
qiymətli xammal əsasında neft kimya sənayesi üçün əhəmiyyətli məhsullar və yarımməh-
sulların alınıb istifadə edilməsi təəssüflər olsun ki, geniş vüsət almamışdır. Ümumiyyətlə, 
dünyada istehsal olunan naftalinin təqribən yarısı naftol və onun müxtəlif törəmələrinin 
alınmasına sərf olunur [4]. 
Naftalinlər əsasında naftolları almaq üçün tədqiq edilmiş və məhdud sayda istifadə olunan  
oksidləşmə, sulfolaşma, oksidləşdirici dekarboksilləşmə prosesləri mürəkkəbliyi, çoxmər-
hələliyi, texnologiyası və idarə olunmasının çətinliyi üzündən geniş yayılmamış və yeni ef-
fektiv üsulların işlənib hazırlanmasını tələb edir.Bu üsullara içərisində naftolun C1-C2 spirt-
lərlə qarşılıqlı təsirini aid etmək olar. Lakin bu sahədə aparılan tədqiqatlar çox olmayıb [5-
6] davam edir [7]. 
Naftolların qiymətli törəmələrindən sayılan aşağı molekul kütləli alkilnaftolların alınmasında 
təklif olunan üsullar içərisində üstünlük alkilləşmə prosesinə verilir. Bu proses üçün aktiv 
və selektiv sistemlərin yaradılması və istifadəsi iqtisadi, texnoloji və ekoloji cəhətlərdən əl-
verişlidir. Məruzədə 1-naftolun metanol və etanolla alkilləşmə reaksiyasının Pd,H-mordenit 
iştirakında tədqiqinin nəticələri verilir. 

Təcrübi hissə: 1-naftolun alkilləşmə prosesi tərpənməz laylı katalizatoru olan və stasionar 
rejimdə işləyən katalitik reaktorda tədqiq edilmiş, alınan məhsulların analizi xromatoqrafik 
və spektral üsullarla aparılmışdır.
Mordenit katalizatoru Na-mordenitin (x=SiO2/Al2O3=10) kationsuzlaşması və alüminium-
suzlaşması əməliyyatlarının ardıcıl həyata keçirilməsi nəticəsində sintez olunmuş, onların 
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reaksiyada aktivliyinin yoxlanılması hesabına modulu 24 olan seolit seçilərək tərkibinə pal-
ladium daxil edilmişdir. Modifikasiya prosesi [Pd(NH3)4]Cl2 kompleks duzunun sulu məhlulu 
ilə aparılmış, katalizatorda palladiumun qatılığı 0.1-2.0 kütlə % hüdudunda dəyişdirilərək 
daha yüksək katalitik xassə göstərən 1.0 kütlə % Pd,H-mordenitin (x=24) seçilmişdir. 
1-naftolun metanol və etanolla alkilləşmə reaksiyasında Pd,H-mordenit seolitinin katalitik 
xassələri cədvəldə verilir.

Cədvəl. Pd,H-mordenit iştirakında 1-naftolun metanol və etanolla alkilləşmə  
reaksiyanın nəticələri. Reaksiya şəraiti: T-340°C, υ-1.0 st-1, ν=1÷5 mol/mol 

Göstəricinin adı Xammalın tərkibi 
1-naftol-
metanol 

1-naftol-
etanol 

Çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış 
reaksiya məhsullarının çıxımı, % 
1-alkoksinaftalin 0.5 0.8 
Alkilnaftollar 83.1 81.5
Dialkilnaftollar 2.0 2.4 
1-oksobirləşmələr 1.4 3.0 
Naftalinin alkil homoloqları 12.0 10.0 
1-naftolun konversiyası, % 40.0 44.5 
Monoalkilnaftollarda 2-alkil-1-naftolun 
qatılığı, % 

94.5 90.5 

Cədvəldən göründüyü kimi 1-naftolun metanol və etanolla alkilləşmə reaksiyasının nəticə-
lərində oxşar və fərqli xüsusiyyətlər vardır. Alınan birləşmələri şərti olaraq iki qrupa bölmək 
olar: tərkibində oksigen olan və oksigen olmayan naftalin sırası birləşmələr. Birinci qrupa 
1-alkoksinaftalinləri (1-metoksi və 1-etoksinaftalinlər), alkil (metil-, etil-) naftolları, dialkil (di-
metil və dietil) naftolları, oksobirləşmələri (1-okso-2,2-dimetil-1,2-dihidronaftalin, 1-okso-
2,2-dieil-1,2-dihidronaftalin), ikinci qrupa isə əsasən naftalinin alkil (metil, etil, dimetil, dietil) 
homoloqlarını göstərmək olar. 
Pd,H-mordenit iştirakı ilə aparılan alkilləşmə prosesində baş verən çevrilmələr aşağıdakı 
sxemə uyğun güman olunur. 
Cədvəldən göründüyü kimi spirtin molekul kütləsi artdıqda 1-naftolun konversiyası çoxalır, 
alınan alkilnaftollara  və onların yan çevrilməsindən əmələ gələn alkilnaftalinlərə görə 
selektivliklər azalır.  

R-CH3, C2H5  

Metanoldan fərqli olaraq 1-naftolu etanolla alkilləşdirdikdə p-alkilləşmənin payı bir qədər 
artır (4.0%) və əsas izomer olan 2-etil-1-naftolun monoalkilnaftollar qarışığındakı qatılığı 
90.5% təşkil edir. 1-naftol-metanol sistemində əmələ gələn 2-metil-1-naftolun 4-metil-1-
naftolla qarışığındakı qatılığının daha çox olduğu da (94.5%) diqqəti cəlb edir. Alkilləşmə 
prosesində spirtlərin cüzi miqdarda efirləşməsi və dehidrogenləşməsi də müşahidə olu-
nur.Fərqli cəhətlərdən biri də 1-naftolun metanolla qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn yan 
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məhsullarda naftalinin yalnız metil homoloqlarına alkilləşdirici kimi etanol götürüldükdə etil 
və az miqdarda metil törəmələrinə də rast gəlinməsidir. 
Beləliklə, 1-naftolun aşağı molekul kütləli spirtlərlə (C1-C2) alkilləşməsi ilə 81.5-83.1% se-
lektivliklə və 33.2-36.6% çıxımla monoalkilnaftolların alındığı və Pd,H-mordenitin əhəmiy-
yətli katalitik sistem olduğu müəyyən edilmişdir. 

Nəticə: 
- 1-naftolun metanol və etanolla alkilləşmə prosesi üçün tərkibində 1.0 kütlə % palladium 
olan H-mordenit (x=24)katalizatoru təklif olunur. 
- 1-naftolun metanolla alkilləşmə prosesində alınan metil naftollara görə selektivlik 83.1%, 
çıxım 33.2%, 1-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn etilnaftolların çevrilmiş və 
başlanğıcda götürülmüş naftola görə hesablanmış çıxımları isə müvafiq olaraq 81.5% və 
36.3% təşkil edir. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə quruculuq işlərinə müəyyən tarixə malik və 
dövrünün tanınmış təhsil müəssisələrinin bərpasından başlanılmasının vacibliyindən bəhs 
olunur. Qarabağ, Qərbi Azərbaycan və ətraf rayonlarda ilk məktəblərin inkişaf tarixi, ziyalı 
ordusunun yetişdirilməsində həmin məktəblərin rolundan söz açılır. Savad, üsuli-cədid, rus-
tatar, realnı məktəblər kimi fəaliyyətə başlayan təhsil müəssisələrinin sonrakı taleyindən, 
Qarabağın ermənilər tərəfindən işğaldan sonra müxtəlif şəhər və qəsəbələrdə köçkün, məc-
buri qaçqıın kimi yerləşdirilməsindən bəhs olunur. Həmin məktəblərin yenidən öz doğma 
yurduna köçürülməsi prosesinin sürətləndirilməsi təklif edilir.  
Təhsil müəssisələrinin əvvəlki, qədim adları ilə bərpası tarixi faktların qorunub saxlanılması 
və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından, eyni zamanda bu ərazilərin qədim türk torpaq-
ları olduğunun bir daha təsdiqi kimi əhəmiyyətlidir. Bu ərazilərdə ali məktəb və kolleclərin, 
peşə təhsili məktəblərininŞ elmi tədqiqat institutlarının təsis olunması təklifləri irəli sürülür. 
İşğaldan əvvəl Qarabağ və ətraf rayonlarda mövcud olmuş və erməni vandalizmi nəticəsində 
məhv edilmiş xalçaçılıq, idman, rəssamlıq, musiqi məktəblərinin bərpasının planlaşdırılması 
və məktəbdə bu tarixi hadisələrin sübutunu təsdiq edən eksponatların nümayiş etdirildiyi 
muzeyilərin yaradılması təklifləri də təqdim olunur. Məqalənin sonunda ali məktəb məzunla-
rına bu bölgələrə təyinat verilməsinin vacibliyindən bəhs olunur. Ölkəmizin digər bölgəlırin-
dən olan vətəndaşlarının da işğaldan azad olunmuş ərazilərdə işlə təmin olunması və 
bərabər hüquqlu yaşayış imkanlarının dəstəklənməsinə çağrış edilir. 
Açar sözlər: təhsil məktəbləri, dünyəvi təhsil, məktəb, pedaqoji fəaliyyət,  realnı məktəb, 
üsuli-cədid məktəbləri, işğal, işğalçı, dünyəvi təhsil 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə quruculuq işlərinin aparılması günün aktual məsələlərin-
dən biridir. Müxtəlif sahənin mütəxəssisləri, elm və iş adamları öz təklif və layihələri ilə bu 
ərazilərin bərpansıa, yenidən qurulmasına öz tövhələrini verməyə çalışırlar. 30 il erməni 
işğalçılarının nəzarəti altında yerlə yeksan olunmuş, tarixi saxtalaşdırılmayamaya, amansız 
istismara və dağıntılara məruz qalmış şəhər və kəndlərin bərpası çətin olmaqla yanaşı, 
maliyyə vəsaiti, maddi və intellektuaal baza, investisiya, hərtərəfli quruculuq işləri, çoxsaylı 
layihələr, uzunmüddətli zəhmət və əmək tələb edən çoxşaxəli prosesdir. Normal həyat tər-
zinin, yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün mövcud kadr potensialından istifadə etməklə 
yanaşı, yeni nəslin də təhsil problemləri istiqamətində vacib olan məsələlər həll olunmalıdır. 
Həyatı təhsilsiz təsəvvür etmək mümkün olmadığı üçün bərpa işlərinin başlanğıcında duran 
məsələlərdən biri məhz təhsil müəssisələrinin tikintisi, müxtəlif tipli məktəblərin bərpası, 
açılması və fəaliyyətə başlamasıdır. 
Statistik məlumatlar göstərir ki, bu gün işğaldan azad olunan torpaqlarımızda işğaldan əvvəl 
ümumilikdə 259 məktəbəqədər təhsil, 673 ümumi təhsil, 40 məktəbdənkənar, 14 peşə təh-
sili, 7 orta ixtisas təhsili olmaqla 993 təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərib [Eyubova G. İşğal-
dan azad edilmiş bütün ərazilər erməni vəhşiliyinin sübutudur/ İki sahil, 13 oktyabr, 2021]. 
Həmin məktəblərin bir çoxu ölkə üzrə, bəzisi isə Zaqafqaziya üzrə dövrün ilk dünyəvi təhsil 
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ocaqları olmuşdur. Az sayda şagird və pedaqoji heyətlə fəaliyyətə başlayan bu məktəblər 
zamanın tələblərinə uyğun inkişaf etmiş, təkmilləşmiş, Azərbaycan torpaqları keçmiş Sovet 
ordusu və erməni qəsbikarlarının birləşmiş qüvvələri tərəfindən işğal olunana qədər fəaliyyət 
göstərmişdir. Müharibənni dəhşətlərini yaşamış bu məktəblər qaçqın və məcburi köçkünlük 
taleyi yaşamış, Azərbaycanın digər bölgələrinə, şəhər və qəsəbələrinə köçürülmüşdür.  
1988-ci ildən ermənilərin dağlıq və aran zonalarından ibarət Qarabağ torpaqlarında azər-
baycanlılara qarşı soyqırımının törədilməsi ilə başlayan dəhşətli müharibə 1994-ilə qədər 
Qarabağ torpaqlarını işğal olunmasına səbəb oldu. Atəşkəs üçün razılıq əldə edilsə də, 
sonrakı uzun illər ərzində də davamlı olaraq erməni ordusu tərəfindən Azərbaycan vətən-
daşları və ordusu hücumlara məruz qalmışdır. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində Azərbaycan 
ordusu əks hücum əməliyyatına keçir və  9 noyabr 2020-ci ilə qədər 5 şəhər (Cəbrayıl, 
Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa), 4 qəsəbə (Mincivan, Ağbınd, Bartaz, Hadrut) və 286 kənd 
və 8 yüksəklik işğaldan azad olunur. 10 noyabr 2020-ci il tarixində atəşin və bütün hərbi 
əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanat imzalanır. Bu bəyənata əsasında Kəlbə-
cər və 147 yaşayış məntəqəsi, Ağdam rayonun işğal edilmiş 73 faiz ərazisi və Laçın rayonu 
Azərbaycana qaytarılır, lakin ermənilər ərazini tərk edərkən qalan yaşayış və ictimai bina-
larını, o cümlədən təhsil müəssisələrini yandırmış, vəhşicəsinə dağıtmış, həmin əraziləri 
minalamışlar. Hərbi əməliyyatların dayandırılmasına dair bəyanatın imzalanmasına baxma-
yaraq, erməni ordusu bu günə qədər Azərbaycana hücumlarını davam etdirir. 
Bu gün dövlətimiz işğaldan azad olunmuş əraziləri yenidən qurmaq, öz yurdlarına geri 
qayıtmaq istəyən azərbaycanlılar üçün şərait yaratmaq məqsədilə iriplanlı layihələr həyata 
keçirir, bu ərazilərə investisiyalar cəlb edir. Həmim layihələrə təhsil müəssisələrinin tikintisi 
də daxildir. Yaxşı olar ki, məktəblərin tikintisi layihələrinə öz dövrünün məktəbləri arasında 
reytinqli, xüsusi nüfuza malik olan məktəblərin bərpasından başlanılsın. Bu məktəblər döv-
rün şahidi, tarixin yaddaşı olmuşdur. Məlumdur ki, işğal dövrü ermənilər tarixi saxtalaşdırma 
işləri ilə ciddi məşğul olmuşdurlar. Onlar yalançı tarixi faktlar yaratmaq üçün xüsusi təşkilat-
lar və işçi qrupu yaratmış, Azərbaycan torpaqlarının ermənilərə məxsus olduğunu “sübut” 
etməyə çalışmışdılar. Ermənilərin Qafqaza müəyyən dövlətlər tərəfindən siyasi məqsədlərlə 
köçürüldüyünü sübut edən kifayət qədər fakrlar, tarixi sənədlər olsa da, erməni saxtakar 
tarixçiləri saxta tarixi abidlər düzəltməklə, saxta tarixi sənədlər tərtib etməkdə davam edirlər. 
Bu səbəbdən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə quruculuq işləri aparatkən ilk növbədə tarixi 
abidələrin bərpası diqqət mərkəzinə çəkilməlidir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə olan 
təhsil müəssisələrinin bərpası məsələlərində də ilk növbədə qədim tarixə malik məktəblərin 
bərpasından başlanılması məqsədəuyğundur. Xüsusən dünyəvi təhsil verən ilk məktəblər 
öz tarixi yerində, əvvəlki memarlıq üslublarınının müasirliklə sintezi əsasında bərpa olun-
ması məqsədəuyğundur. Həmin məktəblər haqqında qısa məlumat vermək yerinə düşər.   
Bir çox tədqiqatçıların əsərlərində Azərbaycan pedaqogika tarixində ilk dünyəvi təhsil verən 
məktəblərin XIX sonundan başlayaraq təsis olunduğu yazılır, ancaq araşdırmalara əsasən 
demək olar ki, dünyəvi təhsil verən məktəblər daha əvvəllər də mövcud olmuşdur. Məsələn,  
Qarabağda məktəb tarixinin mövcudluğunu təsdiq edən faktlardan biri öz dövrünün ziyalıla-
rından olan tarixçı Mirzə Adıgözəl bəy Qarabağı “Qarabağnamə” əsərində Ağa Məhəmməd 
Şah Qacarın Qarabağa öz qoşunları ilə daxil olaraq Şuşa qalasını mühasirəyə aldığı vaxt 
özünün Şuşa şəhərindəki məktəbdə oxuduğunu yazılır [Qarabaği M.Y. Qarabağnamələr 
Tarixi-Şərif. Bakı, 2006, s.8]. Bu hadisələr 1795-ci ildə baş vermişdır. Demək ki, 1795-ci 
ildə Şuşada məktəb fəaliyyət göstərmişdi. Mirzə Adıgözəl Gürcüstan Rusiya ilə birləşdikdən 
sonra nazir Kovalenskinin yanında gizli məktublar ilə əlaqədar olan işlərlə bağlı xidmət etdiyi 
barədə məlimatlar var [Qarabaği M.Y. Qarabağnamələr Tarixi-Şərif. Bakı, 2006, s.18].. Bu 
fakt Mirzə Adlgözəlovun dini məktəbdə deyil, dünyəvi məktəbdə təhsil aldığının və ya 
oxuduğu məktəbdə həm də dünyəvi təhsil verildiyinin sübutudur. Axı o xarici ölkədə yox, 
Qarabağda təhsil alması haqqında məlumatlar var. 
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Başqa bir misal, M.P.Vaqif mədrəsədə təhsil almışdır. Ərəb və fars dillərinə mükəmməl yi-
yələnməklə yanaşı, astronomiya, riyaziyyat, musiqi və poetika üzrə biliklərə də malik olmuş-
dur. 1759-cu ildə Qazax kəndlərinin sakinləri Qarabağ xanlığına köç edirlər. Vaqif təhsilini 
bu kənddə davam etdirdi, bir müddət sonra isə bu kənddə məktəb açır. Daha sonra Va-
qif Qarabağ xanlığının Saatlı məhəlləsində məktəb təsis edir. Vaqif astronomiya ilə ciddi 
məşğul olur. Gün tutulmaları, zəlzələlərin təxmini vaxtını, bir sıra təbii hadisələri əvvəlcədən 
müəyyən edə bilmişdir [Tərtibçilər: S.Quliyeva L.Əhmədova. Molla Pənah Vaqif – 300. Bakı, 
2017,]. Vaqifin bir çox ziyalılar kimi xarici ölkələrdə təhsil almadığını nəzərə alaraq, belə 
qənaətə gəlmək olar ki, astronomiyanı və tətbiqi riyaziyyatı elə Qarabağda öyrənmişdir. 
Təbii ki, belə təhsil almaq hamı üçün əlçartan olmamışdır. Başqa mənbələrdə də 1757–
1759-cu illərdə M.P.Vaqifin Tərtər məktəbində müəllimlik etməsi haqqında məlimat verilir. 
1882-ci ildən başlayaraq bu məktəbdə yalnız dünyəvi təhsil verildi [https://az.wikipedia.-
org/?q=Tərtər&oldid=6204416]. Göstərilən mənbələrə istinad edərək demək olar ki, öz döv-
rünün dini məktəbləri sonralar yalnız dünyəvi təhsil verib. Ərəb və fars dilinin əvəzinə isə rus 
və fransız dili tədris olunmuşdur. 
Digər mənbələrdən biri olan tarixçi Qasım Hacıyevin tədqiqatlarında Azərbaycanda dünyəvi 
təhsil verən ilk məktəb 1830-cu ildə təsis olunmuş Şuşa qəza məktəbi olduğu yazılır. 
Tədqiqatçı göstərir ki, Qarabağ xanlığı çar Rusiyası tərəfindən işğal olunur və Kürəkçay 
müqaviləsi bağlanır (1805). Çar Rusiyası Cənubi Qafqazda dövlət idarələrində işləmək üçün 
rus dilini bilən yerli dövlət qulluqçularına olan ehtiyacı dünyəvi məktəblər açmaqla təmin 
etmək qərarına qəlir. Tiflis hərbi qubernatoru, general-adyutant D.Sipyagin 1827-ci ildə Cə-
nubi Qafqazın bir sıra şəhərlərində, o cümlədən, Nuxada (indiki Şəkidə), Qazax distansi-
yasında, Şamaxı, Şuşa, Bakı və Qubada qəza məktəbləri açmaq təklifini irəli sürmüşdü.  
XIX əsrin 30-cu illərində artıq Şimali Azərbaycanın Qarabağ regionunda 9 məktəb və 1 
mədrəsə fəaliyyət göstərirdi ki, bunlarda da 240-a qədər şagird təhsil alırdı. Həmin məktəb-
lərin 6-sı Şuşa şəhərində, digərləri Əlidərə, Nüvədi və Boyəhmədli kəndlərində idi. 1835-ci 
ildə çar Rusiyası tərəfindən qəza məktəblərinin tikintisi layihəsi təsdiq edilir, lakin dövlət 
büdcəsi hesabına yox, əhalidən əldə olunan ianələr hesabına tikilir [Haciyev Q. Şuşa qəza 
məktəbi. Azərbaycan qəz., 2015, 12 fevral. s.11.]. Araşdırmalar göstəriri ki, qəza məktəblə-
rində ana dili dərslərinə az saat ayrılır, rus dili və fransız dillərinin öyrənilməsinə üstünlük 
verilmişdir. Azərbaycanın bir çox bölgələrində olmuş D.Sipyagin “Şuşada Məhəmməd 
dinində mənsub olan uşaqların hökümətin icazəsi ilə Bazel missionerlərinin rəhbərliyi altında 
alman dilini öyrəndiyi” barədə məlumat vermişdir [Nəbiyev V. Azərbaycan tarixinin alman 
səhifələri Zaman qəz., 2015, 20 oktyabr, s.13]. Sipyagin həm də Azərbaycanda yeni 
məktəblərin açlılmasına əhalinin böyük marağqları olduğu, onların məktəbə maddi vəsaitlə 
kömək etməyə hazır olduğunu bildirir. Bunula burada açılacaq məktəblərə hökümət büdcəsi 
hesabına deyil, yerli sakinlərin şəxsi vəsaitlərindən istifadə edə etməyi planlaşdırırdı.  
Azərbaycanda XIX əsrin əvvəllərində dünyəvi elmlərin və xarici dillərin öyrənilməsini təsdiq 
edən məktəblərin mövcudluğunun sübutu kimi. “Kitabi-tarixi-Qarabağ” əsərinin müəllifi Mir 
Mehdi Xəzaninin tərcümeyi-halına başqa bir fakta nəzər salaq. Onun tərcümeyi halında 
yazılır: “1838-ci ildə isə Gəncəyə köçüb və burada məktəbdarlıqla məşğul olmuşdur. Bir 
müddət sonra Xəzani yenidən Şıxımlıya qayıdıb, rus dilində məktəb açıb, kənd uşaqlarına 
pulsuz təlim verib” [Qarabağnamələr. Tərtib edəni: Nazim Axundov, Bskı-Şərq-Qərb, 2006]. 
Göstəilən bu faktdanda belə nəticəyə gəlmək olar ki, təxminən 1850-ci illərdə Qarabağda 
rus dilində məktəb olub və o məktəblərdən birini azərbaycanlı Mir Mehdi Xəzani açıb. 1859-
cu ildən Xocavənd rayonunun Tuğ kəndinə köçən şair müəllimlik fəaliyyətini burada davam 
etdirib. Tuğ kəndindəki bu məktəb 1883-cü ildə dünyəvi təhsil verən xalq məktəbinə çevrilib. 
Deməli, bu dövrlərdə məktəblərdə ərəb, fars dili ilə yanaşı, rus dili də öyrədilmişdir. 
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Tarixi sənədlərə nəzər salarkən aydın olur ki, Rusiyadakı xalq maarifi sistemini Qafqazda 
da tətbiq etmək məqsədi ilə 1848-ci ildə, daha sonra 1853-cü il oktyabrın 29-da “Qaf-
qaz təhsil dairəsi və onun tabeliyində olan tədris müəssisələrinin Nizamnaməsi” təsdiq edil-
mişdir. 1860-cı ildə Qafqaz məktəblərinin növbəti nizamnaməsi təsdiq olunmuşdur. Bu sə-
nəd əsasında Bakı, Terski və İrəvan məktəblər direksiyaları yarandı və Şuşa qəza məktəbi 
Bakı məktəblər direksiyasının tərkibinə daxil edildi  
XVIII əsrin sonu və XIX əsrin əvvəllərində məktəblərin forması tədricən dəyişilərək ənənəvi 
dini məktəblərdən fərqli olaraq “şkola”, “üsuli-cədid”, “rus-tatar məktəbləri”, “gimnaziya”, 
“seminariya” formalarına keçdi.  Bu zaman məzmun isə dini biliklərdən çox dünyavi elmlərə 
yönəldi [Ş.H.Qəribov, İ.M,Əsədova “Təhsilin sistemli idarə olunması” (ümumtəhsil məktəb-
ləri əsasında, Elman MMC, Bskı, 2018]. Araşdırmalar göstərir ki, dövrün mütərəqqi 
ziyalıları, yüksək nüfuzlu bəyləri şəhərdə fəaliyyət göstərən məktəblərlə kifayətlənmirlər, 
kəndlərdə məscidlərdəki mollaxanaların yerinə dünyəvi təhsil verən məktəblər açılması 
tələbi ilə yuxarı idarəetmə orqanlarına müraciətlər edirdilər. Hətta dövrün ziyalıları və 
bəyləri öz evlərində məktəb təsis edilməsini dəstəkləyirlər.  
1867-ci il Nizamnaməsi əsasında Cənubi Qafqazda 7 qəza məktəbini yenidən quruldu. Bu 
məktəblərdən biri Azərbaycandakı Şuşa qəza məktəbi idi. Növbəti ildən (1867) etibarən 
mövcud qəza məktəbləri üçsinifli məktəblərlə əvəz oliundu. Şuşa qəza məktəblərində 
fransız dili tədris edilməyə başlandı [Haciyev Q. Şuşa qəza məktəbi Azərbaycan qəz., 2015, 
12 fevral, s.11.]. 1873-cü il noyabrın 22-də “Cənubi Qafqazda tədris hissəsinin təşkili 
haqqında” Qanun qəbul olundu. Həmin ildən etibarən Azərbaycan dilinin tədrisinə qismən 
üstünlük verilsə də, əvvəlki illərdə olduğu kimi, rus dilinin tədrisi xüsusi üstünlük təşkil edirdi.  
1873-cü il noyabrın 22-də “Zaqafqaziyada tədris hissəsinin təşkili haqqında” Qanununa 
uyğun olaraq ucqar bölgələrdə də ibtidai təhsil verən, rus dilində yazıb-oxumağı bacaran 
kiçik məmurlar hazırlamaq məqsədilə bir sıra məktəblərin açılmasına şərait yaradıldı 
[Медицинский сборник. Тбилиси, Tibilisi, 1889]. 1880-cı ildə Şuşa məktəbinin nəzdində 
xüsusi musiqi sinfi də açılmışdı. Hətta burada ipəkçilik sənəti də öyrədilirdi. Tədris planı 
Ümumrusiya orta məktəblərinin planına tamamilə uyğun altı sinifli hazırlıq sinfindən və üç 
əsas sinifdən ibarət olan Şuşa Realnı məktəbi isə 1881-ci il sentyabrın 20-də fəaliyyətə 
başlamışdı. Lakin burada Rusiyadan fərqli olaraq alman və fransız dillərinə ayrılan saatların 
miqdarı daha çox idi. Şuşa Marinski Qız Məktəbi 1875-ci il oktyabrın 26-da Şuşa Xeyriyyə 
Cəmiyyəti tərəfindən təsis edilmişdi. Məktəb Ananyevlərin ikimərtəbəli evində yerləşiril-
mişdir. 
Dövrün mütərəqqi ziyalıları bu imkanlardan istifadə edərək daha bir neçə məktəb açdılar. 
1876-cı ildə Yelizavetpol quberniyasının Cəbrayıl qəzasının Cəbrayıl kəndində,1878-ci ilin 
sentyabrında Zəngəzur qəzasının mərkəzi olan Gorus şəhərində də yeni tipli məktəblər 
açıldı. Zəngəzur qəzasında yaşayan azərbaycanlılar bu məktəbdə təhsil almaq istəsələr də, 
ermənilər müxtəlif bəhanələrlə azərbaycanlıların həmin məktəblərə daxil olmalarına imkan 
vermirdilər. Buna görə də Qubadlın bəyləri İldırım bəy və Qazı Həsən 1882-ci ilin mayında 
məktəb açdırmaq üçün Yelizavetpol quberniyasının mərkəzi Yelizavetpola (Gəncə) gerdir-
lər. Kənddə yerli sakinlərdən ikisinin evini bina üçün hazırladırlar və İrəvan quberniyasındakı 
gimnaziyanın məzunlarından müəllim dəvət etmək üçün oraya nümayəndələr göndərirlər.  
Ümumiyyətlə Azərbaycan pedaqogika tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, bir dövrünün varlı 
insanları öz evlərini məktəb kimi xalqın istifadəsinə vermişdir. Məsələn, 1882-ci ildə Quba-
dlıda təsis olunan rus-tatar məktəbinin əsasını Həsən bəy Sultanov qoymuşdur. Bu məktəb 
əvvəl Xanlar bəyin atasına məxsus evdə, daha sonra Həşim bəyin evinə köçürülüb. Bir 
müddət sonra isə Teymur bəyin oğlu Həsən bəy Sultanovun təşəbbüsü ilə yeni məktəb bi-
nası inşa olunur. 1883 cü ildə açılan Qarğabazar kəndindəki üsuli-cədid məktəbi kənd sakin-
lərindən biri Allahverdi Ağayevin evində yerləşmişdi. Bura dərs otağından əlavə müəllimin 
yaşayış yeri, həmçinin ətraf kəndlərdən gələn şagirdlər üçün sığınacaq və kitabxana kimi 
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istifadə edilmişdir Bunula belə Qarğabazar məktəbindən əvvəl, 1881-ci ildə təlim hərfi-heca 
üsulu ilə aparılan savad məktəb Horadizdə fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 1881-ci ildə 
açılan məktəblrdən biri Uluxanlıda idi. [Niftəliyev B. Füzuli ərazisində ilk məktəblərin 
yaradılması. Geostrategiya jurnalı, №03 (51) may-iyun 2019]. 1882-ci ildə İrəvanda, 1883-
cü ildə İmanşahlıda, 1884-cü ildə Zod kəndində, 1885-ci ildə Dərələyəz mahalında 1898-ci 
ildə İrəvanda və Böyük Vedidə, 1905-ci ildə isə Qəmərlidə rus-tatar məktəbləri fəaliyyət 
göstərirdi.  
Akademik Hüseyn Əhmədovun “XIX əsr Azərbaycan məktəbi” kitabında Tuğ və Qubadlı 
məktəblərinin o dövr üçün müasir hesab edilən rus-Avropa tipli olduğunu yazırdı. Cəbrayıl 
qəza həkimi Q.V.Urazovun “Yelizavetpol quberniyası Cəbrayıl qəzasının tibb topoqrafik 
oçerki” adlı məqaləsində də Qarğabazar məktəbi haqqında daha geniş məlumatlara rast 
gəlinir. [Медицинский сборник. Тбилиси, 1889, s. 27].. “Кавказски календар” adlı Qafqaz 
Təhsil Dairəsinin aylıq “Sərəncamları” nda çap olunmuş rəsmi sənədlərdə və arxiv mən-
bələrində o dövrün rus-tatar məktəbləri haqqında məlumatlar dərc olunmuşdur. [Qafqaz 
Təhsil Dairəsinin aylıq Sərəncamları.Tbilisi, 1896 № 6s. 376]. Bu məktəbə qonşu Qaradağlı, 
Qarakollu, Saracıq, Qoçəhmədli və s. kəndlərdən gələn şagirdlər də sayca çox idi. 
1893-1894-cü ildə artıq Cəbrayıl qəzasının kənd məktəbində müsəlman qızları da təhsilə 
cəlb olunmuşdur. Demək ki, qızların təhsilə cəlb olunması Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təsis 
etdiyi Qızlar məktəbinin təsisindən daha əvvəlki tarixə təsadüf edir (1897). Qaryagin 
(Cəbrayıl) qəzasında yalnız qızların oxuduğu ilk məktəb 1911-ci ildə Qarğabazarda təsis 
olunmuşdur. Bu məktəbin müdiri Rəşid bəy Əfəndiyevin qızı Maral xanım idi. Ağdamda isə 
üsuli-cədid məktəbi 1883-cü ildə Muradbəyli kəndində açılıb. Muradbəylidə təsis olunan 
məktəb kəndin bəylərindən biri olan Əbdül Zamanovun evində təşkil olunur. Məktəbin 
təsisçisi Əsgər bəy Eyvazov olumuşdur. Daha sonra məktəb Xurşud Banu Natəvanın nəvəsi 
(Mehdiqulu xanın qız nəvəsi) Ağabikənin evinə köçürülmüşdür. Yeri gəlmişkən qeyd 
etməliyik ki, Xan qızı Natavan da Şuşa şəhərində məktəb açılarkən məktəb binasının tikintisi 
başa çatana qədər öz evini məktəb kimi istifadəyə vermişdir. Rus və erməni birləşmiş ordusu 
Ağdamı işğal edən dövrdə (1993) həmin məktəb 100 müəllim 1300 şagirddən ibarət idi. 
[Qafqaz Təhsil Dairəsinin aylıq Sərəncamları.Tbilisi, 1896 № 6s. 376]..  
1885-ci ildə Ağdamın Gülablı kəndində təsis olunan üsuli-cədid məktəbini Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyev inşa etdirir və rus dilinin tədrisi ilə özü məşğul olur. 1920-ci ildə məktəb Ağdam 
şəhərinə köçürülür, erməni qəsbikarları tərəfndən işğal olunana qədər Ağdam şəhər 2 saylı 
beynəlmiləl məktəbi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Məktəb məcburi köçkün şəraitində Bərdədə 
fəaliyyət göstərir. 
Laçın Minkənd rus-tatar məktəbinin əsası 1890-cı ildə qoyulmuşdur. 1920-ci ildən 7 illik 
natamam məktəb kimi fəaliyyət göstərən məktəbdə şəriət dərsləri ləğv olundu. 1940-cı ildən 
isə orta məktəb kimi fəaliyyət göstərmişdi. 1992-ci ildən sonra məcburi köçkün həyatı 
yaşayan məktəb fəaliyyətini Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində peşə liseyinin 
yataqxanasında davam etdirir [Mustafayev R. Xocavəndin 125 yaşlı Tuğ məktəbi / Xalq, 
2010, 7 aprel. s. 5]. İşğala  məruz qalmış rayonlarımızdan biri olan Kəlbəcər işğal olunan 
zaman isə orada 97 məktəb, 9 uşaq bağçası, 116 kitabxana, 43 klub, 42 mədəniyyət evi, 
tarixdiyarşnaslıq muzeyi var idi. 
1896-cı il oktyabrın 21-də İrəvanda açılan rus-tatar məktəbinin tədris planına Azərbaycan, 
rus, fars, ərəb dilləri, şəriət və hesabın tədrisi daxil idi. Azərbaycan dili A.Çernyayevsakinin 
“Vətən dili”, fars dili Sədi Şirazinin “Gülüstan”, rus dili M.Volperin “Rus dili”, hesab Yevtuşev-
skinin “Məsələlər kitabı”, şəriət dərsləri isə Firudin bəy Köçərlinin tərtib etdiyi kitablar  ilə 
öyrədilirdi. Məktəbə azərbaycanlı ziyalılar rəhbərlik edirdi. 1906 cü ildə dərc olunan 
“Kavkazski kalendar” məcmuəsində İrəvan rus-tatar məktəbində Haşım bəy Nərimanov 
nəzarətçi, Həmid bəy Şaxtaxtinski və Rəcəbov müəllim, Axund Abdulla bəy Qazıyev şəriət 
müəllimi, Məmməd Vəli Qəmərlinski Azərbaycan dili müəllimi olduğu yazılmışdır. 
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Zəngəzurdakı ibtidai rus-tatar məktəblərindən biri olan Gorus məktəbi (1876) birsinifli üçillik 
məktəb 1883-cü ildə iki şöbəli beşillik məktəblə əvəz olundu. 1905-ci il azərbaycanlıların 
soyqırımı və deportasiyasından sonra rus-tatar məktəbləri müxtəlif bəhanələrlə bağlandı. 
1918-ci ildə də ermənilərin törətdiyi mart soyqırımı zamanı minlərlə azərbaycanlılar qətlə 
yetirildi və yüz minlərlə azərbaycanlı Qərbi Azərbaycandan deportasiya olundu. Rus-tatar 
məktəbləri isə yerlə yeksan olundu. 1920-ci ildə Qərbi Azərbaycanda bir neçə rus-tatar 
məktəbi qalmışdı. Azərbaycan və Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra 
Qərbi Azərbaycanın, Zəngəzurun böyük bir hissəsi Ermənistana verildi və rus-tatar 
məktəbləri də ləğv olundu.  
1922-ci ildə artıq Ermənistan dövləti var idi və azərbaycanlılar öz torpaqlarında sıxışdırılırdı. 
Sayca ermənilərdən çox olan azərbaycanlılara aid məsələlər öz tarixi yurdlarında 
Ermənistan Xalq Mərkəzi Komitəsinin nəzdində təşkil olunan “Azlıqda qalan millətlər bürosu” 
da həll olunurdu. 1923-cü ildə büro şuraya çevrildi. Şuranın sədri Qərbi Azərbaycanda tanın-
mış maarifçi Mehdi Kazımov oldu. Həmin illərdə bu şuranın zəhməti hesabına Qərbi Azər-
baycanda 36 Azərbaycan məktəbi fəaliyyət göstərmiş, 1923-1924-cü dərs ilində Azərbaycan 
məktəbinin sayı 54 olmuşdur. 1925-ci ildə İrəvanda Azərbaycan dilində pedaqoji texnikum 
təsis olundu, 1948-ci ilə kimi fəaliyyət göstərdi. Texnikomun fəaliyyətinin dayandırılmasının 
səbəbi 1948-1953–cü illərdə baş verən azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycandan, İrəvandan 
deportasiya idi. [Adigözəlova Ş. Azərbaycan və Zəngəzur qəzasında Azərbaycan məktəb-
ləri. 552- ci qəzet, 19 mart, 2021].
Öz dövrünün tanınmış dağlıq və aran Qarabağ xalçaçılıq, idman, rəssamlıq, musiqi mək-
təblərini də erməni işğalçıları məhv etmişdir. Qarabağdakı rəssamlıq məktəbləri digər sənət 
əsərlərinin yaranmasının başlanğıcı olmuşdur. Xan qızı Natavan öz rəssamlıq bacarıqlarını 
digər Azırbaycan xanımları kimi tikmələrdə əks etdirmişdir. Müxtəlif adlarla məşhur olan 
tikmə növləri müxtəlif ölkələrdən olan səyyahların, tacirlərin, sənətkarların diqqətini çəlb 
etmişdir. Məhz rəsm çəkmə qabiliyyəti zərgərlik, misgərlik, şəbəkə sənəti kimi dekorativ-
tətbiqi sənətin digər növlərinin geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. Qarabağın memarlıq 
abidələri, inşa edilən şəxsi və ya ictimai binaların memarlıq üslubu baxımından məxsusiliyi 
təkrarsızlığı ilə yaddaşlarda qalmışdır. Təəssüf ki, yaradıcılığın bir sahəsi olan memarlıq 
abidələri  dağdılmışdır.  
Azərbaycan xallçaçılıq sənətinin 7 əsas məktəblərindən biri Qarabağ xalçaçılıq məktəbi 
olmuşdur, Əsası fərdi evlərdə təcrübi olaraq öyrənilməyə başlanılmış qədim xalçaçılıq sənəti 
müəyyən vaxtdan sonra məktəblər təşkil olunmaqla öyrənilməyə başlandı. Dağlıq və aran 
Qarabağ olmaqla xalça məktəbi hər iki regionda inkişaf etmişdir. Ərəb tarixçiləri Əl-
Müqəddəsi və Məsudinin əsərlərində yun və pambıq emal edən iri sənətkarlıq şəhərlər 
sırasında Qarabağın, Şuşanın adı da çəkilir. XIX əsrdə xalçaçılıq Daşbulaq, Dovşanlı, Girov, 
Trniviz, Malıbəyli, Çanaxça, Tuğ, Tuğlar, Hadrut, Muradxanlı, Qasımuşağı, Qubadlı, Qozağ, 
Mirseyid, Bağırbəyli, Xanlıq, Tutmas kəndlərində xalçaçılıq vüsət alsa da, xalçaçılıq məktəb 
kimi Qarabağ xanlığının paytaxtı olan Şuşa şəhərində formalaşdı. Xammalla daha yaxşı 
təmin olunma baxımından aran Qarabağ rayonlarında da (Cəbrayıl, Ağdam, Bərdə və 
Füzulidə) bədii quruluşu, texnoloji xüsusiyyətləri, rəng həlli baxımından xalçaçılıq sənəti 
yaxşı inkişaf etmişdir. 
Qarabağ incəsətin beşiyi, musiqi məkanı, muğam məktəbi, Azərbaycanın konservatoriya-
sıdır. Klassik ədəbiyyatımızın, muğam ustalarının vətənidir. Burda təşkil olunan musiqi məc-
lisləri sonrakı musiqi məktəblərinin təməli olmuşdur. Azərbaycan musiqisində üçlük, aşıq 
yaradıcılığı, muğam, bəstəkarlıq ilk olaraq Qarabağda formalaşmağa başlamışdır. İşğaldan 
azad edilmiş torpaqlarımızda musiqi məktəblərinin bərpası da prioritet istiqamətlər srasında 
olmalıdır.  
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması abadlıq işlərinin iki istiqamətdə: əvvəl-
lər mövcud olmuşları bərpa etmək və yeni layihələr üzrə aparılması yaxşı olardı. Quruculuq 
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işlərində qədim Qarabağ ab-havasının yaşatmaqla səhətkarlıqda, memarlıqda yeni layihələr 
və stillərlə birgə, ənənəvi üsluba müraciət olunmalıdır. Sənətkarlığın inkişasf etdirilməsi 
üçün burada təsis olunacaq peşə təhsili məktəblərinin sayı çox olmalı, həmçinin peşə sahə-
lərinin qədimliyi, müasirliyi, unikallıığı və müxtəlifliyi diqqət mərkəzinə çəkilməlidir. Zəngin 
təbii sərvətləri, flora və fauna müxtəlifliyi, tarixən qədimliyi bu bölgələrdə elmi tədqiqatlar 
institutlarının yaradılması zəruriliyini aktuallaşdırır. Yaxşı olardı ki, ali məktəb məzunlarına 
bu bölgələrdə fəaliyyət göstərmələri üçün təyinat verilsin. Ölkəmizin digər bölgələrindən olan 
vətəndaşlarının işğaldan azad olunmuş ərazilərdə işlə təmin olunması və bərabər hüquqlu 
yaşayış imkanlarının dəstəklənməsi arzuediləndir. Bu tədbirlər Qarabağda azərbaycanlıların 
say çoxluğunun təmin olunması deməkdir. Qarabağ əhalisinin tərkibində Azərbaycan vətən-
daşları olan xalqların da yaşaması üçün imkanlar yaradılmalıdır. Unutmaq olmaz ki, başqa  
millətlırdən olan azərbaycan vətəndaşları torpaqların müdafiə olunmasında qəhrəmanlıqla 
iştirak etmişlər. Onların sırasında qazilər və şəhidlər var. Sərhədlərimizin bütövlüyününə nail 
olmaq üçün sərhəd bölgələrində əhali sayının çoxluğunu və sərhəd bölgələrində yaşayış 
səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmək zəruridir. 
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ABSTRAKT 

Aparılan işdə, Xəzər dənizinin suyunun təmizlənməsi üçün QO/xitozan və KNB/ xitozan 
kompozit materiallarından istifadə edilmişdir. Tədqiqatımızda qrafen oksidin yeni bir metodla 
əldə edilməsi üçün optimal şərtlər qurulmuş və nanohissəciklərin SEM nəticələri ilə təsdiqi 
aparılmışdır. Beləliklə, nanohissəciklərlə daşıyıcı düzəldilməsi mexanizmi və hesablamala-
rın nəticələri göstərilmişdir. Aparılan təcrübələrdən nəticə olaraq,  QO/xitozan və KNB/ xito-
zan kompozit materiallarından istifadə edərək suyun təmizlənməsində sübut etdik ki, QO/xi-
tozan KNB/ xitozanla müqayisədə daha yaxşı suyu təmizləyir və bu da qrafen oksidin laylı 
struktura malik olması ilə bağlıdır. 
Açar sözlər: qrafen oksid , xitozan, SEM, karbon nanoboruları.

Giriş: Xitozan üzərində tədqiqatlar 15-dən çox ölkədə aparılır və indiki halda onun praktiki 
tətbiqi üçün 70-ə qədər istiqamət məlumdur. Bunlardan ən vacibləri aşağıda verilən istiqa-
mətlərdir [1]. Qida sənayesində - orqanizmdə radionuklid təmizlənməsi üçün istifidə olunan 
dietik qida məhsullarının istehsalına lazım olan qatılaşdırıcı və struktur əmələgətirici 
maddələr kimi; sadə və çoxkomponentli emulsiyalar, qatqılar, pivə, şirə, çaxır istehsalında 
əlavələr kimi; konservant və həmçinin dad və iy gücləndiricilər kimi və s. Xitozanın bakterisid 
xassəsi onun müxtəlif növ qida məhsullarının saxlanması üçün filmlərin istehsalında istifa-
dəsinə imkan verir [2]. Meyvə və tərəvəzlərin - alma, portağal, çiyələk, pomidor, bibərin sət-
hinə örtülmüş xitozan filmlərinin qoruyucu xassəsi daha çox tanınır. Nəzərə alsaq ki meyvə 
və tərəvəzlər ana bitkidən aryılandan sonra belə özlərini canlı orqanizm kimi aparırlar, onlar 
hələ də müəyyən immunitetə malikdirlər və daxillərində metabolik proseslər baş verir [3]. 
Eynicinsli, çevik, çatlamayan xitozan filmləri selektiv keçiriciliyə malikdir və buna görə də 
meyvə və tərəvəzlərin səthində mikrob filtri rolunu oynayır və həmçinin səthdə və toxumala-
rın təbəqələrində qazların tərkibini tənzimləyir. Nəticə etibarilə bu filmlər tənəffüsün aktivli-
yinə və növünə təsir edir və bitki xammalının saxlanma ömrünü uzatmağa kömək edir. Bun-
dan əlavə, xitozan örtüyü pomidor və bibərə zərərli təsir edən patogenlərin bəzi morfoloji 
dəyişikliklərinə səbəb olur [4]. Qida məhsularının tərkibində xitozanın olması onların bioloji 
dəyərlərinə müsbət təsir edir. Həmçinin, xitozan insan orqanizmi tərəfindən həzm olunma-
yan dietik liflərə aiddir və mədənin turşu mühitində yüksək özlülüyə malik məhlul əmələ gə-
tirir. Xitozan çətin həzm olan dərman maddələrinin həzmolma qabiliyyətini və effektivliyini 
artıraraq onların təsir müddətini uzadır. Həmçinin xitozan parodontoz və kariesin müalicə-
sində, artıq çəki, ürək-damar xəstəlikərinin profilaktikasında və digər xəstəliklərin müalicəsi 
zamanı istifadə olunur.  Bundan əlavə, xitozan kosmetikada  nəmləndirici və emulqator kimi, 
saç və üzə baxım üçün hazırlanan yumşaldıcılarda və şampun, gel, nəmləndirici, tonal pudra 
və diş pastalarının istehsalında geniş istifadə olunur. Xitozanın kənd təsərrüfatında –tərə-
vəzlərin məhsuldarlığını 25-40% artıran biostimulyator; gövdə və kök çürüməsinə, paslan-
maya qarşı hazırlanan maddələr; bitkilərin saxlanma müddətini artıran xüsusi örtük; heyvan-
ların infeksion xəstəliklərə qarşı dözümlüyünü və enerji dəyərini artıran qida qatqıları kimi 
istifadəsi də məlumdur [5, 9,10]. Biotexnologiya və ekologiya səhəsində tullantı sularının 
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zülal, neft, yağ və digər mənşəli maddələrdən təmizlənməsində; fermentlərin immobilizasi-
yasında, ağır metalların və radionuklidlərin sorbsiyasında və yuyucu maddələrin istehsalın-
da da xitozandan istifadə olunur. 
Son zamanlarda, xitosan əla biouyğunluq, bioloji parçalanma, yaxşı yapışma və qeyri-toksik 
xüsusiyyətləri özlüyündə nümayiş etdirən təbii material kimi xüsusən diqqətləri cəlb edir. 
Xitosanın tərkibində elektronlarla zəngin hidroksil və amin qrupları vardır ki, onların elektron 
cütləri metal səthlə güclü koordinasiya rabitəsi yaradır. Bu da, onların korroziya inhibitorları 
kimi fəaliyyət göstərməsinə imkan yaradır. Bəzi tədqiqatçılar xitosanın və onun törəmələrinin 
turşu mühitdə metal korroziyasına qarşı təsirini təsvir etmişlər [6-8]. 
Bu gün planetimizdə su resurslarının vəziyyəti pisləşib və narahatlıq doğurur. Belə ki, su 
hövzələrinə böyük miqdarda neft, neft məhsulları və digər kimyəvi maddələr daxil olur. 
Bildiyimiz kimi, ətraf mühitin çirklənməsinin əsas mənbələri müasir dövrümüzdə bəşəriyyət 
üçün və gündəlik həyat üçün zəruri olan sənaye müəssisələri, istilik elektrik stansiyaları və 
nəqliyyatdır. Son onillikdə nanotexnologiyanın inkişafı çirkab sularının, göllərin və dənizlərin 
təmizlənməsi problemini həll etməyə kömək edir. Prosesin iqtisadi və ekoloji cəhətdən 
yaxşılaşdırılması nəzərə alınmaqla təmizlənmə prosesi üçün müxtəlif növ nanostrukturlu 
membranlar və kompleks birləşmələr yaradılır. Qrafen oksid (QO) çox mürəkkəb kimyəvi 
tərkibə malikdir. Onun tərkibində karboksil, hidroksil, keton, aldehid kimi müxtəlif funksional 
qruplar vardır, lakin bütün bunlara baxmayaraq kimyəvi formulu yoxdur. Karbon nanoboru-
ları (KNB), qrafen və qrafen oksid su nümunələrinin ağır metallardan, mikrobioloji çirkləndi-
ricilərdən və duzlardan təmizlənməsi üçün ən çox istifadə edilən maddələrdir. Onların hər 
biri suyun təmizlənməsinə fərqli təsir göstərir və içlərindən ən məqsədə uyğun olanı qrafen 
oksiddir. Qrafen, karbon nanoboruları və qrafen oksidin xüsusiyyətlərini müqayisə etdikdə, 
qrafen oksiddə daha çox funksional qrupların olduğu aydın olur. 

Eksperimental hissə: Materiallar: Distillə olunmuş su, filter kağızı, göldən yığılmış tullantı 
suları, şpatel, kimyəvi ölçü stəkanı-250ml, buz vannası, Natrium xlorid (NaCl), Natrium nitrat 
(NaNO3) , kalium permanqanat (KmnO4), sulfat turşusu (H2SO4), H2O2 - 30%. 
Quruluş xarakteristikası: FTIR spektrometri. FTIR spektrları KBr hissəcikləri olan Varian 
3600 spektrometrində çəkilmişdir. Otaq temperaturunda spektr 4000-400 cm-1 aralığı götü-
rülmüşdür. Nanohissəciklərin SEM analizi 15Kv artan gərginlikli “Field Emission SEM JEOL 
JSM-7600F” cihazında ölçülmüşdür. 
Qrafen oksidin sintezi: Laboratoriyada QO nanohissəciklərinin sintezi üçün müxtəlif üsullar 
mövcuddur. Ən çox istifadə edilən üsullar - Hammer metodu, modifikasiya olunmuş və tək-
milləşdirilmiş Hammer metodudur. Biz daha effektiv məhsul əldə etmək üçün modifikasiya 
olunmuş Hammer metodundan istifadə etdik. 
Qrafen və karbon nanoborucuqlarından istifadə edərək membranların istehsalı daha baha-
lıdır və sintezi çox vaxt tələb edir. Qrafen əsasən hidrazinin iştirakı ilə QO-in bərpası yolu ilə 
əldə edilir. Bu halda biz QO ilə müqayisədə daha aşağı C/O nisbəti və təbəqə funksional-
lığının daha aşağı keyfiyyəti olan qrafen əldə edirik. Qrafit natrium nitrat və sulfat turşusu ilə 
laylanır, sonra kalium permanqanat və hidrogen peroksid ilə oksidləşir. Oksidləşmənin 
məqsədi ionları cəlb etməyə kömək edən daha çox funksional qruplar yaratmaqdır. 
Suyun təmizlənmə prosesin metodu: Filtir Şottanin uzərinə QO/xitozan, KNB/xitozan mem-
bran səklində doldurulur və onun üstündən çirklənmiş su filtrasiya edilir. Sintez edilmiş kom-
pozisiyalar laboratoriya şəraitində suyun təmizlənməsi qabiliyyətinin araşdırılması üçün 10 
nümünə üzərində aparılıb.  

Nəticə: Aldığımız qrafen oksidin nanohissəciklərini analiz etdikdən sonra, SEM və FTİR 
şəkillərindən görürük ki, alınan QO nazik təbəqəli laya malikdir və bizim suyun təmizlənməsi 
üçün xitozanla hazırlamaq istədiyimiz membranı qurmağa uyğundu. Alınan kompozit 
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QO/xitozan suyun təmizlənmə prosesində yaxşı nəticə göstərib. Xitozanın tərkibində 
elektronlarla zəngin hidroksil və amin qrupları vardır ki, onların da təsiri özunə yer tapmışdır.

          Şəkil 1. Qrafen oksid nanohissəciklərinin           Şəkil 2. Qrafen oksid nanohissəciklərinin 
                                FTIR analizi                                                           SEM analizi 

NaCl-in konsentrasiyası ilə Xəzər dənizinin konsentrasiyasına bərabər süni mühit yaratmaq 
üçün bir neçə duzun məhlulundan lazim olan turş mühitin necə hazırlandığını təsvir 
olunmuşdur. Suyun təmizlənməsi üçün QO/xitozan və KNB/ xitozan istifadə edilmiş və 
onların əsasında  alınan materiallardan Şott filtrın üzərində mexaniki membran yaradaraq  
çirklənmiş dəniz suyunu həmin membrandan keçirilmişdir. 

Nəticə: Aparılan təcrübələrdən nəticə olaraq biz  QO/xitozan və KNB/ xitozan kompozit 
materiallarından istifadə edərək suyun təmizlənməsində subut etdik ki, QO/xitozan 
KNB/xitozana nisbətdə daha yaxşi suyu təmizliyir və bu da, qrafen oksidin layli struktura 
malik olması ilə bağlıdır. Bildiyimiz kimi, yeni metodla aldığımız QO özlüyündə daha çox 
hidroksil, karboksil, və karbonil qrupları və xitozan isə aktiv amin qrupları saxlayır. Bu da, 
QO və xitozanın tətbiq sahələrini artıraraq onların digər araşdırma sahələrində də istifadəsini 
mümkün edir.  
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ABSTRACT  

Hazırda həm avtomobil yanacaqlarının keyfiyyətinə, həm də onların yanma məhsullarına 
olduqca sərt ekoloji tələblər tətbiq olunur və yanacaqların ekoloji göstəricilərini yaxşılaş-
dırmaq üçün müxtəlif əlavələr istifadə olunur. Dizel yanacaqlarına aid olan EN-590 (2000) 
standartının təlabatlarına əsasən, dizel yanacaqlarına 5-15% biodizel efirlərinin əlavə olun-
ması tələb olunur. Bunu nəzərə alaraq Azərbaycanda istehsal olunan əmtəə dizel yanaca-
ğının pambıq, günəbaxan və qarğıdalı yağlarının butil efirləri ilə hazırlanmış 5-15%-li kom-
paundları hazırlanmış və onların keyfiyyət göstəriciləri və yanma məhsulları tədqiq olun-
muşdur. Müəyyən edilmişdir ki, əmtəəlik dizel yanacaqlarına  bitki yağlarından alınmış butil 
efirlərinin 5-15%-ni daxil edilməsi alınmış kompaundların keyfiyyət göstəricilərinə müsbət 
təsir edir, belə ki kompaundların alışma temperaturları ki, 2-5°C , setan ədədləri isə 1-3 
punkt artır, eyni zamanda yanma məhsullarının tərkibində karbon monooksidin miqdarının 
azalması 22-45% küt.., kükürdün oksidlərinin azalması 8,2-10.0%, azot oksidlərinin azal-
ması kütləcə 6,7-10.0 % küt. təşkil edir. Bununla yanaşı ekalogiya üzrə SOCAR Departa-
mentində Nəqliyyat Vasitələrinə Ekoloji Nəzarət laboratoriyasında “Smokemetr”-495/01 
cihazında əmtəəlik dizel yanacağı ilə günəbaxan yağının butil efirlərin kütləcə 10%-indən 
hazırlanmış kompaundun optiki sıxlığının müəyyən edilməsi metodu ilə tüstülük müəyyən 
edilmişdir. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, tərkibində kütləcə 10% 
günəbaxan yağının butilefirləri olan əmtəəlik dizel yanacağında tüstülük, biodizel efirsiz 
biodizel yanacağı ilə müqayisədə kütləcə 44% azalır. 
Açar sözlər. dizel yanacağı, oksigentərkibli əlavələr, biodizel, setan ədədi, tüstü qazları.  

Giriş: Müasir dövrdə həm avtomobil yanacaqlarının keyfiyyətinə, həm də onların yanma 
məhsullarına olduqca sərt ekoloji tələblər tətbiq olunur. Dizel yanacaqları üçün bu  ilk növ-
bədə yanma prosesini tənzimləyən yanma modifikatorlarına aiddir. Bu cür yanma modifika-
torlar kimi müxtəlif mürəkkəb efirlər istifadə olunur, o cümlədən biodizel efirləri, hansılar ki 
bitki yağlarının sadə spirtlərlə transefirləşmə prosesində alınır və eyni zamanda həm re-
surs qənaətedici, həm də tərkiblərində mövcud olan oksigen molekullarının hesabına ya-
nacağın tam yanmasını təmin edən çoxfunksiyalı əlavə kimi istifadə oluna bilirlər [1-3]. Mə-
lumdur ki, EN-590 (2000) standartının (2004-cü ilin yanvarından tətbiq edilən Avro-3) təla-
batı, dizel yanacaqlarına 5-15% biodizel efirlərinin əlavə olunmasını tələb edir [4,5].  2013-
cü ildən başlayaraq Azərbaycanda da Avro-3 təlabatlarının tətbiq olunduğunu nəzərə ala-
raq əmtəəlik dizel yanacaqlarının  tərkibində 5-15% küt. Azərbaycan bitki resursları (pam-
bıq, günəbaxan və qarğıdalı yağlarının) butil efirləri olan kompaundları alınıb və yanacaq 
kimi xassələri, eyni zamanda yamna məhsulları tədqiq olunub.   

Eksperimental hissə: Əmtəə dizel yanacağının pambıq, günəbaxan və qarğıdalı yağla-
rının butil efirləri  ilə hazırlanmış 5-15%-li kompaundlarının keyfiyyət göstəriciləri cədvəl 1-
3-də təqdim edilmişdir.   
Verilmiş nəticələrdən görünür ki, əmtəəlik dizel yanacaqlarına bitki yağlarından alınmış bu-
til efirlərinin 5-15%-ni daxil etdikdə alınmış kompaundların keyfiyyət göstəricilərinə müsbət 
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təsir edir, buda EN-590 (2004) (Avro-3) standartının tələblərinə praktiki olaraq tam uy-
ğundur. 
Alınan kompaundların keyfiyyətinə təsir edən biodizel efirlərinin müsbət faktorları arasında 
alışma temperaturunun demək olar ki, 2-5°C artmasını (yanacağın yanğın təhlükəsizliyi 
nöqteyi nəzərindən bu yaxşı nəticədir), əlavə olunan biodizel efirlərinə mütənasib olaraq 
aromatik karbohidrogenlərin və kükürdün azalmasını qeyd etmək lazımdır. 
Əmtəəlik dizel yanacaqlarının  biodizel efirləri ilə 5-15%-li  kompaundları üçün bulanma və 
donma temperaturlarının bir qədər artması (-17)-(25) və (-27)-(-35°C) müşahidə olunur ki, 
buda Azərbaycanın qış şəraiti üçün qəbul ediləndir. 

Cədvəl 1. Tərkibində 5% butil efiri olan əmtəəlik dizel  
yanacağının fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

Göstəricilər EN-590 
(2004) 

Dizel 
yanacağ
ı 

Əmtəəlik dizel yanacağının bitki 
yağlarının butil efiri ilə 5%-li 
kompaundu 
Pambıq Günəbaxan Qarğıdalı 

15°C-də sıxlıq kq/m3, çox 
olmamalı 

820,0-845,0 840,7 841,0 841,0 841,2 

Fraksiya tərkibi, ümumilikdə 
%-lə, çox olmamalı 
50%-i qovulur 280 275 278 273 274 
90%-i qovulur 350 336 350 348 348
96%-i qovulur 360 360 360 358 358 
Qapalı tigeldə alışma tem-
peraturu, °C, az olmamalı 

55 75,8 79 78 78 

Kinematik özülülük, 20°C-
də mm2/C, çox olmamalı 

2,0-6,0 3,45 3,62 3,6 3,58 

Donma temperaturu, °C, 
çox olmamalı 

-10(-35)* -35 -34 -35 -35 

Bulanma temperaturu, °C, 
çox olmamalı 

-25(-10)* -20 -24 -25 -25 

Mis lövhədə sınaq, 50°C, 3 
saat

+ + + + + 

Aromatik karbohidrogenlərin 
miqdarı, kütləcə %-lə

15 26 9,1 9,1 9,1 

Turşuluq, mqKOH/100sm3

yanacaq, çox olmamalı
5 0,99 1,25 1,00 0,99 

Yod ədədi, qJ2/100q ya-
nacaq, çox olmamalı 

6 0 4,6 4,75 4,5 

Kükürdün ümumi miqdarı, 
kütləcə %-lə, çox olma-
malı 

0,005-0,001 0,0102 0,0001 0,0010 0,0010 

Molekulyar kütlə, q/mol - 203 211 209 210 
100sm3 yanacaqda qətra-
nın faktiki miqdarı, çox ol-
mamalı 

25 2,4 4,3 3,6 3,6 

Setan ədədi, az olmamalı 51 47 48 48 48 

Cədvəl 2. Tərkibində 10% butil efirləri olan əmtəəlik dizel yanacaqlarının fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
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Göstəricilər EN-590 
(2004) 

Dizel 
yanacağı 

Əmtəlik dizel yanacağının bitki 
yağlarının butil efirləri ilə 10%-li 

kompaundu 

Pambıq Günəbaxan Qarğıdalı 

15°C-də sıxlıq kq/m3, 
çox olmamalı 

820,0-845,0 840,7 842,5 842,0 842,0 

Fraksiya tərkibi, 
ümumilikdə %-lə, 
çox olmamalı 
50%-i qovulur 280 275 275 277 275 

90%-i qovulur 350 336 350 348 348 

96%-i qovulur 360 360 360 360 360 

Qapalı tigeldə alışma 
temperaturu, °C, az 
olmamalı 

55 75,8 80 80 80 

20°C-də kinematik 
özülülük, mm2/C, çox 
olmamalı 

2,0-6,0 3,45 4,1 3,9 3,9 

Donma temperaturu, 
°C, çox olmamalı 

-10(-35)* -35 -33 -34 -34 

Bulanma temperatu-
ru, °C, çox olmamalı 

-25(-10)* -20 -18 -19 -19 

50°C-də mis lövhədə 
sınaq, 3 saat 

+ + + + + 

Aromatik karbohidro-
genlərin miqdarı, küt-
ləcə %-lə 

15 26 23,7 23,7 23,7 

Turşuluq, mqKOH/ 
100sm3 yanacaq, çox 
olmamalı 

5 0,99 1,35 1,30 1,30 

Yod ədədi, qJ2/100q 
yanacaq, çox olma-
malı 

6 0 5,1 5,1 5,1 

Kükürdün ümumi 
miqdarı, kütləcə %-
lə, çox olmamalı

0,005-0,001 0,0092 0,0092 0,0092 0,0092 

Molekulyar kütlə, 
q/mol

- 203 220 219 219 

100sm3 yanacaqda 
qətranın faktiki miq-
darı 

25 2,4 6,0 5,7 5,7 

Setan ədədi, az ol-
mamalı

51 47 50 50 50 

Cədvəl 3.Tərkibində 15% butil efirləri olan əmtəəlik dizel  
yanacağının fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
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Göstəricilər EN-590 
(2004) 

Dizel 
yanacağı 

Əmtəəlik dizel yanacağının 
bitki yağlarının butil efirləri ilə 

15%-li kompaundu 
Pambıq Günəb

axan 
Qarğıdalı 

15°C-də sıxlıq kq/m3, çox 
olmamalı 

820,0-845,0 840,7 845,8 846,0 846,0 

Fraksiya tərkibi, 
ümumilikdə %-lə, çox 
olmamalı 
50%-i qovulur 280 275 280 280 280 
90%-i qovulur 350 336 350 350 350 
96%-i qovulur 360 360 360 360 360 
Qapalı tigeldə alışma 
temperaturu, °C, az 
olmamalı 

55 75,8 81 81 81 

20°C-də kinematik 
özülülük, mm2/C, çox 
olmamalı

2,0-6,0 3,45 4,0 4,0 4,0 

Donma temperaturu, °C, 
çox olmamalı

-10(-35)* -35 -27 -28 -28 

Bulanma temperaturu, 
°C, çox olmamalı

-25(-10)* -20 -17 -18 -18 

50°C-də mis lövhədə sı-
naq, 3 saat 

+ + + + + 

Aromatik karbohidrogen-
lərin miqdarı, kütləcə %-lə

15 26 21,4 21,4 21,4 

Turşuluq, mqKOH/ 
100sm3 yanacaq, çox ol-
mamalı

5 0,99 1,8 1,8 1,8 

Yod ədədi, qJ2/100q 
yanacaq, çox olmamalı 

6 0 6,5 6,5 6,5 

Kükürdün ümumi miqdarı, 
kütləcə %-lə, çox 
olmamalı 

0,005-0,001 0,0102 0,0080 0,0080 0,0080 

Molekulyar kütlə, q/mol - 203 224 222 222 
100sm3 yanacaqda qətra-
nın faktiki miqdarı, mq, 
çox olmamalı 

25 2,4 6,1 6,1 6,1 

Setan ədədi, az olmamalı 51 47 51 50 50 

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırlanmış kompaundlarda turşuluğun qiyməti bir qədər 0.99-1,8 
mqKOH/100sm3 yanacaq-dək artır, qətranın faktiki miqdarı (3,6-6,1 mq/100sm3 yanacaq) 
və yod ədədi (4,5-6,5 qJ2/100q yanacaq) standartın norma həddində qalır. Əmtəəlik dizel 
yanacağının tərkibinə kütləcə 5+15% biodizel efirlərinin əlavə edilməsi setan ədədini 1-3 
punkt artırır, lakin alınan kompaundun setan ədədi EN-590 (2004) standartının tələbindən 
az olaraq qalır, buda ilkin dizel yanacağının tərkibində aromatik karbohidrogenlərin çox 
olması ilə bağlıdır. 
Əmtəəlik dizel yanacağının və günəbaxan yağından alınmış butil efirinin  bu dizel yanacağı 
ilə alınmış 5%-li kompaundunun differensial skaynerli kalorimetriyanın köməyi ilə (DSC-20 
metodu, ABŞ istehsalı, 2006, “İntertech Corporation”, hava və inter (azot) mühitində, 
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10°C/dəqiqə sürəti ilə qızdırmaqla) aparılmış teplo fiziki xarakteristikalarının tədqiqi şəkil 1-
də verilmişdir. 
Şəkil 1-dən görünür ki, tədqiq olunan kompaundların yanma entalpiyalarına aid piklər, 
göstərilmiş nümunələrin hava mühitində oksidləşməsi ekzotermik prosesinə uyğundur. 
Eyni şəraitdə nümunələrin inert mühitdə azot axınında çəkilmiş spektirlərində termiki 
destruksiyaya uyğun piklər yaranır, bu da endotermik effektlə müşahidə edilir. 
Hər iki yanacaq fraksiyasının DCK spektirlərinin tədqiqi, yanmanın tamamilə praktiki olaraq 
bərabər və identik olduğunu göstərir, başqa sözlə biodizel efirlərinin 5% əlavə olunması 
halında yanan qarışığın fraksiyalaşması baş vermir. Bu da biodizel efirlərinin daha dar 
fraksiya tərkibinə (250-360°C) malik olduğu üçün gözlənilməlidir. 

Şəkil 1. Əmtəəlik dizel yanacağının (1) və əmtəəlik dizel yanacağının günəbaxan 
yağının butil efiri ilə 5%-li  kompaundunun (2) DSC spektirləri 

İlkin əmtəəlik dizel fraksiyasının və onun günəbaxan yağının 5% və 10%-li biodizel efirləri 
ilə kompaundlarının DSC spektirlərinin müqayisəli analizi göstərir ki, günəbaxan yağının 
monoalkil efirlərinin miqdarı 5-dən 10%-dək artdıqda, alınan 10%-li kompaundun bir qədər 
fraksiyalaşması fazanı yanma sonuna gətirib çıxarır, lakin yanacaq qarışıqları eyni yanma 
sonluğuna malik olur. 

Şəkil 2. Əmtəəlik dizel yanacağının (1), əmtəəlik dizel yanacağının günəbaxan yağının 
butilefiri ilə 5%-li  kompaundunun (2) və əmtəəlik dizel yanacağının günəbaxan yağının 

butil efiri ilə 10%-li  kompaundunun (3) DSC spektirləri. 

Tərkibində müxtəlif bitki yağlarının 5-10% butil efirləri olan əmtəəlik dizel yanacaqlarının 
yanması zamanı əmələ gəlmiş və zavod şəraitində setan ədədinin təyini zamanı ayrılmış 
tüstü qazlarının tərkibi “TESTO 350TM” qaz analizatorunun köməyi ilə analiz edilmişdir. 
Alınan nəticələr cədvəl 4 və 5-də verilmişdir. 
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Verilmiş nəticələrdən görünür ki, istifadə edilən dizel yanacağına tədqiq olunan bitki 
yağlarının butil efirlərini 5% əlavə etdikdə tüstü qazlarının tərkibində karbon monooksidin 
miqdarının azalması kütləcə 22-25% təşkil edir.  

Cədvəl 4. Tərkibində bitki yağlarının butil efirləri olan əmtəəlik dizel  
yanacağının yanması zamanı əmələ gələn tüstü qazlarının tərkibi 

Tüstü qazlarının 
tərkibi 

Əmtəəlik dizel 
yanacağı 

Əmtəəlik dizel yanacağı əsasında 
tərkibində bitki yağlarının butil efirlərinin 

5%-i olan hazırlanmış kompaund 
Pambıq Günəbaxan Qarğıdalı 

CO 0,782 0,609 0,594 0,586 
SO2 0,075 0,069 0,068 0,067 
NOX 0,065 0,061 0,060 0,059 

Karbon monooksidin azalması ilə yanaşı eləcədə kükürd və azotun oksidlərinin azalması 
da müşahidə olunur. 
Dizel yanacağında biodizel efirlərinin kütləcə 10%-dək artması, tüstü qazlarının daha çox 
yaxşılaşmasına gətirib çıxarır (cədv. 5). 

Cədvəl 5. Tərkibində bitki yağlarının butil efirlərinin 10%-i olan əmtəəlik dizel  
yanacağının yanması zamanı əmələ gələn tüstü qazlarının tərkibi. 

Tüstü qazlarının 
tərkibi 

Əmtəəlik 
dizel 
yanacağı 

Tərkibində bitki yağlarının butilefirləri 
olan əmtəəlik dizel yanacağı əsasında 

hazırlanmış kompaund 
Pambıq Günəbaxan Qarğıdalı 

CO 0,782 0,485 0,469 0,453 
SO2 0,075 0,068 0,067 0,067 
NOX 0,065 0,060 0,059 0,058 

Bununla yanaşı ekalogiya üzrə SOCAR Departamentində Nəqliyyat Vasitələrinə Ekoloji 
Nəzarət laboratoriyasında “Smokemetr”-495/01 cihazında əmtəəlik dizel yanacağı ilə gü-
nəbaxan yağının butil efirlərin kütləcə 10%-indən hazırlanmış kompaundun optiki sıxlığının 
müəyyən edilməsi metodu ilə tüstülük müəyyən edilmişdir. 
Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, tərkibində kütləcə 10% günəba-
xan yağının butilefirləri olan əmtəəlik dizel yanacağında tüstülük, biodizel efirsiz biodizel 
yanacağı ilə müqayisədə kütləcə 44% azalır. 

Nəticə: Beləliklə, aparılan tədqiqatlar müəyyən edirlər ki, Azərbaycan bitki resursları 
(pambıq, günəbaxan və qarğıdalı yağlarının) əsasında alınan mürəkkəb butil efirlərinin  5-
15% küt. miqdarında əmtəə dizel yanacaqlarına eyni zamanda resursqənaətedici və 
yanma modifikatoru kimi çoxfunksiyalı əlavə kimi istifadə oluna bilər.
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XÜLASƏ 

Məqalədə böyük verilənlərin “Ağıllı şəhərlər”də istifadəsinin əhəmiyyətindən danışılmışdır. 
Böyük verilənlərə nümunə olaraq, əhalinin, nəqliyyatın, enerji mənbələri və s. haqqında 
statistik məlumatlar daxil ola bilər. Verilənlərin toplanmasında telefonlar, kompyuterlər, tə-
yinatına görə müxtəlif olan sensorlar, kameralar, GPS sistemləri və insanlar belə iştirak 
edir. Müasir sistem və texnologiyaların idarə olunması üçün verilənlərin bazalarının yara-
dılması vacibdir. Bu cür verilənlər bazasında biri olan Bulud texnologiyasından istifadə 
edilməsi daha məqsədə uyğundur. Çünki, Bulud texnologiyası ilə yaradılmış verilənlər ba-
zası nisbətən daha təhlükəsizdir. Verilənlərin idarə olunması üçün isəHadoop Mapreduce, 
HPCC Stratosphere və İBM İnfosphere Streams kimi böyük verilənləri analiz edə bilən 
platformaların quraşdırılması ilə mümkündür. Həmin toplanmış verilənlərlə mümkün ola 
biləcək dəyişiklikləri və problemləri ehtimal edərək qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsində 
istifadə etmək olar. Bu risklərindən qaçmağa və ya nisbətən təsirini azalatmağa imkan 
verir.“Ağıllı şəhərlərin” formalaşdırılmasında da əsas komponentlərdən olan verilənlərin 
toplanması, saxlanılması, idarə olunması və təhlükəsiz şəkildə saxlanması əsas şərtlərdən 
biridir.Müxtəlif sahələrdən toplanmış verilənlərin vahid bazada toplanması ilə yaranmış 
problemlərə daha rahat həll yolları tapmağa imkan verir. Bu verilənlərin həcmi isə günü 
gündən böyüyür. Həmin verilənlərlə texnologiyaların idarə olunması (IoT) ilə vətəndaşlara 
daha düzgün şəkildə xidmət edilməsi təmin olunur. Eyni zamanda enerji mənbələrinin düz-
gün istifadə edilməsi, yaşayış və (ekoloji cəhətdən daha təmiz ətraf mühit, məhsullar və s.) 
xidmət səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün istifadə edilə bilər. Bu məqalədə verilənlərin 
toplanması, idarə olunması təhlükəsizliyində yaranan problemləri və həlləri göstərilibdir. 
Açar sözlər: böyük verilənlər, “Ağıllı şəhərlər”, “Ağıllı kəndlər”, hadoop, verilənlərin anali-
zinin modelləşdirilməsi, bulud texnologiyası 

Dünyada yaşayış standartlarının normallaşdırılması və artırılması üçün “Ağıllı şəhər” kon-
septindən istifadə edilməyə başlanılmışdır. Ağıllı şəhər dedikdə səhiyyə, nəqliyyat, enerji, 
təhsil və su təmizliyinin yaxşılaşdırılması üçün müasir texnologiyalardan istifadə edərək 
komfort səviyəyə çatdırılmasını təmin edir [1]. Bu eyni zamanda maliyyə və enerji itkilərinin 
qarşısının alınması üçün proseslərin modelləşdirilməsi aparılır. Respublikamızın işğaldan 
azad olunmuş torpaqlarında salınan ağıllı şəhər və kəndlərində idarəetmə sisteminə aid 
məlumatların artıq 70%-dən çoxu toplanmışdır (Şəkil 1). 
Böyük verilənlərin idarəolunmasında 5 əsas xüsusiyyət vardır [2]: 
1. Həcmi: Verilənlər bazasında toplanmış məlumatların ümumi məcmusudur. 
2. Sürət: verilənlərin toplandığı, saxlanıldığı, analiz edildiyi və istifadə edildiyi proseslər za-
manı sərf olunan vaxtdır. Son vaxtlar verilənlərin idarəolunmasında sürət xüsusiyyəti daha 
vaciblik təşkil edir.  
3. Müxtəliflilik: toplanmış fərqli tipdə olan məlumatlardır. Bunlara şəkil, yazı, rəqəm və s. 
tipdə olan tiplər aiddir. Verilənlər bazasında məlumatların kateqoriyalaşdırılması və cədvəl-
lərdə toplanması daha çox istifadə edilir. 
4. Yenilənmə: mövcud olan verilənlərin zamanla yenilənməsi ilə bazanın verdiyi nəticələri 
optimal şəkildə saxlamaq üçün istifadə edilir. 
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5. Dəyər: böyük verilənlərin toplanması, idarəolunması və analizindən asılı olaraq nəticəni 
ifadə edir. Hər hansı bir sistem üçün spesifik bir informasiya daha əhəmiyyətli ola bilər.  
Böyük verilənlərin istifadə olunması ilə ağıllı şəhərlər üçün faydalı həll yolları, bəzən isə 
onsuz mümkün olmayacaq həll yollarını göstərir. Məsələn nəqliyyat xərclərini azalmaq 
üçün daha uyğun maşurutun seçilməsində istifadə edilir. Başqa bir nümunə isə idarəetmə 
sistemin yeniliklər edərək içməli su, tullantı suları, hava, ərzaq məhsulu və s. təmizliyinin 
nəzarətdə saxlanma sistemlərini göstərmək olar. Daha ətraflı olaraq isə, cinayətkarlığın 
qarşısının alınmasının, sağlamlığın, şəhər salmanın planlaşdırılmasının, bionövlülüyün 
qorunması, enerji təhlükəsizliyinin və s. təmin olunmasında verilənlərin toplanması vacibdir 
[3]. Ağıllı şəhərlərdə əsas olaraq böyük verilənlərin çox istifadə olunduğu 5 əsas sistem 
vardır (Şəkil 2). 

Şəkil 1. Azərbaycan Respublikasında Ağıllı şəhər və 

kənd konsepsiyasının tətbiq olunduğu ərazilər 

Şəkil 2. Ağıllı şəhər sistemində böyük verilənlərin olduğu sahələr 
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Böyük verilənlər bazasında aşağıdakı problemlər ortaya çıxır: 
1. Verilənlərin toplanması və idarəolunması - müxtəlif sahələrdən və avadanlıqlar 
vasitəsi ilə toplanmış hər bir informasiyanın özünə məxsus tipi olur. Bu tiplərə şəkil, video, 
səs yazısı, rəqəmlər, yazılar və s. aiddir. Bu tiplərin bazada yığılması zamanı bəzi prob-
lemlər ortaya çıxır. Bu problemləri həll etmək üçün isə qarışıq modellərdən istifadəni tələb 
edir. Eyni zamanda verilənlərin həcminin günü-gündən artması, analitik memarlığın yaran-
ması və gizli böyük verilənlər bazasının olması gələcəkdə yaranacaq bəzi problemlər-
dəndir [4].  
2. Verilənlərin paylaşılması: Başqa bir problem isə qurumların məxfilik siyasəti nəticəsində 
informasiyanın gizlədilməsidir. Bu dövlət və qeyri-dövlət idarələrini məlumatların təhlükəsizli-
yi üçün paylaşılmasına icazə vermir. Bunun həll yolu isə vahid platformanın yaradılması ilə 
üstün səviyyə də təhlükəsiz məlumat mübadiləsinin aparılmasının təmin edilməsidir. 
Qarışıq şəkildə formalaşdırılmış böyük verilənlərin analiz edilməsi üçün platformalar möv-
cuddur (Cədvəl 1). Bunlardan Hadoop Mapreduce, HPCC Stratosphere və İBM İnfosphere 
Streams kimi böyük verilənləri analiz platformaların quraşdırılması ilə məlumat müxtəlifli-
yində yarancaq problemi həll edilə bilər [5]. 

Cədvəl 1. Ağıllı şəhər sistemlərində böyük verilənlərin analiz platformaları 

Ad Üstünlükləri Zəif tərəfləri 

Hadoop 

Strukturlaşdırılmış, strukturlaşdırıl-
mamış və yarımstrukturlaşdırılmış 
məlumatların geniş çeşidini idarə 
edir 
* Kompyuter avadanlıqlarının 
klasterindən istifadə edir. 
* İqtisadi cəhətdən səmərəlidir 
* Asanlıqla bazalar genişlənə bilir. 
* Paralel işləməyə görə daha 
sürətli informasiya emal edir 
* Baş verəcək xətalara dözümlü-

dür

Kiçik məlumat bazası üçün uyğun 
deyil 
* Saxlama və şəbəkə səviyyəsində 
şifrələmə yoxdur

Cloudera Data Hub 

Hadoop-un bütün üstünlükləri var-
dır. 
* Ağıllı şəhərlər üçün ideal olan 
korporativ səviyyəli platforma

Özünün aparat və proqram təmi-
natı sistemləri yoxdur 
* Məxfilik və təhlükəsizlik məsə-

lələrində üçüncü tərəflərdən asılıdır

Sap-Hana 

* Mətn və strukturlaşdırılmamış 
məlumatları idarə edir 
* Yaddaşdaxili platforma əsasən 
müxtəlif növ əməliyyat ehtiyac-
larına cavab verir və buna görə də 
sürətlidir 
* Aşağı gecikmə 
* Vizualizasiyasını təmin edən R 

dili üçün daxili dəstək

* Çox bahalı 
* Vacib avadanlıqların məhdudiy-
yətlərinə görə çox məhdud sistem 
* Hadoop əsaslı sistemlərlə mü-

qayisədə daha az güclüdür

MangoDB 

Sorğu-cavab müddəti qısadır 
* Horizontal genişlənməni dəstək-
ləyir 
* Xüsusilə real vaxt təhlili aparmaq 
üçün uyğundur

* Paylaşılan genişləndirmə və mü-
rəkkəb sorğular üçün çox məhdud 
dəstək verir 
* EPCIS standartında olan hadisə 

növləri üçün məhdud dəstək 

göstərir
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Digər tərəfdən isə ağıllı şəbəkə sisteminin quraşdırılması ilə ağıllı avadanlıqların (maşınlar, 

ağıllı evlər alətləri və ağıllı telefonlar) daha sürətli idarə olunması üçün istifadə edilə bilər 

[6]. 

Bu məqalədə “Ağıllı şəhərlər”də böyük verilənlərin istifadə vacib olduğu kimi onun idarə 

olunması, saxlanması, toplanması, istifadə olunması, təhlükəsizliyi və s. o qədərdə vacib 

məsələlər diqqətə alınmalı olduğunu gördük. Yaranmış bəzi problemlər haqqında məlumat 

verilmişdir. Daha sonra isə həmin problemlər üçün həll yolları təklif olunmuşdur. Böyük ve-

rilənlər üçün analiz platformaları haqqında məlumat verilmişdir. Həmin analiz platformala-

rının müsbət və mənfi tərəfləri göstərilmişdir. Hadoop platforması ilə Strukturlaşdırılmış, 

strukturlaşdırılmamış və yarımstrukturlaşdırılmış məlumatların geniş tipdə olan növlərini 

idarə etmək mümkündür. Eyni zamanda da  iqtisadi cəhətdən çox səmərəli seçimdir. 
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SİNTETİK NEFT TURŞULARININ AZOTLU TÖRƏMƏLƏRİ VƏ T-30  
MİNERAL YAGI ƏSASINDA HAZIRLANMIŞ KOMPOZİOSİYALARIN  
YOL BİTUMUNA AŞQAR KİMİ TƏDQİQİ 

V.M.Abbasov[0000-0003-3822-6972], L.M. Əfəndiyeva[0000-0002-1043-3446], 
V.X. Musalı[0000-0002-9817-8194], Ş.R. Məmmədova, [0000-0003-0601-0229],  
F.Ç. Çingiz [0000-0001-7767-6672], T.Ç. Həsənova [0000-0002-8851-5476],  
V.R. İsgəndərova  [0000-0002-2957-2729]

AMEA akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu   
E-mail: vefalepu@mail.ru 

XÜLASƏ 

Azərbaycan neftləri qarışığının dizel fraksiyasından ayrılmış naften-parafin karbohidrogen-
lərinin maye fazada keçid metalların duzlarının katalitik iştirakında aerob oksidləşməsindən 
alınan sintetik neft turşuları (SNT) və polietilenpoliaminlər (PEPA) əsasında (1:1-6:1 mol 
nisbətlərində) amidoaminlər sintez edilmişdir. Sintez edilmiş turşular qarışığının T-30 mine-
ral yağı ilə müxtəlif faiz nisbətlərində (95-15%) kompozisiyaları hazırlanmışdır. Yol bitumu-
nun keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə həmin kompozisiyalardan yol bitum-
ları üçün yüksək keyfiyyətli aşqarlar kimi istifadə edilmişdir. Bu məqsədlə hazırlanmış 
kompozisiyalar 0,4% və 0,6% miqdarında bituma əlavə olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, 
həmin kompozisiyaların az miqdarda bituma əlavə olunması adgeziyanı 3 baldan 1 bala 
qədər dəyişir. Bitumun keyfiyyət göstəricilərinə əsasən qeyd etmək olar ki, SNT:PEPA = 4:1 
və 5:1 mol nisbətlərində götürdükdə alınmış amidoamin (90%) və T-30 mineral yağı əsasın-
da (10%) hazırlanmış kompozisiyalar bituma 0,4% əlavə edildikdə 25°C-də iynəbatma 
dərinliyi 50-51 mm, dartılma 86-90 sm, yumşalma temperaturu 46-47°C, kövrəklik tempera-
turu mənfi 23 - mənfi 26°C intervalında qiymətlər alır. Müəyyən edilmişdir ki, SNT:PEPA= 
4:1 və 5:1 mol nisbətilərində sintez olunmuş amidoamin (90%) və T-30 mineral yağı (10%) 
götürüldükdə alınmış kompozisiyanı yol bitumuna 0,6% əlavə etdikdə də anoloji nəticələr 
alınır: 25°C-də iynəbatma dərinliyi 51 mm, dartılma 80-88 sm, yumşalma temperaturu 46,5 
- 46,7°C, kövrəklik temperaturu mənfi 26-24°C. 
Açar sözlər: maye fazada oksidləşmə, sintetik neft turşuları, dizel fraksiyası, üzvi turşuların 
metal duzları, bitum, aşqarlar 

Giriş: Hazırda iqtisadiyyatın inkişafı ilə əlaqədar olaraq, yol tikintisində, inşaat işlərində 
istifadə edilən bitumlara tələbat günbəgün artmaqdadır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində, 
eləcə də Azərbaycanda yol tikintisində bitumlar geniş istifadə olunur [1]. Bitumun hansı 
neftlərin qudronları əsasında alınmasından asılı olmayaraq onların əsas nəqliyyat yollarının 
tikintisində istifadəsi üçün modifikasiya olunması önəmlidir. Aşağı keyfiyyətli bitum yol örtü-
yünün istismar müddətini xeyli azaldır. Bunun əsas səbəblərindən biri bitumun çınqıla və 
digər dolduruculara adgeziyasının çox zəif olmasıdır. Bitumun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq 
üçün əsas şərtlər: onun birləşdirici material kimi adgeziya xassəsinin yüksək olması, plastiki 
deformasiyaların əmələ gəlmə davamlılığı, yüksək temperatur intervalında xassələrinin sta-
billiyidir. İstehsal olunan neft bitumlarının əsas çatışmazlıqlarından biri mineral materialların 
səthinə pis yapışmasıdır. Bu isə öz növbəsində onların xidmət müddətini azaldır [2, 3]. Belə 
ki, asfalt-beton örtüklərin salınması və təmiri zamanı bu örtüklərin keyfiyyəti və davamlılığı 
mineral doldurucuların yapışma dərəcəsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olur. Səthi-aktiv 
maddələrin (SAM) əsas xüsusiyyətlərindən biri SAM molekullarının maddənin səthinə məh-
kəm yapışa bilməsidir, belə ki, bu molekullar səth tərəfindən adsorbsiya olunaraq, nazik tə-
bəqə əmələ gətirir. Bu baxımdan bitumların çınqıla yapışma qabiliyyətini, yəni adgeziya 
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qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bir çox adgeziya aşqarlarından istifadə edilir: ami-
doaminlər, imidazolinlər, amin birləşmələri və s. [4]. Yol bitumlarının keyfiyyət göstəricilərinin 
yaxşılaşması üçün aşqarların əlavə edilməsi sahəsində geniş tədqiqatlar aparılır. Buna 
baxmayaraq, keyfiyyətli SAM-ların hazırlanması hələ də aktual problem olaraq qalmaqdadır.  
Yol bitumları üçün aşqarların yaradılmasının aktual problem olmasını nəzərə alaraq, təqdim 
olunmuş işdə əsas məqsəd sintetik neft turşuları (SNT) və polietilenpoliamin (PEPA) 
əsasında müxtəlif mol nisbətlərində amidoaminlər sintez etmək, onların T-30 mineral yağı 
ilə kompozisiyalarını hazırlamaq və həmin kompozisiyalardan yol bitumları üçün yüksək 
keyfiyyətli aşqarlar kimi istifadə etməkdir. 
Bu baxımdan məlum metodika ilə SNT-nin amidoaminləri sintez edilmiş və ilk dəfə olaraq, 
bu duzlar bituma aşqar kimi müəyyən faiz miqdarında (0,4 və 0,6%) əlavə olunmaqla 
tədqiqat işləri aparılmışdır. 

Təcrübi hissə: Yol bitumunun keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə xammal 
olaraq, Azərbaycan neftləri qarışığının 185-330°C-də qaynayan fraksiyasından ayrılmış 
naften-parafin karbohidrogenlərinin maye fazada havanın oksigeni ilə keçid metal duzlarının 
katalitik iştirakı ilə oksidləşməsindən alınmış sintetik neft turşuları (SNT) götürülmüşdür [5-
7]. Sintez edilmiş SNT və PEPA-nın müxtəlif mol nisbətlərində qarışığından (SNT:PEPA = 
1:1÷6:1) istifadə edilərək məlum metodika üzrə amidoaminlər alınmışdır [8].  
Növbəti mərhələdə sintez edilmiş amidoaminlərin T-30 mineral yağı ilə müxtəlif faiz nisbət-
lərində (95-15%) kompozisiyaları hazırlanmışdır. Hazırlanmış kompozisiyaların fiziki-kimyə-
vi göstəriciləri cədvəl 1-də təqdim edilmişdir. 

Cədvəl 1. SNT və PEPA əsasında sintez olunmuş amidoaminlərin 
T-30 yağı ilə kompozisiyalarının   fizki-kimyəvi xassələri 

Sintez olunmuş aşqarlar Kinemati
k özlülük 

Külün 
kütlə 
payı, % 

Sıxlıq 20°C-
də, q/m3

Donm
a 
tempe
raturu 

100°C 

SNT:PEPA 1:1 mol nisbətində 
götürməklə alınmış  amido-
amin 90% +T-30 yağı 10%

95,42 0,0193 0,8022 -10 

SNT:PEPA 2:1 mol nisbətində 
götürməklə alınmış  amido-
amin 90% +T-30 yağı 10% 

192,10 0,0101 0,8105 -8 

SNT:PEPA 3:1 mol nisbətində 
götürməklə alınmış  amido-
amin 90% +T-30 yağı 10% 

255,65 0,0110 0,8121 -6 

SNT:PEPA 4:1 mol nisbətində 
götürməklə alınmış  amidoa-
min 90% +T-30 yağı 10% 

295,12 0,0100 0,8105 -6 

SNT:PEPA 5:1 mol nisbətində 
götürməklə alınmış  amido-
amin 90% +T-30 yağı 10%

300,02 0,0080 0,8087 -6 

SNT:PEPA 6:1 mol nisbətində 
götürməklə alınmış  amido-
amin 90% +T-30 yağı 10% 

302,25 0,0062 0,8110 -6 

Sintez edilmiş kompozisiyaların bituma aşqar kimi əlavəsində istifadə edilən yol bitumu 
Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda istehsal olunmuşdur və keyfiyyət göstəri-
ciləri cədvəl 2-də təqdim edilmişdir [9].  
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Cədvəl 2. Bakı Neft Emalı Zavodunda istehsal olunan  
yol bitumunun keyfiyyət göstəriciləri 

Göstəricilər 
Yol 
bitumu 

TŞ Az 3536601.242-2015 əsa-
sən BNB 50/70 markalı özlü 
neft yol bitumuna tələblər 

İynənin batma dərinliyi, 0,1 mm 25°C-də 48 51-70 
“Kürə və halqa”ya görə yumşalma tem-
peraturu, °C 

48 46-54 

Dartılma, sm, 25°C-də 75 50 
Kövrəklil temperaturu, 0°C -18 -15 
Qırmadaşa yapışması, balla 3 1, 2, 3 bal

Nəticə: Yol bitumunun keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə SNT və PEPA 
əsasında sintez edilmiş müxtəlif tərkibli (SNT:PEPA = 1:1 ÷ 6:1 mol nisbətlərində) amido-
aminlərin T-30 mineral yağı ilə müxtəlif qatılıqlarda kompozisiyalarının 0,4 və 0,6 % miqda-
rında yol bitumuna əlavə olunması ilə alınan nəticələr cədvəl 3 və 4-də verilmişdir. 

Cədvəl 3. SNTvə PEPA əsasında (1:1÷1:6 mol nisbətində) sintez olunmuş 
amidoaminlərin T-30 yağı ilə kompozisiyalarının 0,4% miqdarında yol bitumuna 

əlavə olunması ilə keyfiyyət göstəriciləri 

Sintez olunmuş aşqarların 
yol bitumuna əlavəsi, 
amidoaminlər 

Yumşal-
ma tem-
peraturu, 

°C 

İynə batma 
dərinliyi, 
25°C-də 

Dartılma, 
sm, 
25°C-də 

Kövrəklik 
tempera-
turu, °C 

Adgeziya,
balla 

Yol bitumu 48 48 75 -18 3 
SNT:PEPA 1:1 mol nisbə-
tində 95%+ T-30  yağı 5% 

47,5 48 45 -18 2 

SNT:PEPA 1:1 mol nisbə-
tində 90% +T-30 yağı 10%

47,2 49 50 -20 2 

SNT:PEPA 1:1 mol nisbə-
tində85%+ T-30 yağı 15% 

46,9 50 42 -22 2 

SNT:PEPA 2:1 mol nisbə-
tində 95%+ T-30 yağı 5% 

47,4 48 55 -20 2 

SNT:PEPA 2:1 mol nisbə-
tində 90% +T-30 yağı 10%

47,2 50 60 -22 2 

SNT:PEPA 2:1 mol nisbə-
tində85%+ T-30 yağı 15% 

46,7 51 52 -24 3 

SNT:PEPA 3:1 mol nisbə-
tində 95%+ T-30 yağı 5% 

47,2 49 65 -22 2 

SNT:PEPA 3:1 mol nisbə-
tində 90% +T-30 yağı 10%

46,8 50 72 -24 1 

SNT:PEPA 3:1 mol nisbə-
tində85%+ T-30 yağı 15%

46,5 51 62 -25 2 

SNT:PEPA 4:1 mol nisbə-
tində 95%+ T-30 yağı 5%

47,1 49 75 -21 1 

SNT:PEPA 4:1 mol nisbə-
tində 90% +T-30 yağı 10%

46,9 51 86 -23 1 

SNT:PEPA 4:1 mol nisbə-
tində85%+ T-30 yağı 15% 

46,5 52 71 -25 2 

SNT:PEPA 5:1 mol nisbə-
tində 95%+ T-30 yağı 5% 

47 49 80 -23 1 
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SNT:PEPA 5:1 mol nisbə-
tində 90% +T-30 yağı 10%

46,8 50 90 -26 1

SNT:PEPA 5:1 mol nisbə-
tində85%+ T-30 yağı 15%

46,4 51 74 -27 2 

SNT:PEPA 6:1 mol nisbə-
tində 95%+ T-30 yağı 5% 

46,8 51 57 -22 2

SNT:PEPA 6:1 mol nisbə-
tində 90% +T-30 yağı 10%

46,5 52 64 -24 2

SNT:PEPA 6:1 mol nisbə-
tində85%+ T-30 yağı 15%

46 53 50 -25 3

Cədvəl 3-ə əsasən qeyd etmək olar ki, ən yaxşı aşqar effekti SNT:PEPA = 5:1 və 4:1 mol 
nisbətlərində götürdükdə alınmış amidoamin (90%) və T-30 mineral yağı əsasında (10%) 
qatılıqlarda hazırlanmış kompozisiyalar bitumun istismar xassələrini digər nümunələrə 
nisbətən daha çox yaxşılaşdırır. Belə ki, bu aşqarlar bituma 0,4% əlavə edildikdə 25°C-də 
iynəbatma dərinliyi 50-51 mm, dartılma 86-90 sm, yumşalma temperaturu 46-47°C, kövrək-
lik temperaturu mənfi 23 - mənfi 26°C intervalında qiymətlər alır.  

Cədvəl 4. SNTvə PEPA əsasında (1:1÷1:6 mol nisbətində) sintez olunmuş 
amidoaminlərin T-30 yağı ilə kompozisiyalarının 0,6% miqdarında yol bitumuna 

əlavə olunması ilə keyfiyyət göstəriciləri 

Sintez olunmuş aşqarların 
yol bitumuna əlavəsi, 

amidoaminlər 

Yumşal-
ma tem-
peraturu, 

°C

İynə ba-
tma də-
rinliyi, 

25°C-də

Dartılma, 
sm 

25°C 

Kövrəklik 
tempera-
turu, °C 

Adgeziya,
balla 

Yol bitumu 48 48 75 -18 3
SNT:PEPA 1:1 mol nisbətində
95%+ T-30  yağı 5%

47,2 49 42 -19 2

SNT:PEPA 1:1 mol nisbətində
90% +T-30 yağı 10%

47 50 45 -22 2

SNT:PEPA 1:1 mol nisbətində
85%+ T-30 yağı 15%

46,7 51 38 -23 3

SNT:PEPA 2:1 mol nisbətində
95%+ T-30 yağı 5%

47,1 49 50 -21 3

SNT:PEPA 2:1 mol nisbətində 
90% +T-30 yağı 10%

46,9 51 56 -23 2 

SNT:PEPA 2:1 mol nisbətində
85%+ T-30 yağı 15%

46,5 52 47 -25 3

SNT:PEPA 3:1 mol nisbətində
95%+ T-30 yağı 5%

47 50 61 -23 2

SNT:PEPA 3:1 mol nisbətində
90% +T-30 yağı 10%

46,6 51 68 -26 2

SNT:PEPA 3:1 mol nisbətində
85%+ T-30 yağı 15%

46,4 52 53 -27 3

SNT:PEPA 4:1 mol nisbətində
95%+ T-30 yağı 5%

47 49 72 -21 1

SNT:PEPA 4:1 mol nisbətin-
də 90% +T-30 yağı 10%

46,7 51 80 -24 1

SNT:PEPA 4:1 mol nisbətində 
85%+ T-30 yağı 15%

46,3 52 67 -26 2 

SNT:PEPA 5:1 mol nisbətində
95%+ T-30 yağı 5%

46,8 50 76 -24 1

SNT:PEPA 5:1 mol nisbətin-
də 90% +T-30 yağı 10%

46,5 51 88 -26 1

SNT:PEPA 5:1 mol nisbətində
85%+ T-30 yağı 15%

46,2 52 70 -26 2
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SNT:PEPA 6:1 mol nisbətində
95%+ T-30 yağı 5%

46,7 51 52 -23 2

SNT:PEPA 6:1 mol nisbətində 
90% +T-30 yağı 10%

46,4 52 60 -24 2 

SNT:PEPA 6:1 mol nisbətində
85%+ T-30 yağı 15% 

45,8 53 47 -26 3

SNT və PEPA əsasında (1:1÷1:6 mol nisbətində) sintez olunmuş amidoaminlərin və T-30 
mneral yağı ilə kompozisiyalarının 0,6% miqdarında yol bitumuna əlavə olunması zamanı 
alınmış nəticələr cədvəl 4-də təqdim edilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi, aşqarın bituma 
0,6% əlavəsi zamanı bitumun keyfiyyət göstəriciləri aşağıdakı kimi olur: 25°C-də iynəbatma 
dərinliyi 48 mm-dən 51 mm-ə qədər, dartılma 75 sm-dən 80-88 sm-ə qədər yüksəlir, 
yumşalma temperaturu 46,5 - 46,7°C, kövrəklik temperaturu mənfi 18-dən mənfi 26-24°C-
yə qədər dəyişir. Cədvəllərdən göründüyü kimi, qatılığın 0,4%-dən 0,6%-ə qədər artması ilə 
nəticələr əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmir. Belə ki, aşqarın 0,4% qatılıqda bituma əlavə 
olunması daha məqsədəuyğundur. 
Hər iki cədvələ əsasən qeyd etmək olar ki, sintez olunmuş birləşmələrin az miqdarda yol 
bitumuna əlavə olunması bitumun adgeziyasını 3 baldan 1 bala qədər dəyişmişdir. 
Sintez olunmuş amidoaminlər və T-30 mineral yağı aşqar kimi yol bitumuna 0,4 və 0,6% 
miqdarında əlavə edilməsi ilə keyfiyyət göstəricilərinin yoxlanılması onu göstərdi ki, bu 
aşqarlar yol bitumunun keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Çınqıla yapışma qabiliyyətini 
artırır. 
Verilən göstəricilərdən məlum olur ki, ГОСТ 11508 əsasən aparılan sınaq nəticəsində təklif 
olunan poliamidlər 90%, T-30 mineral yağı isə 10% miqdarında götürülməklə hazırlanmış 
aşqarlar 0,4 və 0,6% miqdarında bitumun çay çınqılları ilə yapışqanlığını (adgeziyasını) 
təmin edir. Bu adgeziya 1 balla ölçülür. Bitum isə həmin ölçülərdə az termostabillik nümayiş 
etdirir, yapışqanlığı (yəni adgeziyası) 3 bala bərabərdir. 
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IDARƏETMƏ SISTEMININ IŞLƏNILMƏSI 

Kərim Bağırzadə[0000-0002-2896-8561]

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
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ABSTRACT 

Obyekt haqda siqnalın düzgün emalı və prosesin idarə edilməsi üçün müvafiq planlaşdır-
ma aparılmışdır. Operatora prosesləri izləmək və idarə etmək, onları anomal vəziyyətlər 
barədə xəbərdar etmək üçün avtomatlaşdırma sistemi təklif edilmişdir.
Keywords: həyəcan siqnalı, planlaşdırma, idarəetmə, dinamik söndürmə, diskret dəyişiklik

Həyəcan siqnalı: insan operatorlarına prosesləri izləmək və idarə etmək və onları anormal 
vəziyyətlər barədə xəbərdar etmək üçün avtomatlaşdırmadan istifadə etməkdir. Proses 
siqnalının düzgün idarə edilməsi diqqətli planlaşdırma tələb edir və nəzarət sisteminin 
ümumi effektivliyinə əhəmiyyətli təsir göstərir.  
Həyəcan siqnalının bloklanması: Ləğv etmə, yan keçmə və ya maneə törətmə təhlükəsizlik 
cihazının və ya sistemin nəzərdə tutulan funksiyasını yerinə yetirməsinə mane olan tən-
zimləmədir, siqnal aktivləşdirilməsinə imkan verən və ya maneə törədən bir məntiqlə işlə-
yən mexanizmdir. Həyəcan siqnalının bloklanması şəraitində yeni bir siqnal yaradılmamalı-
dır. Mövcud daimi həyəcan siqnalizasiya aktivləşdirildikdən sonra həyəcan siqnalının blok-
lanması şərtləri aktiv olduqda qeyri-aktiv vəziyyətə keçməlidir. Həyəcan siqnalının bloklan-
ması şərtləri həyəcan yaradan məntiqin bir hissəsidir. Mövcud bir həyəcan siqnalının blok-
lanma vəziyyətinə görə qeyri-aktiv vəziyyətə keçidi olduğu təqdirdə, hadisə qeydləri yalnız 
həyəcan hərəkətsizliyini qeyd etməlidir.  
Həyəcan siqnalının maskası (Dinamik söndürmə):  Siqnalın maskalanması o deməkdir ki, 
system müəyyən edilmiş obyektdən həyəcan siqnalları qəbul etmir və ya bəzi əhəmiy-
yətsiz siqnallara nəzarət etmir. Baxım, sınaq və ya yerləşdirmə zamanı narahatlığa ehtiyac 
olmayan həyəcan siqnallarını maskalamaq üçün həyəcan maskalanması şərtlərini təyin 
edilməlidir. Həmçinin operatora siqnal təqdimatını dinamik şəkildə söndürən bir məntiqə 
əsaslanan və ya əl ilə işləyən mexanizmdir. Həyəcan siqnalının maskası şərtləri olduqda, 
yeni bir həyəcan siqnalı aktivləşə bilər, ancaq maska vəziyyətində qalır [1]. Siqnal aktivləş-
dirildikdən sonra həyəcan siqnalının maskası şərtləri aktiv olarsa, mövcud siqnalizasiya 
maskalı vəziyyətə keçməlidir. Həyəcan siqnalının maskası şərtləri ayrı bir maskalama 
trigger modulunun bir hissəsi olmalıdır.  
Hadisə: Hadisələr, prosesdəki diskret dəyişikliklərin avtomatik bir qeydini təmin edir (məsə-
lən, zavod avadanlıqlarının vəziyyətindəki dəyişikliklər, siqnalizasiya aktivləşdirmə və təs-
diqləmə) [2]. Onlar əsasən nəzərdən keçirmək və təhlil etmək üçün istifadə olunur (məsə-
lən, hadisədən sonrakı analiz üçün). Müvafiq bir əməliyyat hərəkəti varsa, avadanlıq və 
proses hadisələri həyəcanlanmalıdır. 
Bloklama: Kilidləmə iki mexanizmin və ya funksiyanın vəziyyətini bir-birindən asılı edən 
xüsusiyyətdir. Əksər proqramlarda bir elementin digər elementin vəziyyətinə görə vəziyyəti 
dəyişməsinin qarşısını alaraq maşının operatoruna zərər verməsinin və ya özünə zərər 
verməsinin qarşısını almaq üçün blokdan istifadə edilir və ya əksinə. Bir bloklama vəziyyəti 
meydana gəldikdə bir qurğunu passiv vəziyyətə gətirir [3, 4]. Bir bloklama, həmçinin bir 
qurğunu bloklama vəziyyəti aktiv qalana kimi passiv vəziyyətdə saxlayır.  
İcazə: İcazəli vəziyyət qurğunu passiv vəziyyətdə saxlayır, icazəli vəziyyət isə aktiv qalır. 
Bloklama vəziyyətindən fərqli olaraq, aktivləşdirmə zamanı icazəli vəziyyət qurğunun pas-
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siv vəziyyətini dəyişdirməyə səbəb olmur. İcazə sadəcə qurğunun "başlanğıc" və s. kimi 
aktiv vəziyyətə keçməsinin qarşısını alır. 

Funksional idarəetmənin həyata keçirilməsi: 
Təsvir: Çəndə təzyiqin tənzimlənməsi 
Məqsəd: İşçi təzyiqi saxlamaq 
Kontroller: Təzyiq kontrolleri 
Çəndə aşağı təzyiqdə qazı tutuma yönəltmək üçün işçi/ehtiyat prinsipində işləyən iki kla-
panımız var. A/B işçi/ehtiyat klapanları qazı tutuma vermək üçün açılmalı, tutumdakı təzyi-
qi lazımi həddə saxlamaq üçün isə C klapanı bağlanmalıdır. Təzyiqin qiyməti lazımi həd-
dən yuxarı qalxdığı haldaysa yaranmış izafi təzyiqi azaltmaq üçün C klapanı açılmalı və 
təzyiq məşəl tutumuna yönləndirilməlidir. Eyni zamanda da tutumun girişindəki işçi/ehtiyat 
prinsipində işləyən A/B klapanları isə izafi təzyiqi önləmək üçün bağlanmalıdır. 
Yuxarıda qeyd olunan şərhləri nəzərə alaraq idarəetmə sistemimizin məntiqi aşağıdakı 
kimi qurulmalıdır. 
Təzyiq kontrollerimizə giriş siqnalı təzyiq vericimizdən gəlməlidir. Təzyiq kontrollerimiz dia-
pozonlara ayrılmış şəkildə çıxışı olan birbaşa təsirli təzyiq tənzimləyicisi kimi konfiqurasiya 
edilməlidir. Əgər kontrollerin çıxışı 0 ilə 50% diapozonuna daxildirsə, o zaman C  adlandırı-
lan klapan işləməlidir. Kontrollerin çıxışı 0 olduqdaysa C klapanı tam açıq, kontrollerin çıxı-
şı 50% olduqdaysa C klapanı tamamilə bağlı vəziyyətində olmalıdır. Əgər kontrollerin çıxışı 
50% və 100% diapozonuna daxildirsə, bu halda A və B kimi adlandırdığımız giriş klapan-
ları işləməlidir. Kontrollerin çıxışı 100% olduqda A / B klapanları tam açıq olmalı və kontrol-
lerin çıxışı 0 olduğu haldaysa tam bağlı olmalıdır. 
Bölünmüş diapozona malik kontrollerimizin çıxışı aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmalıdır.  
Qazın idxalı və məşəl lüləsinə yönləndirilməsi zamanı idarəetmə qiymətinə çatmaq istəyər-
kən baş verə biləcək prosesin dəyər qiyməti sapmalarını əngəlləmək üçün bəzi ölü zonalar 
əlavə olunmalıdır:  

Cədvəl 1 

Təzyiq kontrolleri (%) A / B giriş klapanları (%) C çıxış klapanı (%) 
0-50 0 0-100 
50-100 0-100 0 

Şək 1. Bölünmüş diapozonlu kontroller 

 PV - SP > 1%, bu halda kontroller işləyir;  
 SP - PV < 1%, bu halda kontroller işləyir;  
 PV - SP ≥ 1%, idarəetmə təsiri yoxdur (kontroller işləmir);  
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 SP - PV ≤ 1%, idarəetmə təsiri yoxdur (kontroller işləmir);  
 PV < SP -1%, bu halda kontrollerin çıxışı artacaq. Bu şərtlər daxilində C bağlanır və A/B 
açılır. PV ≥ SP bu halda idarəetmə təsiri dayandırılır;  
 Əgər PV> SP + 1%, bu halda, A / B bağlanır, C isə uyğun olaraq açılır. 
Bunlardan əlavə kontroller əl və avtomatik rejimlərdə işləmək qabiliyyətinə malik olacaqdır. 
Əl rejimində kontrollerin tapşırıq qiymətləri PV-ni izləmir. 

Nəticə: Obyekt haqda siqnalın düzgün emalı və prosesin idarə edilməsi üçün müvafiq 
planlaşdırma aparılmışdır. Operatora prosesləri izləmək və idarə etmək, onları anomal 
vəziyyətlər barədə xəbərdar etmək üçün avtomatlaşdırma sistemi təklif edilmişdir.  
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T-46 YAĞ DİSTİLLATININ OKSİDLƏŞMƏ PROSESININ TƏDQİQİ 
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G.Q. Nəsibova[0000-0002-6738-3195], X. R. Məmmədova[0000-0002-4308-0608],  
T.A. Məzəmova[0000-0001-9753-7694],T.A. Mazamova[0000-0001-9753-7694] ,  
S.F. Əhmədbəyova[0000-0002-5249-0967] 

AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı şəhəri, Azərbaycan
E-mail: nasibovag@inbox.ru 

XÜLASƏ 

Təqdim olunmuş işdə Azərbaycan mineral yağ distillatının (T-46) aromatiksizləşdirilməsi 
sulfollaşma metodu ilə aparılmışdır. Sulfolaşma prosesi 98%-li H2SO4 iştirakı ilə, 4 mərhə-
lədə, hər mərhələyə 10% turşu məsrəfi ilə həyata keçirilmişdir. Sulfolaşma prosesindən əv-
vəl distillatın və prosesdən sonra alınan naften-parafin karbohidrogenləri qarışığının struk-
tur-qrup tərkibi spektroskopik üsulla (İQ- və NMR- spektroskopiya) öyrənilmiş və fiziki-kim-
yəvi göstəriciləri təyin edilmişdir. Azərbaycan neftləri qarışığının T-46 mineral yağ distilla-
tından ayrılmış naften-parafin karbohidrogenlərinin maye-fazada oksidləşmə prosesi bar-
botaj qurğusunda həyata keçirilmişdir. Prosesdə katalizator kimi nanoölçülü reduksiya 
olunmuş qrafen oksiddən istifadə edilmiş və yüksək nəticələr əldə edilmişdir. Oksidləşmə 
prosesi zamanı alınan oksidatın (oksigenli bərləşmələr qarışığı) çıxımı 95,5%, turşu ədədi 
isə 35,2 mqKOH/q təşkil etmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, aromatik karbohidrogenlərdən 
təmizlənmiş T-46 yağı distillatının reduksiya olunmuş qrafen oksidin katalitik iştirakında 
maye fazada, havanın oksigeni ilə, katalizatorun xammala nəzərən miqdarı 0,4 % kütlə ol-
maqla, 6 saat müddətində, 180-190°C temperaturda oksidləşməsi nəticəsində 38,7% çıxı-
mla və 155,8 mqKOH/q turşu ədədinə malik  SNT; 5,2% çıxımla və 135,8 mqKOH/q turşu 
ədədinə malik ONT almaq mümkündür. Təmizlənmiş T-46 yağı distillatının oksidləşmə pro-
sesi  nəticəsində alınmış turşular qarışığının struktur-qrup tərkibi spektroskopik üsullarla 
təsdiq edilmişdir. 
Açar sözlər: Azərbaycan mineral yağları, təbii neft turşuları, sintetik neft turşuları, aroma-
tiksizləşdirilmiş, oksidləşmə.

Giriş: Təbii neft turşuları geniş tətbiq sahəsinin olmasına baxmayaraq, onların ehtiyatları-
nın az olması (bu turşuların neftdə miqdarı 0,1-2% həddindədir) və tərkibində ballast şək-
lində fenol törəmələrinin olması bu turşuların istifadə imkanlarını məhdudlaşdırır. Neft tur-
şularına olan tələbat, təbii resursların məhdudluğu və onların mürəkkəb qarışıqlar şəklində 
olması sintetik yolla neft turşularının sintezi istiqamətində aparılan tədqiqat işlərini aktual-
laşdırır. Beləliklə, daha yüksək istismar xassəsinə malik sintetik uzvi turşuların alınması [1] 
neft kimya və uzvi sintez üçün çox əhəmiyyətlidir. Təbii neft turşularının keçid metallarla 
əmələ gətirdiyi duzların [2], qrafenin [3], metal tərkibli karbon nanostrukturlarının [4], brom 
saxlayan birləşmələrin [5] və s. katalitik iştirakı ilə neft fraksiyalarının maye fazada havanın 
oksigeni ilə oksidləşməsinə dair silsilə işlər aparılmışdır və bu istiqamətdə tədqiqatlar hələ 
də davam edir. 

Təcrübi hissə: Deyilənləri nəzərə alaraq, təqdim olunmuş işin əsas məqsədi Azərbayca-
nın mineral yağlarını maye fazada katalitik oksidləşdirməklə sintetik  turşular qarışığını al-
maqdan ibarətdir. Bu məqsədlə bizim tərəfimizdən tədqiqat obyekti kimi T-46 yağı götürül-
müş, ilk öncə aromatiksizləşdirilmiş və alınan naften-parafin karbohidrogenləri reduksiya 
olunmuş qrafen oksidin katalitik iştirakı ilə oksidləşdirilmişdir.  
Təmizlənmədən əvvəl və sonra T-46 yağının fziki–kimyəvi göstəriciləri öyrənilmiş və cəd-
vəl 1-də təqdim olunmuşdur. 
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Cədvəl 1. Təmizlənmədən əvvəl və sonra T-46 yağının göstəriciləri 

Göstəricilərin adı 
Cihazın 
adı 

Metod 

Nümunənin adı 

T46 yağı 
(təmizlənməmiş)

T46 yağı 
(təmizlənmiş) 

Kin. özüllük, mm2/san, 400C 
Stabinger 
SVM 

ASTM 
D445 

7,750 57.712 

Kin. özüllük, mm2/san, 1000C 
Stabinger 
SVM 

ASTM 
D445 8,0356 

7.1480 

Özüllük  indeksi 
Stabinger 
SVM

ASTM D2270 
56,5

75.7 

Sıxlıq, q/sm3 200C 
DMA 
4500 M

ASTM D5002 0,9066 0.8859 

Donma temp.0C -27 -30 

Alışma temp.0C 236 232 

Turşu ədədi, mg KOH/q ГОСТ 11362 - -
Aromatik karbohidrogenlər, % Metodika ГОСТ 15 - 

Təmizlənmiş T-46 yağının NMR- spektri ”BRUKER“ (AFR)  firmasının istehsalı olan 300 
MHs tezlikli spektrometrdə çəkilmiş və şəkil 2-də təqdim olunmuşdur.  

Şəkil 2. Təmizlənmiş T-46 yağ distillatının NMR- spektri 

Təmizlənmiş T-46 yağ distillatının struktur parametrləri öyrəmilmiş və cədvəl 2-də təqdim 
olunmuşdur. 

Cədvəl 2. Təmizlənmiş T-46 yağının struktur parametrləri 

Nümunən
in adı 

Hidrogen atomlarının 
struktur qruplar üzrə pay-
lanması,% 

Aromatiklik 
dərəcəsi 

İzoparafin 
indeksi 

T-46 
(təmizlən
miş) 

HAr Hα Hβ Hγ fα I 
Hnaften Hparafin

— — 13,2 54,1 2,7 — 0,40 

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi təmizlənmiş T-46 yağ distillatının tərkibində aromatik karbo-
hidrogenlər müşahidə olunmur. 
Təmizlənmiş T-46 yağının reduksiya olunmuş qrafen oksidin katalitik iştirakı ilə maye faza-
da, katalizatorun xammala nisbəti 0,4% olmaqla, 6 saat müddətində, 180-190°C tempera-
turda oksidləşməsi prosesi aparılmış və nəticələr cədvəl 3-də təqdim olunmuşdur. 
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Cədvəl 3. Təmizlənmiş T-46 yağının reduksiya olunmuş qrafen oksidin  
katalitik iştirakı ilə maye fazada oksidləşmə prosesinin nəticələri 

Alınan 
maddələr 

Çıxımı, % Turşu ədədi, 
mg KOH/q 

SNT 38,7 155,8 
ONT 5,2 135,8 
Oksidat 95,5 35,2 

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi, T-46 yağının reduksiya olunmuş qrafen oksidin katalitik işti-
rakı ilə oksidləşmə prosesi zamanı əldə olunan SNT-nin çıxımı 38,7%, t.ə. 155,8 mqKOH/q; 
ONT-nin çıxımı 5,2%, t.ə. 135,8 mqKOH/q; oksidatın çıxımı 78,5%, t.ə. 35,2 mqKOH/q ol-
muşdur.  
Təmizlənmiş T-46 yağ distillatının oksidləşmə prosesi nəticəsində alınmış turşular qarışığı-
nın İQ- spektri çəkilmiş və şəkil 3-də təqdim olunmuşdur. 
Şəkil 3-ə əsasən qeyd etmək olar ki, reduksiya olunmuş qrafen oksid iştirakı ilə əldə olu-
nan SNT-nin İQ- spektroskopiya metodu ilə təyinindən aşağıdakı udulma zolaqları alınmış-
dır:  
 723, 1376,1458 sm-1 və 2853, 2922, 2951 sm-1 uyğun olaraq, CH3 və CH2 qrupunun C-
H rabitəsinin deformasiya və valent rəqsləri; 
 1458, 2924, 2953 sm-1 CH2 qrupunun C-H rabitəsinin, uyğun olaraq, deformasiya və 
valent rəqsləri; 
 1709 sm-1 turşunun C=O rabitəsinin valent rəqsləri; 
 1171 sm-1 turşunun C-O rabitəsinin valent rəqsləri; 
 3453 sm-1 turşunun H-O rabitəsinin valent rəqsləri müşahidə olunmuşdur. 

Şəkil 3. Təmizlənmiş T-46 yağının oksidləşmə prosesi  nəticəsində 
alınmış turşular qarışığının İQ- spektri 

Nəticə: İlk dəfə olaraq, T-46 yağının maye fazada oksidləşməsi prosesi öyrənilmişdir. Tə-
mizlənmiş T-46 yağ distillatının reduksiya olunmuş qrafen oksidin katalitik iştirakı ilə maye 
fazada, katalizatorun xammala nisbəti 0,4 % olmaqla, 6 saat müddətində, 180-190°C 
temperaturda oksidləşməsi prosesi aparılmışdır. Bu zaman alınan SNT-nin çıxımı 38,7 %, 
t.ə. isə 155,8 mqKOH/q olmuşdur. 
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SULFAT TURŞUSU KATALİZATORUNUN İŞTİRAKİ İLƏ 
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SİNTETİK YAĞ TURŞUSUNUN (SYT) C7-C9 FRAKSİYASININ 
MONOEFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ 
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XÜLASƏ 

Sulfat turşusu katalizatorunun iştirakı ilə təbii neft turşusunun monoetilenqlikol efiri və ben-
zoy turşusu əsasında etilenqlikolun benzoat-naftenat efiri və  qələvi əsasında etilenqlikolun 
sintetik yağ turşusunun (C7-C9) fraksiyasının monoefiri alınmışdır. Alınmış efirlər 110 °C 
temperaturda, 5-6 saat müddətində 80 % çıxımla sintez edilmişdir. Digər tərəfdən həmin 
efirlər müqayisəli olaraq, ion mayesi katalizatoru n-metilpirrolidonhidrosulfat turşusu işti-
rakında sintez edilmişdir. Buna misal olaraq benzoy turşusu ilə sintetik yağ turşusunun C7-
C9 fraksiyasının monoetilen efirini göstərmək olar. Bu efirlərin çıxımı arasındakı fərq 10 %-
ə yaxın olmuşdur. İon mayesi katalizatorunun (n-metilpirrolidonhidrosulfat) iştirakında efirin 
çıxımı çox olmuşdur. Efirlərin fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin edilmiş və quruluşu spektral 
üsulla identifikasiya olunmuşdur. Sintez edilmiş efirlər dizel yanacağının termooksidləşmə 
stabilliyini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə sınaqdan keçirilmişdir. Məlum olduğu kimi dizel 
yanacağına tələbat artdıqca onun göstəricilərinə olan tələblər də sərtləşir. Avropa və 
dünya standartlarına əsasən Avro-5-in tələbinə görə ekoloji zərərsiz dizel yanacaqlarının 
tərkibində ümumi kükürdün miqdarı 10 ppm-dan, aromatik karbohidrogenlərin miqdarı isə 
10 %.kütlədən çox olmamalı, setan ədədi 51 ədəd, kinematik özlülük 40 °C-də 3-6 
mm2/san, alışma temperaturu 62 °C, termooksidləşmə stabilliyini xarakterizə edən şökün-
tünün miqdarı mak. 25 q/m3 olmalıdır. Deyilənləri nəzərə alaraq, sintez edilmiş efirlər dizel 
yanacağının  termooksidləşmə stabilliyini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə sınaqdan keçirilmiş-
dir. Müəyyən olunmuşdur ki, bu efirlərin antioksidant aşqar kimi tətbiqi mümkündür.
Açar sözlər: təbii neft turşusunun monoetilenqlikol efiri, benzoy turşusu, sulfat turşusu, 
qeyri-simmetrik efir, mürəkkəb efir, sintetik yağ turşusunun C7-C9 fraksiyası, antioksidant, 
dizel yanacağı 

Giriş: Son illər ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar olaraq bütün motor yanacaqlarının 
keyfiyyət göstəricilərinə sərt tələblər qoyulmuşdur. Əsasən avtomobil parklarında dizel 
mühərrikli nəqliyyatın sayının durmadan artması bu yanacağa olan tələbatı artırmışdır. 
Dizel yanacağına olan tələbatı yalnız neftin ilkin emalından alınan dizel yanacaq distillatı 
ilə təmin etmək mümkün olmadığı üçün distillata 30 % miqdarında neftin ikinci emal məh-
sulları olan katalitik kirekinq və kokslaşma proseslərindən alınan yüngül qazoyl fraksiyaları 
əlavə edilir. Bu zaman alınan yanacaq kompozisiyalarının tərkibində ümumi kükürdün, aro-
matik və politsiklik aromatik karbohidrogenlərinin miqdarı artır, dizel yanacağının setan 
ədədi azalır ki, bu da yanacağın yanmasının mühərrikdə gecikməsi ilə əlaqədar ətraf mühi-
tə yayılan zəhərli tüstü qazlarının midqarının artmasına səbəb olur.  
Məlum olduğu kimi dizel yanacağına tələbat artdıqca onun göstəricilərinə olan tələblər də 
sərtləşir. Avropa və dünya standartlarına əsasən Avro-5-in tələbinə görə ekoloji zərərsiz 
dizel yanacaqlarının tərkibində ümumi kükürdün miqdarı 10 ppm-dən, aromatik karbohidro-
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genlərin miqdarı isə 10 %.(küt).-dən çox olmamalı, setan ədədi 51 ədəd, kinematik özlülük 
40 °C-də 3-6 mm2/san, alışma temperaturu 62 °C, termooksidləşmə stabilliyini xarakterizə 
edən çöküntünün miqdarı maks. 25 q/m3 olmalıdır [1]. 
Bu tələblərə cavab verən dizel yanacaqlarını almaqdan ötrü tərkibində ikinci emal məhsul-
ları olan yanacaq kompozisiyaları üçün hidrotəmizləmə və dərin hidrogenləşmə proseslə-
rini aparmaq lazımdır. Hidrotəmizləmə prosesi zamanı dizel yanacaqlarının tərkibindəki 
təbii səthi aktiv maddələr tamamilə kənarlaşdırıldığı üçün alınan dizel yanacaqlarının isti-
mar xassələrindən termooksidləşmə stabilliyi pisləşir. Bu göstəricini yaxşılaşdırmaq üçün 
hidrotəmizlənmiş dizel yanacağına antioksidant aşqarlar əlavə edilməsi tələb olunur [2].  
Ədəbiyyat materiallarının və praktiki təcrübələrin köməkliyi ilə müəyyən edilmişdir ki, alkila-
minlər, alkilfenollar və onların başqa törəmələri, hal-hazırda dizel yanacağında termooksid-
ləşmə stabilliyini yaxşılaşdıran antioksidant kimi qəbul edilmişdir. Bu məqsədlə ədəbiyyat 
materiallarına istinad edərək, deyilənləri nəzərə alaraq təqdim edilən iş sulfat turşusunun 
iştirakı ilə təbii neft turşusunun monoetilenqlikol efiri və benzoy turşusu, sintetik yağ turşu-
sunun C7-C9 fraksiyasının mono efirlərinin sintezinə həsr edilmiş, onun dizel yanacağında 
termooksidləşmə stabilliyi xassəsi öyrənilmişdir [3].  

Təcrübi hissə: Sintez aşağıdakı tənlik üzrə aparılmışdır: 

R - COOCH2CH2OH + C6H5 - COOH
- H2O

R - COOCH2CH2 OCOC6H5
H2SO4

burada R-TNT-nin radikalıdır. 
Etilenqlikolun benzoat-naftenat efirinin alınması: reaksiya kolbasına (0,2 mol ) 57,2 qram 
TNT-nin monoetilenqlikolun efiri, katalizator qatı sulfat turşusu 1 % (turşuya görə hesab-
lanmış) və 100 ml həlledici toluol yerləşdirərək 110oC temperaturda, 5-6 saat müddətində 
qarışdırılır və 4,0 qrama yaxın reaksiya suyu ayrılır. Efirləşmə reaksiyasının sonluğu ayrı-
lan reaksiya suyunun miqdarı və turşu ədədinin stabilliyi ilə təyin edilmişdir. Reaksiya qarı-
şığı soyudularaq ayırıcı qıfda neytrallaşdırılır və yuyulur. Su nasosunun köməkliyi ilə həlle-
dici toluol distillə edildikdən sonra xam efir qurudulur və filtrdən keçirilərək analiz edilir. Sin-
tez edilmiş efirin çıxımı 80 %-dir. Efirin fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin edilmiş və quruluşu 
Almaniyanın “Bruker” firmasının “ALPHA” İQ-Furye spektrometrinin istifadəsi ilə identifika-
siya olunmuşdur. Xüsusi çəkisi – ρ420 – 9590,0  kq/m3, nD20 – 1,4775-dir. Sintez edilmiş efir 
spesifik iyə malik olub, suda həll olmayan benzol və toluolda yaxşı həll olan maddədir. 
Sintetik yağ turşusunun (C7-C9) fraksiyasının monoefirin sintezi aşağıdakı tənlik üzrə apa-
rılmışdır: 

- H2O

CH2OH

CH2Cl

+ RCOOH
NaOH

CH2OH

CH2OCOR

+NaCl

burada : R − C7 – C9 SYT radikalıdır. 
Sintetik yağ turşusunun (C7-C9) fraksiyasının monoefirinin alınması: reaksiya kolbasına 
(1,2 mol ) SYT-nin C7-C9 fraksiyası, 1 mol 40 %-li qələvi məhlulu yerləşdirərək 90-100 oC 
temperaturda, 0,5 saat müddətində qarışdırılır və ayırıcı qıfı vasitəsilə 1 saat müddətinə 
1,2 mol distillə olunmuş etilenxlorhidrin əlavə olunur. Reaksiya 5-8 saat müddətndə davam 
etdirilir. Reaksiya başa çatdıqdan sonra efir damcı qıfına yerləşdirilərək üzərinə 100-200 
ml benzol əlavə olunaraq ekstraksiya olunur və bir neçə dəfə su ilə yuyulur. Həlledici dis-
tillə olunaraq ayrılır, xam efir vakuum nasosunda distillə edilərək fraksiyalara ayrılır.  Sintez 
edilmiş efirin çıxımı 80 %-dir. Efirin fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin edilmiş və quruluşu 
Almaniyanın “Bruker” firmasının “ALPHA” İQ-Furye spektrometrinin istifadəsi ilə identifi-
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kasiya olunmuşdur. Xüsusi çəkisi – ρ420 – 9420,0  kq/m3, nD20 – 1,4382-dir. Sintez edilmiş 
efir spesifik iyə malik olub, suda həll olmayan benzol və toluolda yaxşı həll olan maddədir. 
Sintez edilmiş efirlər dizel yanacağı (DY) nümunələrində termooksidləşmə stabilliyini yax-
şılaşdıran aşqar kimi ЛСАРТ aparatında 120oC-də 4 saat müddətində yoxlanılmışdır. Mü-
əyyən edilmişdir ki, sintez edilmiş efir 0,004 % miqdarında, hidrotəmizlənmiş DY-na əlavə 
olunduqda çöküntünün miqdarı 100 ml yanacaqda 8,6 mq-dan 0,4  mq-a qədər aşağı düş-
müşdür. Beləliklə, ilk dəfə olaraq, ion mayesi katalizatorunun iştirakı ilə etilenqlikolun ben-
zoat-naftenat və sintetik yağ turşusunun (C7-C9) fraksiyasının monoefirləri hidrotəmizlən-
miş dizel yanacağına antioksidant aşqar kimi tövsiyə oluna bilər. 

Nəticə: Sulfat turşusu katalizatorunun iştirakı ilə təbii neft turşusunun monoetilenqlikol efiri 
və benzoy turşusu əsasında benzoat-naftenat efiri sintez edilmiş, onun dizel yanacağında 
antioksidant xassəsi yoxlanılmışdır. Həmçinin sintetik yağ turşularının (SYT) C7-C9 fraksi-
yası və etilenxlorhidrin əsasında qələvi iştirakında, etilenqlikolun monoefirləri sintez edil-
mişdir. Sintez olunmuş efirlərin dizel yanacağında antioksidant xassəsi yoxlanılmış və mü-
əyyən olunmuşdur ki, etilenqlikolun benzoat-naftenat efirini 0,004 % qatılıqda dizel yana-
cağına əlavə etdikdə çöküntünün miqdarı 8,6 mq-dan 0,4 mq-ya qədər azalır.
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TULLANTILAR ƏSASINDA KOMPOZİT BETONUN ALINMASI  

Cəfərova N.Ə., Dursunov A.E., Əvəzova G.I. [0000-0001-7109-0574]

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent 
cafarova.nahida@gmail.com 

XÜLASƏ 

Məqalə yeni növ tikinti materialları istehsalının genişlənməsinə, tikinti və sənaye tullantıları-
nın ikincili xammal kimi yeni tətbiq sahələrinini araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Müxtəlif 
sənaye tullantılarından istifadə etməklə həm ekoloji, həm də iqtisadi cəhətdən səmərəli olan 
kompozit materialların hazırlanması texnologiyası müzakirə olunur. Metalplastik boruların, 
köhnə beton lomunun qırıntıları və tullantı şüşə tullantılarından doldurucu kimi istifadə 
etməklə kontakt-bərkimə, pressləmə texnologiyası ilə qələvi-alümosilikat yapışdırıcıları 
əsasında hazırlanmış kompozit tikinti materialları yüksək sıxlığı və suyadavamlılığı ilə seçilir. 
Alınmış kompozitlər 700-1300 kq/m3 sıxlığa və 30 Mpa-dan yuxarı möhkəmliyə malik 
olmuşdur. Metalplastik boruların xırdalanmış tullantılarının doldurucu kimi istifadəsi panel 
arakəsmələrdə istilikkeçiriciliyin azalmasına səbəb olur.  
Açar sözlər: təkrar istifadə, tullantı, kompozit beton, boru tullantıları, köhnə beton, şüşə. 

Müasir tikinti materiallarının istehsal texnologiyaları, aztullantılı texnologiyaya əsaslanmaqla 
həm ekoloji, həm iqtisadi tələblərə uyğun olan keyfiyyətli standartların yaradılmasını tələb 
edir.
Hazırda bir çox ölkələrdə təbii xammala əsaslanan məhsulun xüsusi enerji tutumu optimal 
göstəriciləri orta hesabla 2-3 dəfə keçir. Bu çətinlik, ilk növbədə, tikinti materialları istehsalı-
na xarakterikdir. Burada ən çox enerji istehlakı tələb edən proses tikinti materialları isteh-
salında ilkin materialların yaradılma texnologiyasıdır [1]. Maddi və enerji sərfiyyatına qənaət 
tikinti materiallarının hazırlanmasında istehsalat və tikinti tullantılarından istifadə olunması 
hesabına nail olunur. Bununla əlaqədar olaraq, yerli xammal və istehsalat tullantıları əsasın-
da effektiv kompozisiya materiallarının işlənilməsi və alınması aktual, müasir və əhəmiyyətli 
məsələdir. Az işlənən şüşə qırıntılarının, beton qırıntılarının, metalplastik boru istehsalı tul-
lantılarının geniş miqyasda istifadəsi ehtiyatların qorunması və ətraf mühitin mühafizəsi mə-
sələlərini tam həcmdə həll etməyə və tikinti materialları hazırlanmasına məsrəfi azaltmağa 
imkan verir [2]. 
Tullantıların təkrar emalı hazırda aktual məsələlərdəndir. Çünki, sökülmədən alınan tullantı-
ların bir hissəsinin tikinti sənayesinə qaytarılması (təkrar emal) həm iqtisadiyyat, həm də 
ətraf mühit üçün vacibdir. Təkrar emalın əsas vəzifəsi ikincili xammal əsasında tikintinin ma-
ya dəyərini azaltmaqdır, bu həm də, tikinti materialları və tullantıların atılması ilə bağlı ekoloji 
problemləri həll edir. Beton və dəmir betonun tikintidə və binaların rekonstruksiyasında tətbi-
qinin həcminin artması külli miqdarda tullantı və kondisiyaya uyğun olmayan məhsulun 
yaranmasına səbəb olmuşdur. 
 Betonun təkrar istifadəsi məhduddur. Hazırda bu növ tullantının utilizasiyası beton qırıntıla-
rından iri doldurucu kimi istifadəyə gətirib çıxarır. Betondan təkrar istifadə probleminin ən 
perspektiv həlli onun əsasında tikinti kompozitinin alümosilikat yapışdırıcı və kontakt-bər-
kimə texnologiyası əsasında alınmasıdır [3,4]. 
Şüşə qırıntıları və şlaklar yapışdırıcı, tikinti məhlulları və beton almaq üçün effektiv ikincili 
xammal hesab olunurlar. Hazırda bu tullantılardan istifadə etməklə tikinti materialları istehsalı 
texnologiyası yüksək enerji qənaətinə nail olmuşdur. Bu problemin aktual həlli karkas tex-
nologiyası əsasında şüşə qırıntıları və şlak tərkibli kompozit materialların alınmasıdır [5,6].   
Təcrübi hissə: Kompozit materialın hazırlanması üçün sənaye və tikinti tullantılarından 
xammal kimi istifadə olunmuşdur. Təcrübədə istifadə olunan material və maddələr bunlardır: 
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Portlandsement – tərkibində aktiv mineral əlavə saxlayan “Holcim” sement zavodunun 
istehsalı olan QARADAĞ EKSPERT CEM II/A-L 42,5 R, təbii şəbəkə suyu, texniki natrium 
qələvisi, texniki kalium qələvisi, ikisulu gips - tikinti gipsinin su ilə qatılmasından alınmış nor-
mal qatılıqlı bərkimiş gips, sulfat turşusu (H2SO4), ED-20 markalı epoksid qatranı, polietilen-
poliamin, polivinilasetat emulsiyası, qranit mənşəli çınqıl,  B7,5 və B10 markalı tullantı beton 
qırıntıları, metaləritmə sexinin posası- tərkibi, %: FeO - 13,3; Fe2O3-57,3; MnO 0,4; NiO - 
0,1; Сr2О3 - 0,1; SiO2 - 18,8; CaO - 2,1; MgO - 4,5; A 2 O 3- 2,9; С - 0,5, şəbəkə suyu üçün 
işlənmiş metalpolimer boru tullantılarının 0,1-0,7 mm-lik kəsikləri, LED tipli lampa şüşəsinin 
ovuntuları.  
Tədqiqatlar  4x4x16 sm ölçülü  nümunələr üzərində aparılmışdır. Nümunələr istehsaldan 
sonrakı gün 8 saat ərzində t = 90°C qızdırılma və qurudulmaya məruz qalmışdır. 28 günlük 
bərkimə dövründə sınaqdan keçirildi.  
Kompozit tikinti materiallarının fiziki-texniki xassələrinin müəyyənləş-dirilməsi üçün Azərbaycan 
standartlarına uyğun olaraq fiziki-mexaniki, fiziki-kimyəvi metodlardan istifadə olunur [7,8].  
Tədqiqat nəticəsində alümosilikat –qələvi yapışdırıcıların və kontakt –kondensasiya bərki-
məsilə materialların formalaşması nəzəriyyəsinə əsaslanaraq yaradılan ikincili beton alın-
ması əldə olunmuşdur. 

Nəticə: Kompozisiyanın optimal tərkibini müəyyən etmək üçün müxtəlif faktorların: qələvinin 
növünün, qələvinin istifadə miqdarının, bərk/su nisbətinin təsiri öyrənilmişdir. Cədvəl 1-də 
yerinə yetirilən təcrübənin nəticələri verilmişdir. Qələvinin təsirini öyrənmək üçün qələvinin 
miqdarı 3 və 7% intervalında dəyişdirilmişdir.  
Təcrübə nəticələrinin analizi göstərdi ki, NaOH üçün qələvinin maksimal miqdarı 7% olduqda 
S/B  0,3-0,5 intervalındadır. Aşkar olunmuşdur ki, KOH qələvisi istifadə olunduğu zaman 
ikincili betonda davamlılıq bir qədər aşağıdır. Bu kalium qələvisinin natrium qələvisinə 
nisbətən daha az aktivləşmə qabiliyyəti ilə izah oluna bilər. 

Cədvəl 1. Qələvinin miqdarının təsiri

Qələvinin 
miqdarı,%

Su/Bərk 
Nisbəti 

NaOH göstəriciləri KOH göstəriciləri 

Orta sıxlıq, 
, kq/m3

Sıxılmada orta möh-
kəmlik, R, MPa 

Orta sıxlıq, 
, kq/m3

Sıxılmada orta möh-
kəmlik, R, MPa 

3 0,3 1660 13,8 1679 5,9 
5 0,3 1677 14,8 1735 8,0 
7 0,3 1662 16,0 1734 8,9 
3 0,35 1617  8,1 1660 4,5 
5 0,35 1599 11.5 1641 7,0 
7 0,35 1640 19,2 1689 9,3 
3 0,40 1578 7,9 1619 2,9 
5 0,40 1530 9, 7 1620 5,9 

7 0,40 1627 12,2 1710 11,7 

Sonrakı təcrübələr üçün kompozitin aşağıdakı tərkibi qəbul olunmuşdur:  
B7,5-B10 sinifli xırdalanmış beton: su: qələvi (NaOH və ya KOH) nisbəti müvafiq olaraq, 
küt.his. 10:3:5 müəyyən edildi. Tədqiq olunan kompozitlərin optimal nisbətləri müəyyən 
olunduqdan sonra əsas texnoloji proseslərin təsiri qiymətləndirilmişdir. Materialların xas-
sələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən faktorlar müəyyənləşmişdir: laborator xırdalayıcıda 
5-15 dəq intervalında “yaş” üyütmə ilə aktivasiya, 180⁰C-də qurudularaq qızdırmanın müd-
dəti 2-8 saat. Qarışığa qələvi dəyirmanda xırdalanmış betonun su ilə birgə üyüdülməsindən 
sonra daxil edilir. Təcrübə nəticələri cədvəl 2-də verilmişdir. 
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Cədvəl 2. Üyüdülmə və qızdırılma müddətinin təsiri

Üyüdül-
mə vaxtı
dəq 

Qızdırıl-
ma müd-
dəti,saat

NaOH göstəriciləri KOH göstəriciləri

Orta sıxlıq, 
, kq/m3

Sıxılmada orta möh-
kəmlik, R, MPa 

Orta sıxlıq, , 
kq/m3

Sıxılmada orta mö-
hkəmlik, R, MPa 

5 2 1677 14,8 1700 8,0
10 2 1646 12,2 1700 5,4
15 2 1617 16,7 1753 8,4
5 5 1628 9,9 1799 4,0
10 5 1665 13,4 1751 5,7
15 5 1683 19,6 1684 10,8
5 8 1613 13,4 1701 5,0
10 8 1670 15,7 1660 6,5
15 8 1604 18,1 1661 6,8

Aparılan tədqiqat nəticələrindən müəyyən olunur ki, baxılan inervalda aktivləşmə müddətinin 
artması zamanı kompozitin davamlılığı monoton olaraq artır, bu isə təsir zamanı amorfiza-
siya proseslərinin sönməməsi qənaətinə gətirir. Üyütmə zamanı meydana gələn yeni səthlər 
aktiv xammalın artmasına səbəb olur. Bu zaman kompozitlərin orta sıxlığı mexaniki emalın 
müddətindən asılı olaraq aşağı düşür. Bu, xırda zərrəciklərin materialın strukturunda yerləş-
məsi zamanı aralarında daha çox boşluğun yaranması ilə izah olunur. Az aktivləşmə müd-
dətli xammal üçün qızdırılmanın müddəti daha çox təsiredicidir; Kifayət qədər aktivləşmiş 
xammal üçün davamlılıq maksimal qiymətinə 5 saat qızdırılmadan sonra çatır. 
Ümumilikdə qeyd etmək lazımdır ki, əsas texnoloji parametrləri dəyişdirməklə betonun da-
vamlılığını 1,5-2 dəfə keçən kompozitlər almaq mümkündür. Alümosilikat-qələvi yapışdırıcı 
və kontakt-bərkimə texnologiyalarından alınmış nəticələri müqayisə etdikdə mineral sement 
daşlarının ikinci halda kompozitlərin strukturunun yaranması zamanı daha aktiv iştirak 
etdiyini qeyd etmək olar. 
NƏTİCƏ. Aparılmış tədqiqatlara əsasən qeyd etmək olar ki, B7,5 sinif betonundan xammal 
kimi istifadə zamanı nümunənin davamlılığı 1,8 MPa, B15 sinif beton tətbiqi zamanı isə 30 
MPa-dan çox olmuşdur. Alınan kompozitlər  700 ilə 1350 kq /m3 intervalında sıxlığa malikdir. 
Kontakt-kondensə yolu ilə alınmış materialın sıxlığı alümosilikat-qələvi bağlayıcı texnologi-
yasının tətbiqi zamanı alınan materialın sıxlığından 1,4-1,5 dəfə çoxdur. 
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ABSTRAKT 

Məqalə universal yeni tip ultrasəs cihazları sisteminə həsr edilmişdir. Ultrasəs yolu ilə 
qaynağın tətbiqi prosesinə baxılır. Ultrasəs qaynaq tətbiqləri genişdir, elektrik və 
kompüter, avtomobil və aviasiya, tibbi və qablaşdırma da daxil olmaqla bir çox səna-
yedə mövcuddur. Yeni materialların  bərpa və yenidən qurmada istifadəsi, dərin  qay-
naq tikişlərindən sızmaların təyin edilməsində araşdırmalar aparılmasına səbəb olur. 
Bu metod universaldır, metallara və plastiklərə, müxtəlif materiallara uyğundur. Qalın 
divarlı hissələrdə prosesi sürətləndirmək üçün induksiya cərəyanları tələb olunur. Ul-
trasəs metod yalnız istehsalda deyil, gündəlik həyatda tez-tez istifadə olunur. Müxtəlif 
növ plastiklər üçün proqram təminatı ilə idarə olunan universal qaynaq aparatı hazır-
lanmışdır. Ultrasəs qaynaq tətbiqləri genişdir və cihazın prototipini inkişaf etdirmək 
üçün onun əsas funksiyasını  mikrokontrollerlə yerinə .yetirilir. 
Açar sözləri: qaynaq tikişi, ultrasəs qaynaq sistemi, piezoelektrik kristal, zirkonat 
titanat, mikrokontroller 

Giriş: Ultrasəs yolu ilə qaynağın tətbiqi prosesi sənayenin müxtəlif sahələrinin texnoloji 
problemləri avtomatlaşdırmağa, ultrasəs yolu ilə qaynaqı müxtəlif avadanlıqların tətbiqi ilə 
həyata keçirməyə imkan verir. Ultrasəs qaynaq nazik- incə hissələrdə işləmək üçün əlve-
rişli və praktikdir. Bağlandıqda daxili gərginliklər yaranmır, aşağı ərimə elementləri istilik 
deformasiyasına məruz qalmır. Plastik boru kəmərlərində  ultrasəs qaynağından istifadə 
edilərək heç bir doldurucu material və ya buruqlardan istifadə edilmir, məhsullarda az fərq-
lənən tikişlər əldə edilir. Ultrasəs metal qaynağı edilərkən isə elektrodlara və ya qaynaq te-
linə ehtiyac duyulmur.  
Ultrasəs qaynaq termoplastik materialların qaynaq və montajında geniş istifadə olunan bir 
qaynaq texnologiyasıdır.  

Məsələnin qoyuluşu. Ultrasəs qaynaq (UQ) qaynaq interfeysinə yüksək tezlikli titrəmə və 
normal təzyiq tətbiq edərək oxşar olan və ya olmayan materialları birləşdirmək üçün istifa-
də edilə bilən ‘qatı hal’ qaynaq prosesidir. Bu metodun əsas üstünlüyü qaynaq interfeysin-
də aşağı istilik girişinin olmasıdır. Soyuq qaynaq texnikasına görə, ultrasəs qaynaq nazik 
təbəqələri qalın təbəqələrə birləşdirmək üçün istifadə edilə bilər və qaynaq interfeysindəki 
istiliklə əlaqəli xüsusiyyətlər çox da önəmli deyil. Beləliklə, alüminiumdan misə, alüminium-
dan polada və s. kimi qaynaqlar edilə bilər. 
Bu birləşmə prosesi istehsal olunan qaynaq növünə görə bəzi dəyişikliklərə malikdir. Ultra-
səs qaynaq sisteminin tipik komponentləri şəkil 1-də verilmişdir. 
Ultrasəs qaynaq avadanlığı bir enerji təchizatı, çevirici, gücləndirici, birləşdirmə, sonotrod, 
qaynaq ucu və zindandan ibarətdir. Sıxma gücü qaynaq interfeysinə daxildir. Sıxma gücü 
təyin edildikdən sonra, enerji təchizatı şəbəkə tezliyinin (50-60 Hz) qaynaq prosesi üçün 
lazım olan yüksək tezlikə (20-40 kHz) çevrilməsini təmin edir. Çeviricinin piezoelektrik 
keramikası, əsasən, qurğuşun zirkonat titanatdan hazırlanır. Prosesdəki növbəti addım 
titrəmənin amplitudunu dəyişdirməkdir. Bu gücləndirici tərəfindən edilir. Oradan birləşdirmə 
sistemi nəticəsində titrəmələr sonotroda ötürülür. 
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Şəkil 1. Ultrasəs qaynaq, tezlik çevrilməsi 

Kompleks enjeksiyon qəliblənmiş  termoplastik hissələrə qoşulmaq üçün ultrasəs qaynaq 
avadanlığı qaynaqlanan hissələrin dəqiq xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq asanlıqla fərdiləş-
dirilə bilər. Parçalar sabit bir formalı yuva (anvil) və bir çeviriciyə qoşulmuş bir sonotrod 
arasında yerləşdirilir və a~20 kHz aşağı amplitudlu akustik vibrasiya yayılır. Plastikləri qay-
naq edərkən iki hissənin interfeysi ərimə prosesini cəmləşdirmək üçün xüsusi hazırlanmış-
dır. Materiallardan birində ümumiyyətlə ikinci plastik hissəyə toxunan sünbüllü (spiked) və 
ya yuvarlaq (rounded) bir enerji direktoru  olur. Ultrasəs enerji hissələr arasındakı nöqtə tə-
masını əridir və bir bənd yaradır. Bu proses yapışqan, vida (screws) və ya uyğun dizaynla-
ra yaxşı avtomatlaşdırılmış bir alternativdir. Ultrasəs metalları qaynaqlamaq üçün də istifa-
də edilə bilər, ancaq tipik olaraq nazik, yumşaq metalların kiçik qaynaqları ilə məhdudlaşır.  

Nəticə: Ultrasəs Qaynaq ilə qaynaq təbəqələri üzərində bir neçə tədqiqat aparılmışdır. Fər-
qli parametrlər təbəqə qalınlığı, sistemin güc diapazonu, təzyiq gücü, qaynaq müddəti və 
vibrasiya amplitududur. 
Ultrasəs Qaynaq proseslərinin qaynaq müddəti çox qısadır. Bir neçə millisaniyədən bir ne-
çə saniyəyə qədərdir. Bu parametr vacibdir, çünki həddən artıq qaynaq müddəti sonotro-
dun materiala dərin nüfuz etməsini təmin edir və bu, qaynaq interfeysindəki materialın zə-
dələnməsinə və ya xaric olunmasına səbəb olur. Digər tərəfdən, çox qısa qaynaq müddəti 
məhdud olmayan yerlərin olmasına səbəb ola bilər, buna görə qaynaq xətti qismən yapış-
dırılır. Qaynaq gücünə yüksək təsir göstərir. 
Qaynaq müddəti də aşağıdakı əlaqədə göründüyü kimi güc və qaynaq enerjisi ilə əlaqə-
dardır. Beləliklə, vaxt əlaqəsi ilə verilən güc enerji səviyyəsi ilə müəyyən edilə bilər: 

� = � ∗ �                                                                (1) 
E-enerji, P-güc, t-vaxt 
Temperaturun K tipli termocütlük oxunuşundan J tipli termocütlüyə çevrilməsi düstur (2)-ə 
uyğun olaraq həyata keçirilir: 

� =
��

�.�������
                                                            (2) 

T0 - sensordan alınan temperatur; T – vurma-nəbz genişliyi modulyasiyası (NGM) siqnalını 
hesablamaq üçün istifadə olunan temperatur. 
Nəbz genişliyi modulyasiyası (NGM)  vəzifə dövrü proqram proporsional inteqral fərqləndi-
rici (PİF) nəzarətçisi istifadə edərək hesablanır. Düstur (2) -yə tətbiq edilir.



166 

E-ISSN: 1609-1620 

VOLUME 24  ISSUE (+)02  2022 

AATMX
AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ 

�(�) = ���(�) + �� ∫ �(�)�� + ��
��

��

�

�
;                                    (3) 

u(t) – vurma-nəbz genişliyi modulyasiyasının (NGM)-in vəzifə dövrü; e(t) - əvvəlki tempera-
turla cərəyan arasındakı fərq; t – vaxt; Kp, Ki, Kd - mütənasib, inteqral, diferensial əmsallar. 
Həyata keçirilmiş proqram təminatı ilə idarə olunan universal qaynaq maşını istilik termopla-
stiklərini viskoz bir axın vəziyyətinə gətirir və bu da onların qaynaqlanmasına imkan verir. 

Proqram təminatı ilə nəzarət olunan qaynaq cihazı. Ultrasəsdə bir piezoelektrik kristalı-
na bir elektrik yük tətbiq edərək qısa bir titrəmə meydana gəlir, yəni kristal qalınlığı ilə mü-
tənasib bir tezliklə çox qısa müddətə titrəyir. Müasir mikrokontroller tətbiq olunur, bu kon-
troller kifayət qədər böyük bir yaddaşa malikdir, istilik sensorlarından gələn informasiyaları 
oxuyur, xətanın aşkarlanmasında bu tezlik saniyədə bir ilə altı milyon arasında (1 MHz - 6 
MHz) olduğu görünür. 
Ultrasəs enerji havada çox zəifləyir və bir işıq şüası qatından keçib bir interfeyslə qarşılaş-
dıqda (bir xəta və ya mümkün bir boşluq və s.) müəyyən bir enerji əks olunur. Nümunə ilə 
təmasda olan ölçmələrdə, titrəyən kristal yoxlanılan material üzərində əllə tutulan bir proba 
yerləşdirilir. Sınaq parçası və kristal arasındakı kiçik bir hava boşluğunu keçən enerjinin 
asanlıqla köçürülməsi üçün səthə adətən yağ, su və ya gres şəklində bir maye təbəqəsi 
tətbiq edilir. Xüsusilə qaynaqlı əlaqələrdə xüsusi cihazlarda yaradılan səsdən sürətli dalğa-
lar parçaya göndərilir. Çatlar olan yerlərdə dalğalar güclü bir əks ilə geri qayıdır. Qüsurlu 
nöqtələr test cihazının ekranında əks olunan nümunələrə və yerlərə baxaraq müəyyən 
edilir. 

Şəkil 2. Funksional blok sxem

Mikrokontroller xəta aşkarlanmasının avantajları:
1. Qalınlığı və uzunluğu təxminən bir metrə qədər olan hissələr test edilə bilər. 
2. Xətanın yeri, ölçüsü və növü müəyyən edilə bilər. 
3. Test dərhal başa çatır. 
4. İstifadə olunan cihazlar nəql edilə bilər. 
5. Son dərəcə həssasdır. 
6. Giriş üçün yalnız bir tərəf kifayətdir. 
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Proqramın inkişaf etdirilməsi: Ultrasəs tətik nöqtəsindən proqramlaşdırılmış qaynaq məs-
afəsinə çatana qədər işləyir. RPN dərinliyi istinad nöqtəsindən ölçülən ərimə xəttidir. Daimi 
qaynaq dərinliyi bərabər ərimə həcmini təmin edir. Təkrarlanan qaynaq bağlantısı gücü tə-
min edir, hətta balanslı ola bilər. Əsasən yaxşı qaynaq quruluşuna sahib, inyeksiyalı qəlib-
lənmiş hissələrdə istifadə olunur. Mikrokontrollerin proqramlaşdırılması C++ dilində yazılır.  
Başlanğıc parametrlər daxil edilir,  proqram funksiyasını icra edir (Şəkil 3). 

Şəkil 3. İlkin parametrlərin blok sxemi                 Şəkil 4. Qaynaq qurğusuna yazılan 
(PİF proporsional inteqral fərqləndirici)                             proqramın blok sxemi 

Proqramın əsas hissəsi sonsuz bir məlumatlarla icra edilir, alqoritm blok sxemində təqdim 
olunur (Şəkil 4). 
Tətbiq edilən alt proqram temperatur haqda informasiyanın ekrana cıxarılmasını təmin edir 
(Şəkil 5). 
Temperaturu təyin etmək üçün enkoderlə fasilə edilir və kodlayıcı ilə istənilən temperaturu 
öncədən bilmək olur. 

başlanğıc 
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Şəkil 5.Verilən məlumatın ekrana cıxması üçün əl iıə daxil edilməsi 

Nəticə: Xüsusi bir material birləşməsinin qaynaq edilə biləcəyindən əlavə, hər bir paramet-
rin düzgün seçilməsi vacibdir. Bu, ən yaxşı qaynaq keyfiyyətini təmin edir. Ultrasəs Qayna-
qın vacib parametrləri qaynaq müddəti, təzyiq gücü və üst təbəqənin qalınlığıdır. Bu para-
metrlər DOE tədqiqatında istifadə ediləcək, buna görə müəyyən bir parametr dəsti qayna-
ğın mümkün olan ən yaxşı qaynaq keyfiyyətinə sahib olmasını təmin edir. 
Proqram təminatı iıə işləyən qaynaq aparat interfeysində effektivlik açıq şəkildə təsdiqlənir. 
Qaynaq interfeysində gərginliyin sərtləşməsinin əsas səbəbi qaynaqdan sonra kristalların 
incə olmasıdır. Qaynaq interfeysindən daha uzaqda yumşalma temperaturu təsiri səbəbin-
dən sərtlik azalır. Bu təsir, yenidən kristalizasiyanı təmin edən qaynaq materialının içərisin-
dəki temperatur artımları ilə əlaqədardır. 

Başlanğıc

İ=1? 

termocüt çeviricisindən siqnal 

qəbul etmək

siqnal emalı 

alınan temperatur dəyərinin J tipli 

termocütlərin temperaturlarına çevrilməsi 

tələb olunan quyu lüləsinin hesa-

blanması 

manual konfiqurasiya rejimində 
ekranda məlumatı göstərmək üçün alt 

proqramın çağırılması 

termocüt çeviricisindən siqnal 
qəbul etmək

siqnal emalı

alınan temperatur dəyərinin J tipli 

termocütlərin temperaturlarına çevrilməsi

tələb olunan quyu lüləsinin
hesablanması

manual konfiqurasiya rejimində 
ekranda məlumatı göstərmək üçün alt 

proqramın çağırılması

Düymə 

basılıb? 

İ=1 

Düymə
basılıb?

İ=1

SON

yox həyox



169 

VOLUME 24  ISSUE (+)02  2022 

ISSN: 1609-1620 

AATMX
AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ 

REFERENCES 
1. Smith, T.F., Waterman, M.S.: Identification of common molecular subsequences. J. Mol. 
Biol. 147, 195-197 (2001). doi 10.1016/0022-2836(81)90087-5  
2. May, P., Ehrlich, H.-C., Steinke, T.: ZIB structure prediction pipeline: composing a com-plex 
biological workflow through web services. In: Nagel, W.E., Walter, W.V., Lehner, W. (eds.) Eu-
ro-Par 2006. LNCS, vol. 4128, pp. 1148-1158. Springer, Heidelberg (2006). doi:10.1007/118-
23285_121  
3. Foster, I., Kesselman, C.: The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure. Mor-
gan Kaufmann, San Francisco (1999)  
4. Czajkowski, K., Fitzgerald, S., Foster, I., Kesselman, C.: Grid information services for 
dis-tributed resource sharing. In: 10th IEEE International Symposium on High Performance 
Distributed Computing, pp181-184. IEEE Press, New York (2001). doi: 10.1109/HPDC.2001. 
945188  
5. Foster, I., Kesselman, C., Nick, J., Tuecke, S.: The physiology of the grid: an open grid 
services architecture for distributed systems integration. Technical report, Global Grid Fo-
rum (2002)  
6.National Center for Biotechnology Information. http://www.ncbi.nlm.nih.gov 



170 
AATMX
AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ 

E-ISSN: 1609-1620 

VOLUME 24  ISSUE (+)02  2022 

EPOKSİ-FENOL ÖRTÜK KOMPOZİSİYASI 

M.N. Əmiraslanova[0000-0001-9779-7121], A.P.Əliyeva[0000-0001-9384-6918],  
Ş.R. Əliyeva[0000-0002-9729-1048],  M.C. İbrahimova,  
F.Y. Yusifzadə, R.Ə.Rüstəmov [0000-0001-6820-9212],   
F.A. Məmmədzadə[0000-0002-1815-8071], P.E.İsayeva
1AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri  İnstitutu 
E-mail: amenzer@mail.ru *, ayten.vp@gmail.com 

XÜLASƏ 

Məqalədə  xalq təsərrüfatının və sənayenin bir çox sahələrində uğurla  tətbiq  olunan fe-
nolformaldehid oliqomerlərinin alınması və istifadə olunmasına dair son  illərin elmi mətbu-
atında dərc olunan materialların qısa icmalı verilmiş və şərh  edilmişdir. Çoxsaylı tətbiq  
sahələrinin bu sıradan olan birləşmələrin yüksək istismar göstəricilərinə malik olması ilə 
bağlılığı təsvir edilmişdir. Fenolformaldehid oliqomerlərinin əsas etibarilə örtükəmələgətiri-
ci, yapışqan, əlaqələndirici olaraq uğurlu istismarı onların həm ayrılıqda, həm də kompozi-
siya tərkibləri kimi fiziki-mexaniki xassələrinin, o cümlədən adgeziya, elastiklik, möhkəmlik 
göstəricilərinin qənaətbəxş olmasının nəticəsi kimi diqqətə çatdırılmışdır. 
Məqalə benzilaminlə funksionallaşdırılmış fenolformaldehid oliqomerlərinin sintezi, rezol və 
novolak tipli fenolformaldehid oliqomerlərinin həlledicidə təkrar polikondensləşməsi ilə 
hibridləşmiş oliqomerlərin alınması, sonuncuların n-butil spirti ilə efirləşdirilməsi və ED-20 
markalı epoksid qatranı ilə epoksi-fenol kompozisiya tərkibləri kimi istifadə edilməsinə həsr 
olunmuşdur. Sintez olunmuş oliqomerlərin İQ-spektroskopiya üsulu ilə quruluşu, gel-nüfuz-
edici xromatoqrafiya üsulu ilə molekul-kütlə paylanması göstəricilərinə aid şərhlər verilmiş-
dir. Efirləşdirilmiş hibrid oliqomerlər əsasında epoksi-fenol örtük kompozisiyalarının yüksək 
fiziki-mexaniki xassələrə malik olduğu və  metal avadanlıqların səthində qoruyucu örtük 
materialı kimi əhəmiyyəti qeyd edilmişdir. 
Açar  sözlər: fenolformaldehid oliqomeri, novolak, rezol, hibridləşmiş oliqomer, efirləşmə, 
polikondensləşmə, fiziki-mexaniki xassələr, epoksid qatranı, örtük kompozisiyası, n-buta-
nol, benzilamin 

Giriş: Xalq təsərrüfatının və sənayenin bir çox sahələrində istifadə olunan yüksək mole-
kullu birləşmələrin müxtəlif çeşidləri içərisində fenol və onun törəmələri əsasında oliqomer 
tərkiblərin mühüm rolu vardır. Bu, neft, qaz, tükənməyən daş kömür ehtiyatları kimi real 
xammal resurslarının mövcudluğu, analoji çevrilmə və modifikasiya proseslərinin həyata 
keçirilməsinin mümkünlüyü, funksional və quruluş xüsusiyyətləri, eləcə də sintez proses-
lərində texnoloji rejimin sadə və əlverişli olması ilə əlaqədardır.  
Fenolformaldehid oliqomerlərinin (FFO) geniş və uğurlu tətbiqini təmin edən amillərdən biri 
onların bir çox üzvi birləşmələrlə qarşılıqlı təsir reaksiyalarının həyata keçirilməsi ilə xas-
sələrinin idarə olunması imkanlarıdır. Çoxsaylı elmi ədəbiyyat mənbələrində müxtəlif təsni-
fatdan olan üzvi birləşmələrlə modifikasiya proseslərində FFO-ların təyinatı üzrə göstəri-
cilərinin tələb olunan istiqamətdə dəyişdirilməsi geniş işiqlandırılır. Bu proseslərə yeni sıra 
termoreaktiv fenol oliqomerlərinin alınması məqsədilə adipin turşusu ilə dietilenqlikol 
əsasında poliefirpoliolların FFO ilə qarşılıqlı təsirini aid  etmək olar [1]. Digər özbək alimləri 
tərəfindən aparılan analoji tədqiqatlarda [2] FFO-lar əsasında kompozisiyaların möhkəmlik, 
deformasiya xassələrini yaxşılaşdırmaq, səmərəli emalını təmin etmək üçün yüksək 
molekul kütləli termoreaktiv oliqomerlər malein anhidridi iştirakında alınmışdır. Bu zaman 
malein anhidridi həm turş katalizator, həm də sopolikondensləşmədə monomer rolunu 
oynayır.  
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Yüksək adgeziya və elastiklik göstəriciləri FFO-ların müxtəlif təyinatlı kompozisiya tərkibləri 
üçün əlaqələndirici olaraq əhəmiyyətini müəyyənləşdirir. Doldurucuların çeşidləri müxtəlif, 
əldə olunan xassələr kompleksi – qənaətbəxşdir [3]. Proseslərin aparılma şəraitinin də-
yişdirilməsi, katalizatorun seçilməsi FFO-ların mövcud istehsal proseslərinin modernləşdi-
rilməsi və təkmilləşdirilməsinə imkan verir. Bitki mənşəli dolduruculardan, liflərdən istifadə 
edilməsi xüsusilə perspektiv əhəmiyyət daşıyır. Qələvi ilə işlənmiş 1,18-0,6: 0,6-0,3 və 0,3 
mm-dən kiçik ölçülü xüsusi ağac liflərinin keşyu qozu qabığından alınan biofenol əsaslı 
fenolformaldehid qatranının (FFQ) [4] 20 küt.% və 40 küt.%-i miqdarında əlavəsi ilə termiki 
presləmədən alınan kompozitlər dartılma və əyilməyə qarşı davamlığın 34,27 MPa və 65 
MPa-ya bərabər müvafiq ən yüksək göstəricilərə malik olmuşdur. Tədqiqatlarda laylı 
materialların dartılma zamanı morfologiyası öyrənilmiş, liflərin mikroməsamələrinin fenol 
qatranı ilə dolması nəticəsində liflə matrisa arasında fazalararası əlaqələnmənin gücləndiyi 
aşkarlanmışdır. Doldurucu kimi karbon liflərinin istifadə olunduğu, avtomobil və aviasiya 
sənayesində ekoloji təmiz və bioparçalanmaya uğrayan interyer komponentləri kimi dəyərli 
FFO kompozitləri məlumdur [4]. FFO-ların ağac emalı sənayesində əlaqələndirici olaraq 
istifadəsi hal-hazırda çox aktualdır [5-8]. Qeyd edilənlər FFO-ların quruluş  xüsusiyyətləri 
ilə əlaqədardır. 
Polivinilbutiralla modifikasiya olunmuş FFQ əsasında BF-2 markalı yapışqan materialı me-
talların (alüminium, polad, mis), plastik kütlələrin, keramika avadanlıqlarının, üzvi şüşənin, 
ağacın, fanerin, dərinin, ebonitin, polistirolun, kağızın və s. yapışdırılmasında uğurla istifa-
də olunur (ГОСТ12172-74), çürüməyə, korroziya təsirlərinə, temperatur dəyişmələrinə da-
vamlıdır.  
Göründüyü kimi, FFQ-larının məhz yüksək adgeziya göstəriciləri ilə əlaqəli tətbiqi təyinat-
ları çoxdur və bir-birindən fərqli istiqamətləri əhatə edir. Dünya ölkələrində FFQ istehsalı 
üçün reaktor qurğularının və infrastrukturun tikintisinə investisiyaların artırılması, məs.,  
(“Metafraks Qrup” İB, Rusiya), formaldehid istehsalı ilə məşğul olan sənaye obyektlərinin 
genişləndirilməsi (“Metadinea” İB, Perm vilayəti, Rusiya, “Metadinea Avstriya” kompani-
yası, Krems, Avstriya; “Karbolit” Səhmdar Cəmiyyəti, Moskva vilayəti, Rusiya)  qeyd edilən 
sahənin sənaye əhəmiyyətli perspektivlərindən xəbər verir. “Metafraks Qrup” İB-nin  2021-
ci ilin I yarımilliyində mövcud sənaye təkmilləşdirmələrinə ayırdığı vəsait 35,7 milyard rubl 
təşkil etmişdir ki, bu, ötən 2020-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 12,8 milyard rubl artıq-
dır. Bütün bunlar müasir sürətli inkişaf dövründə FFQ-ların müxtəlif təyinatlı tətbiq sahələri-
nin mövcudluğu və istehlak ehtiyacının yüksək olması ilə əlaqədardır. Qeyd etmək lazımdır 
ki, FFQ-ların tətbiqi təyinatları əsas etibarilə onların adgeziya göstəricilərinin yüksək 
olması ilə əlaqədardır. Bu sırada örtük materialları xüsusi yer tutur.  
FFQ-lar  sənaye məhsullarının möhkəm, hamar, keyfiyyətli örtüklərin tələb olunduğu geniş 
spektrində istifadə olunur. Buraya qəlib materiallarını, avtomobillərdə, konserv taralarında 
istifadə olunan  qoruyucu örtükləri aid etmək olar. Azotlu funksional qrupların oliqomer 
makromolekullarına daxil edilməsi həm funksionallığı artırmaqla bərkimə dərəcəsinin yük-
səlməsinə, həm də metal səth üzərində adgeziya göstəricilərinə müsbət təsir edir. 
FFQ-ların digər qatranlarla kompozisiya şəklində tətbiqi örtükəmələgətirici xüsusiyyətləri-
nin arzu olunan istiqamətdə dəyişdirilməsinə və tənzimlənməsinə imkan verir ki, epoksi-
fenol örtük kompozisiyaları bunların arasında aparıcı yer tutur [9]. Kompozisiyaların 
yaradılması epoksid qatranlarının kövrəkliyi, elastiklik göstəricilərinin qənaətbəxş olmama-
sı, qüvvə tətbiqi və nəzərə çarpan temperatur dəyişmələri zamanı həm qoruyucu, həm də 
deformasiya-möhkəmlik xassələrinin pisləşməsi ilə əlaqədar istismar müddətinin azalması 
kimi mənfi halların aradan qaldırılmasına imkan verir.  
Təqdim olunan məqalə benzilaminlə funksionallaşdırılmış FFO-ların sintezi və çevrilmə-
lərinə, epoksi-fenol kompozisiya tərkibləri kimi istifadə edilməsinə həsr olunmuşdur.  
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Təcrübi hissə: İlkin rezol və novolak tipli FFO-lar fenolun formaldehidə müvafiq olaraq 
1:1,2 və 1:0,85 mol nisbətində, eyni zamanda uyğun qələvi (pH=8-9) və turş mühit (pH=4-
5) şəraitində sintez edilmişdir. İlkin qatranlardan biri benzilaminlə funksionallaşdırılmış re-
zol və novolakın həlledici kimi istifadə olunan dioksanda təkrar polikondensləşmə prosesi 
turş mühitdə 3-4 saat müddətində həyata keçirilmişdir. Bu zaman oliqomer kütləsi ilə həlle-
dicinin faizlə (küt.) nisbəti 40:60 bərabər olmuşdur. Təkrar polikondensləşmədən ayrılan su 
Dina-Stark suayrıcısı vasitəsilə kənarlaşdırılmışdır. Nəhayət, alınmış hibridləşmiş oliqo-
merlər üçüncü mərhələdə n-butil spirti ilə turş mühitdə efirləşdirilmişdir. Əvvəlki mərhələdə 
həlledicinin sistemdə qalan artıq miqdarı, efirləşmə prosesində ayrılan su Dina-Stark ayırı-
cısı vasitəsilə qovulmuşdur. Son məhsul efirləşdirilmiş azot saxlayan hibrid oliqomerin   n-
butanolda məhlulu şəklində, qırmızı-qonur rəngli özlü maye olaraq alınmışdır. Efirləşdiril-
miş oliqomerlərin fiziki-kimyəvi xassələrinin ilkin rezol və ya novolakda 1 mol fenola görə 
benzilaminin mol sayından, rezol və novolakın kütlə nisbətindən, sonuncuların modifika-
siya olunub-olunmamasından asılı olaraq dəyişməsi qanunauyğunluqları müəyyənləşdiril-
mişdir. N-butanolun örtük materialları üçün həlledici kimi istifadə olunduğu məlumdur, bu 
səbəbdən spirtin artığının kənar edilməsinə ehtiyac yoxdur.  
Sintez olunmuş hibridləşmiş oliqomerlərin, eləcə də onların n-butanolla efirləşmə məhsul-
larının quruluşu Almaniyanın “BRUKER” firmasının istehsalı olan ALPHA İQ-Furye mikro-
skopunda 600-4000 см-1 dalğa tezliyi diapazonunda ilkin rezol və novolaklarla müqayisəli 
araşdırılmış, əsas funksional fraqmentlərin optiki sıxlıq göstəricilərinin vəsfi və miqdari 
tərkibdən asılılıq qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmişdir [10]. Spektrlərin təhlili FFO-
lara aid olan udulma zolaqlarının həm ilkin birləşmələrdə, həm də onların çevrilmə məhsul-
larında qeydə alındığını təsdiqləmişdir, bu isə əsas struktur fraqmentlərinin son məhsulun 
makromolekullarında saxlandığını, çevrilmə proseslərinin quruluş dəyişmələri ilə müşayiət 
olunduğunu göstərir. Hibridləşmiş oliqomer zənciri novolak və rezol tipli fenolformaldehid 
makromolekullarının xətti və şaxəli olaraq növbələşməsi məhsuludur.  
Hibridləşmiş oliqomerlərin və n-butil efirlərinin quruluşunu, proseslərin ehtimal olunan 
mexanizmini təsdiqləmək məqsədilə onların molekul-kütlə paylanması göstəriciləri gel-
nüfuzedici xromatoqrafiya üsulu ilə ilkin novolak və rezollarla müqayisəli tədqiq edilmişdir 
[11]. Ölçmələr “Kovo” Çex firmasının istehsalı olan refraktometrik detektorlu maye xroma-
toqrafında aparılmışdır. Analiz nəticələrinin təhlili son məhsulların orta kütləli və orta ədədi 
molekul kütləsinin yekun göstəricilərinin ilkin nümunələrin müvafiq qiymətindən yüksək 
olduğunu göstərmişdir. Nümunələr bir qayda olaraq iki – nisbətən çox miqdarda aşağı 
molekul kütləli  və az miqdarda yüksək molekul kütləli fraksiyadan ibarət olmuş, təkrar 
polikondensləşmə və efirləşmə mərhələlərində əsasən yüksək molekul kütləli fraksiyanın 
faizlə miqdarının, eləcə də orta molekul kütləsinin nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəldiyi 
müşahidə edilmişdir. Yüksək molekul kütləli fraksiyalarda təkrarlanan  fenolformaldehid 
fraqmentlərinin sayının ~30-60, aşağı molekul kütləli fraksiyalarda isə ~4-7 olduğu ehtimal 
edilir.  
Sintez olunmuş efirləşdirilmiş FFO-ların ED-20 markalı epoksid qatranı ilə kompozisiyaları 
örtükəmələgətirici kimi sınaqdan keçirilmişdir. Kompozisiyaların tərkibində FFO-nun faizlə 
miqdarı 20-80% təşkil etmiş, bəzi hallarda 10 küt.%-i qədər polietilenpoliamindən bərkidici 
kimi istifadə edilmişdir. İlkin rezol və novolaklar əsasında kompozisiyalar qeyri-bircinsli ör-
tüklər əmələ gətirdiyindən qənaətbəxş nəticələr alınmamışdır. Hibridləşmiş FFO-lar əsa-
sında epoksi-fenol örtük kompozisiyalarının fiziki-mexaniki xassələri Cт-3 markalı polad 
lövhələrin səthində otaq şəraitində 24 saat quruma müddətində təyin edilmişdir. Nümunə-
lərin zərbəyə davamlığı ГОСТ 4565, elastikliyi ГОСТ 6806-73, M-3-ə görə bərkliyi ГОСТ 
5233-89, adgeziyası ГОСТ 15140-78 üzrə müəyyən edilmişdir. Bərkidicidən istifadə 
olunduğu bir çox hallarda qarışığın strukturlaşması analizlərin aparılmasına mənfi təsir 
göstərmişdir. Bu proseslərin əsasən ilkin rezol və ya novolakın tərkibində benzilaminin 1 
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mol fenola görə 0,3 moldan artıq miqdarından istifadə olunduğu zaman baş verməsi mü-
şahidə olunur. Bərkidicidən istifadə olunması bərklik göstəricilərinin yüksəlməsinə səbəb 
olsa da (~1 ş.v. -ə qədər), digər fiziki-mexaniki xassələr əsasən tələblərə cavab vermir – 
zərbəyə davamlıq – 5-20 sm, elastiklik – 3-10 mm, adgeziya -2-4 ball arasında dəyişir. Bir 
qayda olaraq hibridləşmiş oliqomerin epoksid qatranına kütlə nisbəti 3:2 optimal qəbul 
olunur.  
Analoji olaraq n-butil spirti ilə efirləşdirilmiş hibridləşmiş FFO-ların müxtəlif vəsfi və miqdari 
tərkibli nümunələri ilə epoksi-fenol örtük kompozisiyalarının fiziki-mexaniki xassələri tədqiq 
edilmiş, novolak və rezolun kütlə nisbətindən, hansı ilkin oliqomerin modifikasiya olunma-
sından, azotlu modifikatorun 1 mol fenola görə miqdarından, kompozisiyanın miqdari tərki-
bindən, bərkidicinin istifadə olunub-olunmamasından və s. asılılıq qanunauyğunluqları mü-
əyyənləşdirilmişdir.  
Hibridləşmiş oliqomerlərin alınmasında istifadə olunan novolakın benzilaminlə modifikasiya 
olunduğu halda epoksi-fenol örtük kompozisiyalarının fiziki-mexaniki xassələri rezolun 
modifikasiya olunduğu halda alınan nəticələrlə müqayisədə yüksəkdir. Belə ki, birinci halda 
zərbəyə davamlıq ~35-50 sm, elastiklik -1 mm, M-3-ə görə bərklik 0,39-0,89 ş.v., adgeziya 
1 ball, quruma müddəti – otaq şəraitində 24 saat qiymətlər alır. Qeyd edilən göstəricilər 
ikinci sıradan olan nümunələr üçün xarakterik deyildir, lakin yüksək nəticələrin alındığı 
hallar vardır. Məs., fenolun vahid moluna görə 0,2 mol benzilaminlə modifikasiya olunmuş 
rezolla adi novolakın təkrar polikondensləşməsindən alınan hibridləşmiş oliqomerin n-butil 
efiri əsasında epoksi-fenol kompozisiya örtüyünün zərbəyə davamlığı 50 sm, elastikliyi – 
1mm, M-3-ə görə bərkliyi 0,78 ş.v., adgeziyası – 1 ball-dır. Lakin bu hal digər nümunələrdə 
müşahidə olunmamışdır. Ehtimal ki, rezol qatranları reaksiya qabiliyyətli olduğundan və 
benzilaminin təsirilə funksionallıq daha da yüksəldiyindən istismar zamanı sıx bərkimə 
proseslərinin baş verməsi ilə əlaqədar tikilmiş strukturların yaranması müşahidə olunur. 
Rezolun novolaka kütlə nisbətindən kəskin asılılıq müşahidə olunmamışdır. Kütlə nis-
bətinin istifadə olunan hər iki halında – 1:2 və 2:1 – müsbət nəticələr alınmışdır. Bərklik 
göstəriciləri əsasən yüksək olub, ~ 1 ş.v.-ə yaxındır, lakin digər parametrlərin üstünlüyü ilə 
müşayiət olunmur. Bunun ehtimal olunan izahı yuxarıda verilmişdir. Bərkidici olaraq 
polietilenpoliamindən istifadə edilməsi benzilaminin miqdarının artması ilə fiziki-mexaniki 
xassələrə əsasən mənfi təsir göstərir. Hibridləşmiş oliqomerin alınmasında ilkin rezol və ya 
novolakın 1 mol fenola görə 0,3-0,4 mol benzilaminlə modifikasiya olunduğu halda, son 
efirləşmə məhsulları bərkidici ilə mexaniki qarışdırıldığı zaman strukturlaşır və istifadə 
üçün yararsız olur.  
Nəhayət, örtükəmələgətirici xüsusiyyətlərinin kompozisiyaların miqdari tərkibindən asılılığı 
nəzərdən keçirilmişdir. Kompozisiyanın tərkibində epoksid qatranının 60%-dən yüksək 
miqdarında örtüklərin otaq temperaturunda quruması çətinləşdiyindən və  istilik bərkimə-
sinə ehtiyac yarandığından əlavə enerji məsrəfləri, insan əməyi tələb olunan bu üsulun 
istifadə edilməsi arzu olunan deyildir. Bu səbəbdən efirləşdirilmiş oliqomerin ED-20 markalı 
epoksid qatranına 2:3 kütlə nisbəti optimal qəbul edilmişdir.  
Qeyd etmək lazımdır ki, n-butanolla efirləşdirilmiş hibridləşmiş oliqomerlər qeyri-polyar 
həlledicilərdə yaxşı həll olur və parlaq örtüklər əmələ gətirir. Lakin efirləşmədən sonra son 
məhsulun tərkibində qalan n-butanolun artıq miqdarı çox hallarda lazımi özlülüyün 
yaranması üçün kifayət etdiyindən əlavə həllediciyə ehtiyac yaranmır.                                             
Beləliklə, benzilaminlə funksionallaşdırılmış fenolformaldehid oliqomerlərinin sintezi, azot 
saxlayan və adi rezol və novolak tipli fenolformaldehid oliqomerlərinin həlledicidə təkrar 
polikondensləşməsi ilə hibridləşmiş oliqomerlərin alınması, sonuncuların n-butil spirti ilə 
efirləşdirilməsi prosesi tədqiq olunmuş, sintez olunmuş oliqomerlərin İQ-spektroskopiya 
üsulu ilə quruluşu, gel-nüfuzedici xromatoqrafiya üsulu ilə molekul-kütlə paylanması gös-
təriciləri təyin edilərək şərhlər verilmişdir. Alınan fərqli quruluşlu oliqomerlərin ED-20 
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markalı epoksid qatranı ilə epoksi-fenol kompozisiya örtüklərinin yüksək fiziki-mexaniki 
xassələrə malik olduğu aşkar edilmiş və bu göstəricilərin müxtəlif amillərdən asılılığına dair 
təhlillər aparılmışdır. N-butanolla efirləşdirilmiş hibridləşmiş FFO-ların ED-20 markalı 
epoksid qatranı ilə kompozisiyaları metal avadanlıqların səthində qoruyucu örtük materialı 
kimi əhəmiyyətlidir.  
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XÜLASƏ 

ZnO katalizatorunun iştirakı ilə təbii neft- və birəsaslı alifatik yağ turşuları əsasında propi-
lenqlikolun qarışıq diefirləri ətraf mühitin mühafizəsini təmin edən - efirin neytrallaşması, 
yuyulması, qurudulması kimi mərhələləri ixtisara salmağa imkan verən - üsulla sintez olun-
muş, yüksək çıxım müşahidə olunan optimal şərait (temperatur -110-120°C, katalizatorun 
miqdarı - 1,5 % kütlə (turşuya görə), komponentlərin molyar nisbəti -  turşu:spirt  - 2:1,3 
mol) seçilmiş, sintez olunmuş efirlərin xassələri öyrənilmiş, göstəriciləri analitik və spektral 
üsullarla təyin olunmuşdur. Propilenqlikolun qarışıq diefirlərinin laboratoriya şəraitində 
polivinilxloridə optimal qarışma həddi 100 hissə polivinilxloridə 30-70 hissə sintez olunmuş 
qarışıq diefirləri əlavə edib kompozisiyalar hazırlamaqla öyrənilmiş və sənaye plastifikatoru 
olan dioktilftalatla müqayisə edilmişdir. Bu efirləri 0,004% qatılıqda 100 ml hidrotəmizlən-
miş dizel yanacağına əlavə etməklə termooksidləşmə stabilliyini xarakterizə edən çökün-
tünün miqdarının azaldığı müşahidə olunmuşdur. Aparılan tədqiqatların nəticələrinin təhlili 
göstərir ki, sintez olunmuş diefirlər polimer materiallarına səmərəli plastifikator və dizel ya-
nacaqlarına keyfiyyətli antioksidant kimi təklif oluna bilər. 
Açar sözlər: təbii neft turşuları, propilenqlikol, efirləşmə, qarışıq diefir, katalizator, polivinil-
xlorid, plastifikator. 

Kimya elminin inkişafı dövründə mürəkkəb efirlərin müxtəlif üsullarla alınması artıq işlənib 
hazırlanmışdır [1-5]. Buradan belə qənaətə gəlmək olardı ki, efirləşmə reaksiyalarında 
qarşıya çıxan bütün suallar öz həllini tapmışdır. Lakin son illərin ədəbiyyat materiallarının 
təhlili göstərir ki, kimya elminin irəli getdiyi bir dövrdə də yerli xammallar əsasında effektiv 
katalizatorların iştirakı ilə mürəkkəb efirlərin yüksək çıxımla ekoloji və iqtisadi baxımdan 
səmərəli, sadələşdirilmiş alınma üsulunun işlənib hazırlanması, onların çeşidlərinin 
artırılması hələ də bu günün aktual problemlərindən biri olaraq qalır.
Mürəkkəb efirlərin, o cümlədən ikiatomlu spirtlərin simmetrik və qeyri-simmetrik diefirlərinin 
alınması istiqamətində bir-sıra tədqiqatların [6-8] aparılmasın baxmayaraq onların-həlledi-
ci, polimer materiallarına plastifikator, sürtkü yağlarına əlavələr, dizel yanacaqlarına antiok-
sidant və s. – geniş tətbiqini nəzərə alaraq tezisdə yerli resurslar əsasında təkmilləşdirilmiş 
üsulla mürəkkəb efirlərin sintezi göstərilmişdir. 
Tədqiqatları aparmaq üçün xammal kimi təbii neft turşuları (TNT), C6-C8 sıra alifatik yağ 
turşuları, propilenqlikol (PQ) və katalizator olaraq texniki-ZnO götürülmüşdür. 
TNT-nin H.Əliyev adına  Yeni Bakı Neftayırma zavodunun Meriken qurğusunda ayrılan 90-
230ºC/6,65×10-4 MPa-da qaynayan fraksiyasından istifadə olunmuşdur. TNT emal olun-
duqdan sonra (qələvi ilə neytrallaşdırılır, sərbəst neft karbohidrogenləri kənar edilir) dar 
fraksiyalara ayrılmış, göstəriciləri təyin edilmiş (cədvəl 1) və tədqiqatlarda turşu ədədi (t.ə.) 
ən yüksək olan TNT-dən istifadə olunmuşdur [7].  



176 

E-ISSN: 1609-1620 

VOLUME 24  ISSUE (+)02  2022 

AATMX
AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ 

Cədvəl 1. Təbii neft turşularının bəzi fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

Fraksiyalar 
6,65·10-4 MPa,°C 

T.ə. 
mq KOH/q 

Mol.küt., 
q/mol

ρ 4
20, 

q/sm3 nD
20

90-170 
170-195 
195-205 

250 
237 
197 

224 
236 
285 

0,9715 
0,9870 
0,9945 

1,4957 
1,5004 
1,5140 

TNT-nin İQ-spektri Almaniyanın BRUKER firmasının istehsalı olan “Alpha”   İQ – Furye 
spektrometrində  çəkilmişdir (şəkil 1). 

Şəkil 1. TNT-nin İQ-spektri 

TNT-nin İQ-spektrində aşağıdakı udma zolaqları müşahidə olunmuşdur: 

935 sm-1                                      -    turşunun -COOH qrupunun O-H  
                                                         rabitəsinin deformasiya rəqsi; 
1226,1289 sm-1                           -    turşunun –COOH qrupunun C-O əlaqəsi; 
1702 sm-1                                    -    turşunun –COOH qrupunun C=O əlaqəsi; 
1377, 1411, 1455, 2855,             -    CH3, CH2 qruplarının C-H rabitəsinin  
2922, 2950 sm-1                               deformasiya və valent rəqsləri; 
2573, 2670 sm-1                          -    turşunun –COOH qrupu. 

ZnO katalizatorunun iştirakı ilə TNT və yağ turşuları əsasında propilenqlikolun qarışıq 
diefirləri aşağıdakı sxem üzrə sintez olunmuşdur:  

'

burada: R- TNT- nin, R1 ÷ C5H11 , C6H13 və  C7H15 –in radikallarıdır. 
Əvvəlki işlərə istinad edərək [8] propilenqlikolun qarışıq diefirlərinin yüksək çıxımı müşa-
hidə olunan optimal şəraitin seçilməsi məqsədi ilə reaksiyaya daxil olan komponentlərin 
molyar nisbətinin, katalizatorun miqdarının və temperaturun reaksiyanın gedişinə təsiri 
öyrənilmiş və bu istiqamətdə bir sıra reaksiyalar aparılmışdır (cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. Propilenqlikolun qarışıq diefirlərinin alınmasının optimal 
şəraitinin tapılması,  TNT- 1 mol, C5H11COOH – 1 mol 

PQ-nin 
miqdarı, 
mol 

Т,°C 
Katalizatorun 
miqdarı, kütlə %. 

Efirin çıxımı, % 

ZnO КУ-2 ZnO КУ-2 
1,1 80-90 1,1 9 50,2 40,5 
1,2 80-90 1,3 10 56,4 42,8 
1,3 80-90 1,5 11 70,2 50,3 
1,1 110-120 1,3 10 70,1 50,8
1,2 110-120 1,3 11 80,2 69,0 
1,3 130-140 1,5 10 89,8 72,0 
1,3 110-120 1,5 12 90,2 75,0 
1,4 110-120 1,6 13 90,2 75,1 
1,3 110-120 1,6 13 90,3 75,1

Eyni zamanda ZnO katalizatorunun həm nəzəri, həm də praktiki baxımdan üstünlüklərinin 
göstərilməsi məqsədi ilə KУ-2 (H+) katalizatoru ilə müqayisəli tədqiqatlar aparılmış, reaksi-
yaya daxil olan komponentlərin efirləşmə reaksiyasının gedişinə və çıxımına təsiri öyrənil-
miş və nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir. Cədvəl 2-dən göründüyü kimi ZnO-nun 1,5 % küt-
lə miqdarında 110-120oC temperaturda, komponentlərin -  turşu:spirt  - 2:1,3 mol nisbətin-
də TNT və C5H11COOH turşuları əsasında propilenqlikolun qarışıq diefirlərinin çıxımı 
90,2% olduğu halda, KУ-2 (H+)-nin 12 % kütlə miqdarında isə efirin çıxımı 75 % olmuşdur. 
ZnO-nun istifadəsi zamanı reaksiya 3-4 saat, KУ-2 (H+)-nin istifadəsi zamanı isə 6-7 saat 
davam etmişdir. Eyni zamanda KУ-2 (H+) turşu təbiətli katalizator olduğuna görə xam efir-
efirin neytrallaşması, yuyulması və qurudulması kimi mərhələlərdən keçmişdir. Bu da 
prosesin çoxmərhələli, tullantılı və iqtisadi cəhətdən sərfəli olmadığını göstərir. Lakin ZnO-
nun iştirakı ilə aparılan efirləşmə reaksiyalarında yuxarıda sadalanan mərhələlər ixtisara 
salındığına görə proses birmərhələli olub, ekoloji və iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğundur. 
Analoji olaraq seçilmiş optimal şəraitdə propilenqlikolun digər nümaəndərələri də sintez 
olunmuş, xassələri öyrənilmiş və fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin olunmuşdur (cədvəl 4). 
Aşağıda TNT və kapril turşusu əsasında propilenqlikolun qarışıq diefirinin sintezi göstəril-
mişdir: üçboğazlı kolbaya 49,4 q (0,65 mol) propilenqlikol, 112,2 q (0,5 mol) TNT, 72 q (0,5 
mol) kapril turşusu, 2,76 q (0,03 mol) ZnO katalizatoru, 165,5 q (1,80 mol) toluol yüklənmiş 
və reaksiya 3,5-4 saat davam etdirilmişdir. Reaksiya sona çatdıqdan sonra reaksiya məh-
sulu filtr kağızından süzülərək katalizatordan təmizlənmiş, təzyiq altında qovulmuş, fraksi-
yalara ayrılmış və fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin olunmuşdur (cədvəl 4). 
TNT və kapril turşusu əsasında propilenqlikolun qarışıq diefirinin alınması prosesinin mate-
rial balansı tərtib olunmuş və cədvəl 3-də verilmişdir.  
Propilenqlikolun TNT və kapril  turşusu əsasında qeyri-simmetrik diefirinin İQ-spektri Alma-
niyanın BRUKER firmasının istehsalı olan “Alpha” İQ - Furye spektrometrində  çəkilmiş və 
aşağıda şəkil 2-də göstərilmişdir: 

Cədvəl 3. TNT və kapril turşusu əsasında propilenqlikolun qarışıq  
diefirinin alınması prosesinin  material balansı 

Götürülüb Alınıb 
Adı Miqdarı Adı Miqdarı

q % q % 
TNT 
 C7H15COOH 

112,2 
72 

27,92 
17,92 

Su 17,0 4,23 
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Propilenqlikol 49,4 12,30 Propilenqlikol 11,0 2,74
ZnO 2,76 0,68 ZnO 2,21 0,55
Toluol 165,5 41,18 Toluol 158,0 39,32 
Cəmi 401,86 100 Propilenqlikolun TNT və

kapril turşusu əsasında 
qarışıq diefiri 

204,2 50,81

Qalıq 9,45 2,35
Cəmi 401,86 100

Cədvəl 4. TNT və yağ turşuları əsasında propilenqlikolun  
qarışıq diefirlərinin bəzi fiziki kimyəvi göstəriciləri 

R 

Qaynama 
temperaturu,
°C, 2,66·10-4

MPa 
ρ4

20, 
q/sm3 

nD
20 

T.ə, 
mqK
OH/q

Sabunl
aşma 
ədədi,  
mqKO
H/q

Kin.
özlül
ük, 
mm2/
san

Uçucu
luq, % 

Çıxı
m, %

C5H11 190-240 0,9825 1,4572 0,58 302,00 16,00 0,3 90,2
C6H13 195-245 0,9838 1,4576 0,63 290,05 17,14 0,35 89,5
C7H15 200-250 0,9850 1,4580 0,54 280,06 19,34 0,42 88,7

Propilenqlikolun TNT və kapril  turşusu əsasında qeyri-simmetrik diefirinin İQ-spektri Alma-
niyanın BRUKER firmasının istehsalı olan “Alpha”  İQ - Furye spektrometrində  çəkilmiş və 
aşağıda şəkil 2-də göstərilmişdir: 

Şəkil 2. Propilenqlikolun TNT və kapril  turşusu əsasında  
qeyri-simmetrik diefirinin İQ-spektri 

1161sm-1 - mürəkkəb efirin C-O-C əlaqəsi;
1737 sm-1 - mürəkkəb efirin C=O əlaqəsi;
1377, 1457 sm-1 - CH3, CH2 və CH qruplarının  C-H rabitəsinin 

deformasiya rəqsi; 
2859, 2924 sm-1 - CH3, CH2 və CH qruplarının  C-H rabitəsinin valent  

rəqsi; 
Sintez olunmuş qarışıq diefirlərin fiziki-kimyəvi göstəriciləri plastifikatorlara (DÜST 8738-
77) uyğun gəldiyi üçün həmin diefirlərin laboratoriya şəraitində [6, 8] qarışma həddi 100 
hissə polivinilxloridə (PVX) 30-70 kütlə hissə sınaq efiri, 1 kütlə hissə stabilizator (kalsium 
stearat) əlavə edib kompozisiyalar hazırlamaqla öyrənilmişdir. Müqayisə məqsədilə səna-
ye plastifikatoru olan dioktilftalatla (DOF) eyni miqdarda kompozisiyalar hazırlanmış və bu 
kompozisiyalar 65oC, 75oC, 85oC-də temperaturdan asılı olaraq 3-6 saat müddətində 
termostatda saxlanılmışdır. Kompozisiyalar termostatdan çıxarıldıqdan sonra otaq tempe-
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raturuna qədər soyudulmuş, 0,5 kq yük altında filtr kağızında yağlı ləkə qoymayana qədər 
saxlanılmış və optimal qarışma həddi (30-40 kütlə hissə) müəyyənləşdirilmişdir.  
Həmçinin efirləri 0,004% qatılıqda hidrotəmizlənmiş 100 ml-də dizel yanacağına (D/Y) 
əlavə etdikdə ən yüksək nəticə propilenqlikolun TNT və kapril turşusu əsasında sintez 
olunmuş qeyri-simmetrik (termooksidləşmə stabilliyini xarakterizə edən çöküntünün miq-
darı 4,6 mq/100 sm3-dan 1,2 mq/100 sm3-dək azalır) diefirində müşahidə olunmuşdur [9].  
TNT-nin diefirlərinin yerli resurslar əsasında ətraf mühitin mühafizəsini təmin edən üsulla 
sintezi, həmin efirlərin polimer materiallarına yüksək elastiklik verməsi, həmçinin D/Y-nın 
termooksidləşmə stabilliyini xarakterizə edən çöküntünün miqdarını aşağı salması TNT-nin 
mürəkkəb efirlərinin çeşidlərinin artırılması istiqamətində işlərin davamını məqsədəuyğun 
sayır. 

Nəticə:  ZnO və  KУ-2 (H+) katalizatorlarının iştirakı ilə TNT və yağ turşuları əsasında pro-
pilenqlikolun qarışıq diefirləri sintez olunmuş və ZnO-nun nəzəri və praktiki cəhətdən (ara-
lıq mərhələlər ixtisara salınmışdır) efirləşmə prosesində daha məqsədəuyğun olduğu mü-
əyyənləşdirilmişdir. Sintezin optimal şəraitinin seçilməsi məqsədi ilə katalizatorun müxtəlif 
miqdarlarının, reaksiyaya daxil olan komponentlərin molyar nisbətinin, temperatur interva-
lının reaksiyasının gedişinə təsiri öyrənilmiş, yüksək çıxımla qarışıq efirlər (90,2%) sintez 
olunmuş, onların fiziki-kimyəvi göstəriciləri analitik və spektral üsullarla təyin olunmuşdur. 
TNT və yağ turşuları əsasında sintez olunmuş qarışıq diefirlərin PVX-ya qarışma həddi 
öyrənilmiş, dizel yanacaqlarının termooksidləşmə stabilliyini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 
yeni komponent kimi sınaqdan keçirilmiş, polimer materiallarına səmərəli plastifikator və 
dizel yanacağına keyfiyyətli antioksidant kimi tövsiyə olunmuşdur. 
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XÜLASƏ 

Canlı orqanizmin normal fizioloji funksiyalarının pozulmasının əsas amillərindən biri də ət-
raf mühitin çirklənməsidir. Təəssüf ki, bütün səylərə baxmayaraq bu gün ətraf mühitin çirk-
lənməsi ifrat dərəcəyə çatmış və bu səbəbdən də qlobal bir problemə çevrimişdir. 
Bir tərəfdən yeni texnologiyaların həyata keçirilməsi, sənayenin inkişafı, elektrik enerji is-
tehsal edən müəssələrin sayının gündən-günə artması, digər tərəfdən hərbi texnikaların sı-
naqdan çıxarılması, müharibə zonalarının genişlənməsi ətraf mühiti kotostrofik vəziyyətə 
salmışdır. 
Qarabağda aparılan 44 günlük müharibə misli görünməmiş sürətlə və yüksək taktika ilə 
aparılsada atılan topların, bomba və digər döyüş vasitələrindən açılan atəşlərin nəticəsin-
də ətraf mühit müxtəlif qazlarla çirklənərək katostrofik vəziyyətə düşmüşdür. Atmosfer 
havasının çirklənməsində hidrogen sulfid qazı daha çox üstünlük təşkil edir. Artıq sübuta 
yetirilmişdir ki, hidrogen sulfid qazı bitgi və heyvanların hüceyrəsinə daxil olaraq hüceyrədə 
gedən prosseslərə təsir göstərir (1,2). Lakin hidrogen sulfidin yüksək konsentrasiya hücey-
rə daxil olması zamanı baş vermiş dəyişikliklər haqqında müfəssəl məlumat yoxdur. Bu 
məqalədə hidrogen sulfid qazının konsentrasiyasından asılı olaraq mərkəzi sinir sisteminin 
adaptasiya funksiyasında baş vermiş dəyişikliklər öyrənilmişdir.  
Açar sözlər: Hidrogen sulfid qazı, ətraf mühit, mərkəzi sinir sistemi, yaddaş. 

Ətraf mühit insan orqanizmi ilə vəhdət təşkil edərək onun fizioloji funksiyalarının normal 
gedişini təmin edən əsas amillərdən biridir. Məhz ətraf mühitdə baş vermiş dəyişikliklər or-
qanizmin fizioloji funksiyaların normal gedişini pozaraq onu patoloji istiqamətə yönləndirir. 
Müasir dünyamız isə ətraf mühitin çirklənməsi ilə xarakterizə olunur. 
Ədəbiyyat mənbələrində qeyd olunduğu kimi hazırda 7 milyona yaxın kimyavi maddə və 
birləşmələr vardır ki, onlar istehsalatda xüsusilə hərbi sənayedə geniş istifadə olunur. Bu 
kimyavi birləşmələrin böyük əksəriyyəti bizim məişətimizə daxil olmuşdur. 
İstehsalat və məişət tullantılarından başqa elektrik stansiyalarının avtomobillər, yanğınlar 
və arası səngiməyən müharibələr ətraf mühiti katostrofik vəziyyətə gətirən mənbə kimi qə-
bul edilmişdir.  
Bu mənbələrdən atmosfer havasına atılmış azotdioksidi, kükürd dioksidi, qurğuşun, fenol, 
polisiklik aromatik sulu karbonlar və s. tənəffüs və ya mə,də bağırsaq sistemi ilə orqanizmə 
daxil olaraq insan sağlamlığına ciddi zərər yetirməklə bir sıra xəstəliklərin etioloji amilinə 
çevrilir və ya xroniki xəstəliklərin inkişafına rəvac verir (3,4). Artıq sübuta yetirilmişdir ki, 
bronxial astma kimi geniş yayılmış xəstəliyin inkişafının əsas etioloji amillərindən biri də 
ətraf mühitin çirklənməsidir (5,6). 
Bir sıra alimlərin fikirincə üzvü maddələrin suda yanması, meşə yanğınları, istilik elektrik mü-
əssisələrindən havaya əsasən qaz halında, bəzi hallarda isə sulu hissəsiklər halında qarışan 
polisiklik aromatik sulu karbonların qatılığı yüksək olan ərazilərdə doğulan uşaqlarda sinir 
sistemində müəyyən problemlər, gənclərdə isə fertilliyin zəifləməsi baş verir (7,8,9). 
Meşə yanğınları, top atəşi və digər partlayıcı maddələrdən əmələ gələn hidrogen sulfid 
qazı da atmosfer havasına qarışaraq ətraf mühitin çirklənməsində vacib rol oynayır. Məlum 
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olduğu kimi erməni faşistləri tərəfindən işğal olmuş Qarabağ ərazisində mütamadi olaraq 
yanğınlar törətmiş və torpaqlarımızın işğaldan azad olması üçün aparılan müharibədə mü-
asir silahlardan istifadə edilmişdir. Məlumdur ki, toplardan açılan hər bir atəş ətraf mühitə 
çoxlu miqdarda hidrogen sulfid qazı tullayır. Təbii ki, hər iki vasitə Qarabağ ərazisində eko-
logiya ciddi ziyan vuraraq ətraf mühiti katostrofik vəziyyətə salmışdır. Azərbaycan Respub-
likası Ayrokosmos Agentliyinin ekologiya institunun verdiyi rəsmi məlumata əsasən Qara-
bağ ərazisində atmosfer havasında digər zərərli qazlarla yanaşı küllü miqdarda hidrogen 
sulfid qazı da toplanmışdır. 
Hidrogen sulfid qazı sinir sisteminə güclü təsir göstərən zəhərli maddədir. Tənəffüs siste-
minə və gözün selikli qişasına qıcıqlandırıcı təsir göstərir. Normadan bir qədər yüksək kon-
sentrasiyada baş ağrısı, ürək bulanması, ağızda şirin metallik dad yaratmaqla toksiki təsiri-
ni biruzə verir. 
Normadan çox yüksək qatılıqda isə ağız boşluğunu innervasiya edən sinirləri iflic etdiyi 
üçün hidrogen sulfid qazının lax yumurta iyi hiss olunmur. Komotoz vəziyyət, qıcolma, ağ-
ciyərin ödemi və hətta tənəffüsü dayandırmaqla qəfləti ölüm törədir. 
Qarabağın işğaldan azad olmuş ərazilərinin atmosfer havasında hidrogen sulfid qazının 
normadan çox yüksək olmasını əsas tutaraq onun mərkəzi sinir sisteminin vacib funksiya-
larından biri olan yaddaşa təsirini öyrənməyi məqsədəuyğun hesab etdik. 

Tədqiqatın material və metodları: Tədqiqatlar çəkisi 18-22 qr arasında olan 30 baş cinsi 
xətti bəlli olmayan ağ siçanlar üzərində aparılmışdır. 
Təcrübələr onurğalı heyvanlarla davranmaq haqqında Avropa bioetik komissiyasının 1982-
ci ildə qəbul olunmuş Helsinki deklerasiyasına uyğun olaraq aparılmışdır və hər birində 6 
baş olmaqla 5 qrupa bölünmüşdür. 
1-ci qrup nəzarət qrupu olub intakt vəziyyətdə tədqiq edilmişldir. 
2-ci qrup 50 PPM qatılıqda hidrogen sulfid qazı ilə tənəffüs etdirilmişdir. 
3-cü qrup 130 PPM qatılıqda hidrogen sulfid qazı ilə tənəffüs etdirilmişdir. 
4-cü qrup 200 PPM qatılıqda hidrogen sulfid qazı ilə tənəffüs etdirilmişdir. 
5-ci qrup 280 PPM qatılıqda hidrogen sulfid qazı ilə tənəffüs etdirilmişdir. 
Bütün təcrübə qruplarında tənəffüs müddəti 15 dəqiqə olmuşdur. 
Hidrogen sulfid qazı ilə tənəffüs müddəti başa çatdıqdan dərhal sonra təcrübə heyvanları 
kameradan çıxarılaraq açıq sahə aparatına yerləşdirilmişdir. 
280 PPM qatılıqda hidrogen sulfid qazı ilə tənəffüsə məruz qalmış təcrübə heyvanları 
kameradan çıxarıldıqdan 1 və 7 gün müddətdə davranış reaksiyalarında baş vermiş dəyişi-
kliklər öyrənilmişdir. 

Nəticə: Açıq sahə testi spontan hərəkəti fəallığı dəyərləndirən yüksək həssaslığa malik 
testdir (10). Bu testdən psixotrop dərmanları dəyərləndirmək üçün istifadə edilir (11,12). 
Bizdə hidrogen sulfid qazının mərkəzi sinir sisteminə təsirini öyrənmək üçün bu testdən 
istifadə etməyi məqsədəuyğun hesab etdik. 
Təcrübəyə götürülən heyvanların davranış reaksiyası 2 dəqiqə müddətində hesablanaraq 
orta kəmiyyət göstəricisi tapılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, nəzarət qrupuna daxil olan 
heyvanlarda şaquli yerdəyişmənin orta qiyməti 32,5±1,2 dəfə olmuşdur. 2-ci qrupa daxil 
olan təcrübə heyvanlarında qeyd olunan hərəkət nəzarət qrupu heyvanlarına nisbətən 
18% artmışdır. Hesab edirik ki, bu hidrogen sulfid qazının (50 PPM) mərkəzi sinir siste-
minə göstərdiyi qıcıqlandırıcı təsirindən irəli gəlir və orqanizminin kompensator fazası kimi 
dəyərləndirilməlidir. 
130 PPM dozada hidrogen sulfidlə 15 dəqiqə müddətində tənəffüs etmiş ağ siçanlarda isə 
şaquli yerdəyişmələrin sayı 1-ci qrupla müqayisədə 9%, 2-ci qrupla müqayisədə isə 23% 
azalmışdır. Təcrübələrin sonrakı qruplarında tənəffüs olunan hidrogen sulfidin qatılığı art-
dıqca təcrübə heyvanlarının şaquli yerdəyişmələrinin sayı azalır (cədvəl 1). Belə ki, 
kamerada hidrogen sulfid qazının qatılığı 200 PPM olduqda (4-cü qrup) təcrübə heyvanları 
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22,25±4,7 dəfə şaquli istiqamətdə yerlərini dəyişmişdir. Bu onu göstərir ki, hidrogen sulfid 
qazının mərkəzi sinir sisteminə neqativ təsirindən təcrübə heyvanları süstləşmiş və şaquli 
yerdəyişmə hərəkətlərinin sayını azaltmaqla baş vermiş patoloji prossesə adaptasiya et-
məyə çalışmışlar. Şaquli istiqamətdə hərəkətlərin azalması 1-ci qrupla müqayisədə 31,5%, 
2-ci qrupla müqayisədə 42%, 3-cü qrupla müqayisədə 25% təşkil etmişdir. 
5-ci qrup heyvanlarında isə şaquli yerdəyişmələrin sayı kəskin şəkildə azalaraq 9,25±2,3 
dəfəyə düşmüşdür. bu onu göstərir ki, 280 PM dozada hidrogen sulfid qazı mərkəzi sinir 
sistemini iflic vəziyyətə salaraq şaquli yerdəyişmələrin sayını 1-ci qrupla müqayisədə 
71,5%, 2-ci qrupla müqayisədə 76%, 3-cü qrupla müqayisədə 69%, 4-cü qrupla müqayi-
sədə 58% azalmışdır. 
Beləliklə bizim apardığımız təcrübələrin nəticəsində müəyyən etdik ki, hidrogen sulfid qazı 
ağ siçanlar üçün xarakterik olan şaquli yerdəyişmələrin sayını azaldır. Bu azalma hidrogen 
sulfid qazının havada olan qatılığının miqdarı ilə korelyasiya təşkil edir. 
Ağ siçanların davranış reaksiyasını dəyərləndirən əlamətlərdən biri də onların üfiqi 
fəallığıdır. İntakt vəziyyətdə olan ağ siçanların 2 dəqiqə müddətində üfiqi fəallığı 0,7±0,1 
dəfədir. 2-ci qrup təcrübə heyvanlarında üfiqi fəallığın sayı normaya nisbətən 79% artmış-
dır. 3-cü qrupda isə üfiqi fəallıq 2-ci qrupla müqayisədə 20% azalsada normaya nisbətən 
43% artmışdır. 4-cü qrup heyvanlarında da üfüqi fəallıq 3-cü qrup heyvanlarında olduğu ki-
mi qalmışdır. Kamerada hidrogen sulfid qazının qatılığı 280 PPM-ə çatdıqda isə təcrübə 
heyvanlarında üfüqi fəallıq kəskin şəkildə (norma ilə müqayisədə 786%) artaraq demək 
olar ki, bir an olsun belə dayanmamışlar. Biz hesab edirik ki, 280 PPM qatılıqda hidrogen 
sulfid qazı ilə tənəffüs etmiş təcrübə heyvanlarında mərkəzi sinir sisteminin hərəkətə nəza-
rət mexanizmi həddən artıq zəiflədiyindən heyvanların hərəkətini tənzimləyə bilmir, ona 
görədə üfüqi istiqamətdə xarakterik olaraq hərəkətlərin sayı kəskin şəkildə artmış olur. 
Davranışın xarakterik testlərindən biri də açıq sahə sınağı aparılan cihazdakı yuvaların 
təftişidir. 
İntakt vəziyyətində olan ağ siçanlar 2 dəqiqə müddətində dəliklərə (yuvalara) 24,5±2,2 də-
fə dönmüşlər. Hidrogen sulfid qazının 50 PPM dozası olan hava ilə tənəffüs etdikdə ağ si-
çanların öz yuvalarını axtarması 2 dəfə (51%) azalmşdır. Təcrübələrin sonrakı müşahidə-
ləri zamanı müəyyən edilmişdir ki, tənəffüs aparılan kamerada hidrogen sulfidin dozası 
artdıqca onların yaddaşının pozulması daha qabarıq şəkil alır. Belə ki, 3-cü qrupa daxil 
olan təcrübə heyvanları 130 PPM dozada hidrogen sulfid qarışığı ilə tənəffüs etdikdə onlar 
2 dəqiqə müddətində yuvalarını 13,75±4,1 dəfə təftiş etmişlər. Bu isə o deməkdir ki, 3-cü 
qrup heyvanlarının yaddaşı norma ilə müqayisədə 44% zəifləmişdir. Lakin 2-ci qrupla mü-
qayisədə dəliklərin (yuvaların) təftişi bir qədər 10% artmışdır. Bu səviyyə 4-cü qrup hey-
vanlarında dəyişməyərək stabil qalmışdır. Lakin 280 PPM dozada hidrogen sulfid olan ha-
va ilə tənəffüsdən sonra dəliklərin axtarılması kəskin şəkildə azalaraq 6,0±1,1 dəfəyə en-
mişdir. Yəni yaddaşı norma ilə müqayisədə 75,5%, 2-ci qrupla müqayisədə 52%, 3-4-cü 
qruplarla müqayisədə 56% azalmışdır.  
Beləliklə bu testlərin də nəticələrinin təhlili əsasında belə qənaətə gəlirik ki, hidrogen sulfid 
qazının qatılığının atmosfer havasında artması yaddaşın pozulması ilə nəticələnir. Onun 
ağırlıq dərəcəsi isə hidrogen sulfid qazının havada olan qatılığı ilə mütənasiblik təşkil edir 
(cədvəl 1). 
Quruminq (qabaq əlləri ilə üzünü tumarlamaq) ağ siçan və siçovullar üçün xarakterik əla-
mətdir və davranış reaksiyasının əsas elementlərindən biridir. Normada qruminqin orta 
sayı 0,5±0,08 dəfə olmuşdur. 50 PPM doza hidrogen sulfid qatılmış hava ilə tənəffüs edən 
2-ci qrup heyvanlarında isə 2 dəqiqə müddətində qruminq müşahidə edilməmişdir. Lakin 3-
cü qrup heyvanlarda norma ilə müqayisədə qruminqin sayı 50%, artmış 200 PPM dozada 
hidrogen sulfid qarışığı olan hava ilə müqayisədə qruminq yenidən müşahidə edilməmişdir. 
Lakin 280 PPM dozada qruminqin orta sayı 1±0,6 dəfəyə çatmışdır.Beləliklə 280 PPM 
dozada hidrogen sulfid qazı qarışmış havada tənəffüs edən təcrübə heyvanlarında 2 dəqi-
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qəlik müşahidə müddətində qruminqin sayı norma ilə müqayisədə 100%, 3-cü qrupla mü-
qayisədə 33% artmışdır. 
Beləliklə hidrogen sulfid qazı qarışmış atmosfer havası canlı orqanizmin mərkəzi sinir sis-
teminə təsir göstərməklə onun əsas funksiyalardan biri olan davranış reaksiyalarını kəskin 
şəkildə zəiflədir. Davranış reaksiyalarının zəifləməsi isə yaddaşın zəifləməsi kimi dəyər-
ləndirilir.  

Cədvəl. Hava qarışığında hidrogen sulfid qazının qatılığından 
asılı olaraq ağ siçanların davranış reaksiyalarının vəziyyəti 

Hidrogen sulfid 
qazının qatılığı 

Şaquli yerdəyiş-
mələrin 2 dəqiqə 
müddətində sayı 

Üfiqi fəallığın 2 
dəqiqə müddə-
tində sayı 

2 dəqiqə müddə-
tində dəliklərin 
təftişi 

2 dəqiqə müddə-
tində qruminqin 
sayı 

Nəzarət qr 32,5±1,2* 0,7±0,1* 24,5±2,2* 0,5±0,08
50 PPM 38,25±3,2* 1,25±0,7* 12,5±2,2* 0 
130 PPM 29,5±4,3* 1±0,03* 13,75±4,1* 0,75±0,02
200 PPM 22,25±4,7* 1,0±0,03 13,75±4,2* 0 
280 PPM 9,25±2,3** 12,5±3,1 6±1,1** 1±0,06

Qeyd. * - P˂0,05.          ** - P˂0,01.
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XÜLASƏ 

Məqalədə XVIII əsrin ortalarında Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan (1748-1763) tə-
rəfindən əsası qoyulmuş Şuşa şəhərinin XVIII əsrin ikinci yarısı-XIX əsrin əvvəllərini əhatə 
edən xanlıqlar dövründə inşa edilmiş memarlıq abidələri təyinatlarına görə qruplaşdırılmış 
və onlardan hər birinin şəhərin ümumi memarlıq ansamblındakı mövqeyi qiymətləndirilmiş-
dir. Göstərilmişdir ki, məhz xanlıqlar dövründə inşa edilmiş memarlıq abidələri Şuşanın ta-
rixi simasının formalaşmasında həlledici rol oynamışdır. Təəssüflə qeyd olunur ki, bu abi-
dələrin bir çoxu istər sovet hakimiyyəti dövründə, istərsə də erməni işğalı dövründə (1992-
2020-ci illər) erməni vandalizminin qurbanı olmuş, amansız dağıntilara məruz qalmışdır.  
Açar sözlər: Pənahəli xan, Şuşa, abidə, İbrahimxəlil xan, tikinti, hasar, erməni vandalizmi   

İşin əsas məzmunu: Şuşanın bir şəhər kimi yaranıb formalaşması XVIII əsrin ortalarından 
başlanmış xanlıqlar dövrünə aiddir. Bəhs olunan dövrdə Azərbaycanda və İranda 
yaranmış hərbi-siyasi şərait şəhərin istər coğrafi mövqeyinin, istərsə də xarici görünüşünün 
müəyyənləşməsinə həlledici təsir göstərmişdi. Xanlığın banisi Pənahəli xanın fəaliyyətinin 
əsas istiqamətlərindən birini güclü müdafiə imkanları olan, eyni zamanda xanlığın paytaxt 
rolunu yerinə yetirəcək möhkəmləndirilmiş şəhər-qala tikdirmək təşkil etməsi də məhz bu 
şəraitlə bağlı idi. Onun əvvəllər inşa etdirdiyi Bayat və Şahbulaq qalaları qarşıya qoyulan 
bu tələblərdən heç birini yerinə yetirmək imkanına malik deyildi. Bütün bunları nəzərə alan 
Pənahəli xan paytaxtın hələ Şahbulaqda olduğu dövrdə daha güclü müdafiə imkanlarına 
malik olan yeni şəhər-qala üçün yer axtarışına başladı və dəniz səviyyəsindən 1300-1600 
m hündürlükdə yerləşən və 3 tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunmuş dağ yaylası üzə-
rində dayandı. Xanlığın bütün ehtiyarlarını səfərbər edən Pənahəli xan qısa müddət ərzin-
də xanlığın üçüncü paytaxtının – Şuşa qalasının əsasını qoydu və 1756/1757-ci ildə öz 
iqamətgahını buraya köçürdü. Şəhər sürətlə inkişaf edərək XVIII əsrin sonlarında Azərbay-
canın çox mühüm hərbi-inzibati, iqtisadi və mədəni mərkəzlərindən birinə çevrildi. 
Xanlıqlar dövründə Şuşa şəhərində inşa edilmiş tikililəri öz təyinatlarına görə 4 əsas qrupa 
bölmək olar: 1.hərbi-müdafiə xarakterli tikililər, 2.ticarət-sənətkarlıq obyektləri, 3.dini-me-
morial tikililər, 4.saraylar və yaşayış evləri. Şuşa hər şeydən əvvəl müdafiə qalası kimi inşa 
edildiyindən onun xanlıqlar dövrü tikililəri arasında müdafiə xarakterli qurğulur üstünlük 
təşkil edirdi. Bu qurğular arasında qala divarları mühüm yer tuturdu. Şuşa 3 tərəfdən 
sıldırım qayalarla əhatə olunduğundan yalnız dördüncü tərəfin – şimal-şərq tərəfin qala di-
varları ilə əhatə olunması tələb olunurdu. Şimal- şərq tərəfdən şəhərə qalxan olduqca dar 
və dolanbac olan cığır da düşmən hücumlarının qarşısını almaq üçün olduqca əlverişli idi. 
Müasirlərdən birinin yazdığına görə bu cığıra yerləşdirilmiş kiçik bir dəstə ən güclü ordu-
nun belə hücumunun qarşısını ala bilərdi [1, s.345]. 
Şəhərin olduqca əlverişli coğrafi mövqeyinə baxmayaraq, Qarabağ xanları onun müdafiə 
imkanlarını möhkəmləndirmək məsələsini daimi diqqət mərkəzində saxlayırdılar. Şuşa şə-
hərinin ətrafına ilk qala divarlarının çəkilməsi Pənahəli xanın adı ilə bağlıdır. Məhəmməd-
həsən xan Qacarın Cənubi Qafqaza hücum planından vaxtında xəbər tutan Qarabağ xanı 
qala divarlarının inşası üçün qəti addımlar atmağa başladı. Qarabağ xanlığının tarixini yaz-
mış Mirzə Yusif Qarabaği göstərirdi ki, Pənahəli xan bu işin tezliklə görülməsi üçün xeyli 
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sayda işçi qüvvəsi səfərbər etmiş və hündürlüyü 5, eni isə 2 arşın olan qala divarları tikdir-
mişdi[2, s.18]. Məhz bu qala divarları 1757-ci ildə Məhəmmədhəsən xan Qacarın, 1760-cı 
ildə isə Fətəli xan Əfşarın Şuşanı əl keçirmək cəhdlərinin qarşısının alınmasında mühüm 
rol oynamışdı. 
Lakin Pənahəli xanın hakimiyyəti dövründə inşa edilmiş qala divarları elə də möhkəm de-
yildi. Görünür, bu məsələdə vaxt darlığı ilə əlaqədar işlərin tələsik aparılması öz sözünü 
demişdi. İnşa edildikdən təxminən 30 il sonra bu divarların artıq yararsız hala düşməsi də 
deyilənləri təsdiq edir. Yaranmış vəziyyət Pənahəli xanın varisi İbrahimxəlil xanı (1763-
1806) Şuşanın ətrafına yeni qala divarları çəkmək zərurəti qarşısında qoydu. Qarabağ 
xanlığının tarixini yazmış müəlliflər bu qala divarlarının tikintisi haqşqında maraqlı məlu-
matlar verirlər. Mirzə Camalın verdiyi məlumatdan aydın olur ki, Şuşanın ətrafında yeni 
qala divarlarının inşası 1783/1784-cü ildə başlamış və 1786/1787-ci ildə başa çatdırılmışdı 
[3, s. 143]. Göründüyü kimi, uzunluğu 2,5 km olan yeni divarların tikintisinə daha çox vaxt 
sərf olunmuşdu. Bu isə onun daha keyfiyyətli və möhkəm tikilməsinə imkan vermişdi. Digər 
Qarabağ tarixçisi Mirzə Adıgözəl bəy yazır ki, İbrahimxəlil xan qala divarlarının tikintisinə 
ən mahir ustaları və memarları cəlb etmiş, keşikçi qüllələri və bürclərlə təchiz edilmiş güclü 
bir müdafiə qurğusunun inşa edilməsinə nail olmuşdu[4, s. 40]. Mirzə Yusif Qarabaği isə 
daş və əhənglə hörülmüş bu divarların hətta top güllələrinə qarşı çox davamlı olduğunu 
bildirir[2, s. 18]. XVIII əsrin 90-cı illərində Ağa Məhəmməd şah Qacarın Qarabağ xanlığına 
hücumlarından bəhs edən müəlliflərdən biri yazırdı ki, “Şuşa kiçik, gözəl şəhərdi, möhkəm 
hasarının hündürlüyü şəhərin bütün cəhətlərində bərabərdi, hasarın elə yerləri var idi ki, 
oradan” şəhərə yaxınlaşan düşmən əsgərlərinin üstünə daş, qaynar su və ya ərdilimiş 
qurğuşun tökmək olurdu [5, s. 130]. Şuşanın xanlığın digər bölgələri ilə əlaqəsini təmin et-
mək məqsədilə döyüş bürcləri ilə təchiz edilmiş 4 qala qapısı inşa edilmişdi. 
Şuşanın xanlıqlar dövründə inşa edilmiş müdafiə xarakterli abidələri arasında düşmən 
hücumu zamanı xan ailəsi üçün son sığınacaq və həm də, adından göründüyü kimi, xanın 
xəzinəsini saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuş Xəzinə qalasının özünəməxsus yeri var. Əldə 
olan məlumatların təhlili göstərir ki, orta əsr Azərbaycan şəhərlərinin əksəriyyətində bu 
funksiyanı “Narınqala” adlandırılan iç qalalar yerinə yetirirdi. Lakin Şuşa şəhəri Pənahəli 
xanın hakimiyyəti dövründə çox sürətlə və tələsik tikildiyindən xan ailəsinin təhlükəsizliyini 
təmin edəcək iç qalanın inşası mümkün olmamışdı. Bu funfsiyanı uzun müddət şəhərin 
kənarında sıldırım qayalar arasında salınmış Xəzinə qalası yerinə yetirmişdi. Bəzi tədqi-
qatçılar Xəzinə qalasının tikintisini Pənahəli xanın adı ilə bağlayırlar[6]. Lakin Qarabağ ta-
rixçilərinin əksəriyyəti qalanın İbrahimxəlil xan tərəfindin tikdirildiyini bildirirlər. Bu baxım-
dan Baharlının fikri xüsusilə maraq doğurur. O, yazır ki, məhz İbrahimxəlil xan şimal-şərq 
tərfdən Şuşaya qalxan dar cığırın üstündə yerləşən iki qayanın arasında 7-8 otaqdan iba-
rət qala tikdirmiş və onun açıq tərəfini bürclərlə təchiz edilmiş yarındairəvi divarlarla möh-
kəmlədirmişdi [7, s. 276].  
 Qarabağ xanları Şuşanın müdafiə imkanlarını gücləndirmək üçün ona gedən yollar üzə-
rində əlavə  müdafiə qalaları da inşa etdirmişdilər. Belə qalalardan biri Qarqarçayın hər iki 
sahilində inşa edilmiş Əskəran qalası idi. Bəzi müəlliflər qalanın Pənahəli xan tərəfindən 
inşa edildiyini iddia etsələr də [7, s. 276], Qarabağ tarixçilərinin əksəriyyəti onun tikintisini 
İbrahimxəlil xanın adı ilə bağlayırlar [3, s.143; 8, s.201]. Şuşa şəhərindən 25 km-lik məsa-
fədə yerləşən Əskəran qalası Qarqarçayın hər iki sahilində çox mühüm strateji əhəmiyyətə 
malik nöqtədə tikilmişdi. Qarabağ xanlığının paytaxtına doğru hərəkət edən düşmən 
ordusu bu qalaları ələ keçirmədən irəliləyə bilməzdi. Bu qalaları ələ keçirmək isə elə də 
asan deyildi. Çayın sağ sahilində hündürlüyü bəzi yerlərdə 9 metrə çatan qala divarlarının 
uzunluğu 250 metrə çatırdı və düşmənin bu istiqamətdən hərəkətinin qarşısını kəsirdi[. 
Biləvasitə çayın hövzəsində inşa edilmiş iki bürc düşmənin Şuşaya hərəkətinin qarşısını 
almaqda mühüm rol oynayırdı. Məhz Əskəran qalasının müdafiəçiləri Ağa Məhəmməd şah 
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Qacarın 1797-ci ildə Qarabağa hücum edən çox güclü ordusuna ciddi müqavimət göstər-
miş, onun Şuşa istiqamətində hərəkərini iki həftə ləngitmişdilər [9, s. 53].  
Şuşa ilk növbədə müdafiə qalası kimi nəzərdə tutulsa da tezliklə yalnız Qarabağ xanlığının 
deyil, həm də bütün Azərbaycanın mühüm iqtisadi mərkəzlərindən birinə çevrildi. Şəhərin 
coğrafi mövqeyi burada yaşayan əhalinin əkinçilik və maldarlıqla məşğul olmasına imkan 
vermədiyindən şəhərin iqtisadi həyatının əsasını ticarət və sənətkarlıq təşkil edirdi. Bu isə 
həmin sahələrin inkişafını təmin edəcək infrastrukturun yaradılmasını zəruri edirdi. 
Xanlıqlar dövründə Şuşanın əsas ticarət və sənətkarlıq obyektlərinin əksəriyyəti onun 
işgüzar mərkəzi rolunu oynayan Aşağı bazar və Meydan adlnan hissələrində inşa edilmişdi                
[10, s.45--57 ]. Ticarət və sənətkarlıq obyektlərinin sayı Aşağı bazarda xüsusilə çox idi. Bu-
rada tikilib istifadəyə verilmiş bir neçə karvansara və hamam özlərinin memarlıq üslubuna 
görı xüsusilə fərqlənirdilər  [7. s. 270-310]. 
Şuşanın mühüm ticarət-sənətkarlıq mərkəzinə çevrilməsi burada xeyli sayda karvansara-
nın tikilib istifadəyə verilməsinə gətirib çıxarmışdı. Şəhərdə ilk karvansaranın tikintisi onun 
salındığı ilk illərə aiddir. Sonrakı illərdə Meydanda və Aşağı bazarda Hacı Hüseyn bəy, 
Uğurlu bəy, Hacı Əmiraslan bəy və digərləri orijinal memarlıq üslubuna malik karvansara-
lar tikdirmişdilər. Azərbaycanın digər şəhərlərində olduğu kimi, Şuşada da karvansaralar iki 
mərtəbəli tikilirdi. Əksər hallarda birinci mərtəbədəki otaqlarda ticarət və sənətkarlıq ob-
yektləri yerləşir, ikinci mərtəbədəki otaqlardan isə tacirlərin istirahəti və malların saxlanıl-
ması üçün ambar kimi istifadə edilirdi. 
Xanlıqlar dövründə Şuşa şəhərində xeyli sayda hamam tikilib istifadəyə verilmişdi. Mən-
bələr burada ilk hamamın tikintisini İbrahimxəlil xanın əmisi oğlu Əbdüsəməd bəyin adı ilə 
bağlayırlar. Sonralar daha bir neçə hamam (Uğurlu bəy hamamı, Mirzəli hamamı və s.) 
tikilib şuşalıların istifadəsinə verilmişdi. Azərbaycanın digər şəhərlərində olduğu kimi, Şu-
şada da hamamlar 5 hissədən (“tulunbar” adlandırılan qazdırılan yer, su hovuzu, yuyunma 
və kisələnmə otaqları, və soyunub-geyinmə otağı) ibarət olurdu. Şuşa hamamlarının tikin-
tisi zamanı mərmərdən, rəngli şüşələrdən və kaşılardan istifadə edilməsi geniş yayılmışdı. 
Qarabağ xanları Şuşada məscid tikintisini də daimi diqqət mərkəzində saxlayırdılar. Ma-
raqlıdır ki, Pənahəli xanın inşa etdirdiyi ilk tikililər arasında Cümə məscidi də var idi. Doğru-
dur, həmin məscid zaman azlığından qarğıdan tikilmişdi. Qarabağ tarixçilərinin verdiyi mə-
lumatdan aydın olur ki, İbrahimxəlil xan 1768/1769-cu ildə həmin məscidin yerində daş və 
əhəngdən istifadə etməklə əzəmətli bir Cümə məscidi tikdirmişdi [3, s. 143; 7, s. 275]. 
Maraqlıdır ki, məşhur memar Kərbəlayi Səfi xan Qarabağinin 1883-cü ildə Gövgər ağanın 
vəsaiti hesabına tikdiyi  məscidin də həmin məscidin yerində tikilməsi ehtimal edilir. Göv-
hər ağa məscidi kimi məşhur olan bu məscidin bədii tərtibatında Mir Möhsün Nəvvabın da 
böyük xidməti olmuşdu [10, s. 57].  Sonralar Şuşa şəhərində daha bir neçə Cümə məscidi 
tikilib  istifadəyə verilmişdi. Bu məscidlərin bir çoxu 1992-ci ildə baş vermiş erməni işğalına 
qədər yaxşı vəziyyətdə qalmışdı. Şuşada Cümə məscidləri ilə yanaşı, xeyli sayda məhəllə 
məscidləri də tikilib istifadəyə verilmişdi. Mənbələrdə verilən məlumatlardan aydın olur ki, 
XVIII əsrin sonlarında Şuşada olan 17 məhəllənin hər birində məscid fəaliyyət göstərirdi. 
Əksər hallarda hər bir məhəlləyə məxsus meydanlarda tikilən məhəllə məscidləri özlərinin 
sadə quruluşlarına görə  yaşayış evlərindən elə də fərqlənmirdilər. İçəri divarları Qurandan 
götürülmüş ayələrlə bəzədilən bu məscidlər, ölçülərinin kiçikliyinə baxmayaraq, dini ibadət-
lə məşğul olmaq üçün bütün şəraitə malik idilər [10, s. 78-80]. Şuşanın məhəllə məscidləri 
arasında Saatlı məscidi özünün orijinal memarlıq üslubu ilə seçilirdi. Ehtimal edilir ki, bu 
məscidin tikintisi İbrahimxəlil xanın vəziri olmuş görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah 
Vaqifin rəhbərliyi altında tikilmişdi. 
Xanlıqlar dövründə Şuşada orijinal üslubda xeyli sayda yaşayış evləri, saraylar və imarət-
lər tikilib istifadəyə verilmişdi. Əldə olan məlumatlar göstərir ki, bu dövrdə şəhərdə fəaliyyət 
göstərən  nemarlar, mühəndislər, həkkaklar, bənnalar, daşyonanlar, dülgərlər və digərləri 
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şəhərin tikintisi zamanı Şərq və Qərb memarlığının nailiyyətlərindən istifadə etməklə Azər-
baycanın digər şəhərlərindən əsaslı şəkildə fərqlənən tamamilə yeni bir şəhər yarat-
mışdılar. Tədqiq olunan dövrdə Şuşada olmuş müasirlərdən biri yazırdı ki, burada evlərin 
əksəriyyəti daşadan tikilmişdir. Kifayət qədər hündür tikilmiş bu evlərin hər birində çoxsaylı 
pəncərələr var idi. Şəhərin daşla döşənmiş küçələri ona Avropa görkəmi verirdi [11, s.2]. 
Şuşada saray və imarət tikintisi həm Pənahəli xanın, həm də İbrahimxəlil xanın dövründə 
aparılmışdı. Əldə olan məlumatlar göstərir ki, Pənahəli xan oğlanları İbrahimxəlil ağa, 
Mehrəli ağa və Talıbxan ağa üçün kiçik qalalrı xatırladan imarətlər tikdirmişdi. Bu dövrdə, 
Azərbaycanın digər şəhərlərindən fərqli olaraq, Şuşada İç qalanın olmaması Pənahəli xanı 
onlardan hər birinin ətrafına künclərində bürcləri olan qala divarları tikdirməyə məcbur 
etmişdi. Sonralar Şuşada bütün zəruri müdafiə vasitələrinə malik İç qalanın inşa edilməsi 
İbrahimxəlil xanı tikdirdiyi imarətlərdən hər birini ayrıca qala divarları ilə əhatə etmək zə-
rurətindən xilas etmişdi. Gəncə qapıları yaxınlığında tikilmiş divanxana və 2 imarət buna 
misal ola bilər. Bu imarətlər İbrahimxəlil xanın arvadları Xurşidbanu bəyim və Bikə ağa 
üçün nəzərdə tutulmuşdu [8, s. 198]. İbrahimxəlilxanın dövründə hakim ailənin üzvləri üçün 
İç qaladan kənarda da imarət tikintisi aparılmışdı. Buna misal olaraq şəhərin cənub-
şərqində, sıldırım qayaların yaxınlığında xanın böyük oğlu Məhəmmədhəsən xan üçün 
tikilmiş imarəti göstərmək olar. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 1797-ci ildə Şuşanı işğal et-
miş Ağa Məhəmməd şah Qacar bir neçə gün bu imarətdə yaşamışdı [12,s. 149]. Ümumiy-
yətlə götürdükdə, Qarabağ xanlarının tikdirdikləri imarətlər və saraylar öz ölçülərinə görə 
xeyli kiçik olub, şəhərin varlı adamlarına məxsus evlərdən elə də fərqlənmirdilər. Bu saray-
lardan ikisi – Pənahəli xana və Qaraböyük xanıma məxsus saraylar 1992-ci ildə olmuş er-
məni işğalına qədər salamat vəziyyətdə qalmışdı. Qaraböyük xanıma məxsus sarayın üzə-
rindəki yazıdan aydın olur ki, onun tikintisi 1768-ci ildə, İbrahimxəlil xanın hakimiyyəti döv-
rünə aiddir [10, s. 25]. 
Göründüyü kimi, xanlıqlar dövründə Şuşa şəhərində xeyli sayda orijinal memarlıq abidələri 
inşa edilmişdi. Lakin bu abidələrin xeyli hissəsi çar Rusiyası tərəfindən Azərbaycan torpaq-
larında, o cümlədən Şuşada yerləşdirilmiş ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılmışdır. 
Mifik “böyük Ermənistan” ideyası ilə zəhərlənmiş ermənilər tarixi faktları saxtalaşdırır, qə-
dim Azərbaycan torpağı olan Qarabağın guya ermənilərə məxasus olduğunu əsaslandır-
maq üçün xalqımıza məxsus abidələri ya erməni abidələri kimi qələmə verir, ya da onları 
vəhşicəsinə dağıtmaqla azərbaycanlı izini tamamilə silməyə çalışırdılar. Onlar bu işi 1923-
cü ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin təşkilindən sonra daha planlı şəkildə həyata 
keçirməyə başladılar. Xankəndi şəhərini Stepanakert adı ilə vilayətin mərkəzi seçən ermə-
nilər uzun müddət bütün Qarabağın inzibati mərkəzi olmuş Şuşanı bu statusdan məhrum 
etdilər. Muxtar vilayətin tərkibində olduğu müddətdə Şuşada nəinki heç bir tikinti-abadlıq 
işləri aparılmadı, əksinə, Şuşanın Azərbaycan şəhəri oluğunu təsdiq edən və böyük tarixi 
əhəmiyyəti olan abidələri vəhşicəsinə dağıtmağa başladılar. Erməni vandalizminin ilk 
qurbanlarından biri İbrahimxəlil xan tərəfindən tikdirilmiş Xəzinə qalası oldu. Qala hissə-
hissə sökdürülərək məhv edildi. Ermənilər Şuşanın tarixi-memarlıq abidələrinə qarşı 1965-
ci ildə daha böyük vandallıq aktı həyata keçirdilər. Həmin il xanlıqlar dövrünün nadir me-
marlıq abidələrindən olan karvansara və hamamla yanaşı bir neçə şəxsi imarət uçurduldu 
və yerində şəhərin tarixi-memarlıq ansamblına uyğun olmayan 4 mərtəbəli yaşayış evi tik-
dirdilər [9, s. 92]. 
Sovet hakimiyyəti illərində erməni vandallarının Şuşada “azərbaycanlı izini” tamamilə itir-
mək siyasətinin qarşısı yalnız 1969-cu ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbər-
liyinə gətirilməsindən sonra alındı. 1977-ci iln avqustunda onun təşəbbüsü ilə qəbul edilmiş 
“Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini tarix-memarlıq qoruğu elan etmək haqqında” qərar şəhərin 
tarixi hissəsinin ermənilər tərəfindən dağıdılmasının qarşısını aldı. 
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Ermənilər Şuşanın tarixi-memarlıq abidələrini şəhəri 1992-ci il mayın 8-də işğal etdikdən 
sonra daha böyük amansızlıqla həyata keçirmişlər. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əli-
yevin rəhbərlik etdiyi qalib Azərbaycan ordusu 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşanı işğaldan 
azad etdikdən az sonra ermənilərin törətdiklər vandalizmin miqyası insanları dəhşətə gətir-
di. Aparılan ilkin hesablamalara görə ermənilər şəhərdəki 210 abidəni yerlə yeksan etmiş-
lər[13]. Bu abidələrin xeyli hissəsi xanlıqlar dövründə inşa edilmişdir.            

Nəticə: Göründüyü kimi, xanlığlar dövründə Şuşa şəhərində mühüm tarixi əhəmiyyət da-
şıyan xeyli sayda hərbi-müdafiə qurğuları, ticarət-sənətkarlıq obyektləri, saraylar və yaşa-
yış evləri, dini-memorial abidələr inşa edilmişdi. Bu abidələr Şuşanın məhz Azərbaycan 
şəhəri olduğunu, azərbaycanlılar tərəfindən salındığını bir daha təsdiq edir. Ermənilər za-
man-zaman bu abidələri məhv etməklə şəhəri milli kökündən məhrum etməyə çalışsalar 
da, buna nail ola bilməmişlər. Uzun sürən erməni işğalından sonra əsl sahiblərinə qovu-
şan Şuşada hərbi əməliyyatlar bitdikdən az sonra geniş bərpa işlərinə başlanılmışdır. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Əliyevin 2022- ci ili “Şuşa ili” elan etməsi 
şəhərin tarixi görkəminin, xanlıqlar dövründə inşa edilmiş memarlıq abidələrinin bərpa 
edilməsini daha da sürətləndirəcək. 
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XÜLASƏ 

Elmin, texnikanın, texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi  dövrdə həyatımız müxtəlif növ rən-
garəng qida məhsulları ilə zəngindir. Artıq elə bir zaman kəsiyindəyik ki, insanlar sürətlə 
dəyişən və informasiya bolluğu olan həyatında daha çox qablaşdırılmış və enerji dəyəri 
yüksək olan qidalara üstünlük verməli olurlar. İnsan belə qidalanma zamanı bəzən qəbul 
elədiyi qidanın tərkibində çörəyin olmasının fərqində olmur. Lakin enerji dəyərinə, tərkibin-
də olan və tez həzm olunmağa kömək edən lifli birləşmələrin, insanın sağlamlığı üçün önəmli 
olan vitaminlərlə zəngin olmasına görə bizim qida rasionumuzda çörək əvəzedilməzdir.Çörək 
ilk yarandığı gündən indiyə qədər uzun bir yol keçmiş istehsalı təkmilləşmiş və rəngarəng 
olmuşdur və bu günümüzdə də çörək Çörək Tanrının hədiyyəsidir" deyən xalqlar ona ac-
lıqdan xilas edən nemət kimi hörmətlə yanaşırlar.Çörəyin bəşəriyyət həyatında əhəmiyyə-
tinə görə bütün dünyada çörək muzeyləri yaradılmışdır. 
Açar sözlər. Çörək, dünya çörək muzeyləri, eksponantlar, çörək avadanlıqları, un dəyir-
manı, Ağdam çörək muzeyi, muzey kompleksi, bərpa işləri 

Giriş: Çörək maya və ya turş xəmirlə mayalanmış xəmirin (ən azı un və sudan ibarət) bişi-
rilməsi ilə əldə edilən çörək məmulatıdır. Standartlara görə, çörəyə kütləsi 500 q-dan çox 
olan və rütubəti ən azı 19% olan çörək məhsulları daxildir.Çörək hazırlamaq üçün buğda 
və çovdar unu istifadə olunur, daha az - qarğıdalı, arpa və s. Çörək bədənimizə zülallar, 
karbohidratlar verir, onu beyin fəaliyyəti üçün lazım olan maqnezium, fosfor, kaliumla zən-
ginləşdirir. Çörəyin tərkibində vitaminlər var. Tibb alimləri hesab edirlər ki, böyüklər gündə 
300-500 q çörək yeməlidir, fiziki işlə məşğul olanlar isə 700 qr. Uşaqlara, yeniyetmələrə 
150-400 q çörək lazımdır. İnsan öz enerjisinin az qala yarısını çörəkdən alır və həyatımız-
da heç nə bizim üçün çörəyi əvəz edə bilməz!  
Afrikanın iqlim şəraitinin çox isti olması səbəbidən gələcəyin çörək ağagını tapmaga çalı-
şırlar. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, yalançı palma adlanan bir bitki nö-
vü vardır.Bu bitkinin meyvəsindən istifadə olunmur. Yalnız onun kökləri faydalıdır. Çoxillik 
bitki olan bu ağacın kökləri yığılır, qurudulur, üyüdülür və alınmış materialdan çörək bişirilir. 
Bu bitkinin özəlliyi ondan ibarətdir ki, onu becərmək üçün ilin fəsilləri önəmli deyil. İstənilən 
mövsümi şəraitdə bu bitkini becərmək olur və ətraf mühitin əlverişsiz şəraitində yaxçı məh-
suldarlıq verir. 
Çörəyin insan həyatındakı bu əhəmiyyətini nəzərə alaraq bütün dünyada muzeylər yara-
dılmışdır. Yaradılan muzeylər hər bir ölkənin milli mədəni səviyyəsinə milli çörək mədə-
niyyəti üzrə adət və ənənələrə həmçinin çörək muzeylərinin insanların dünya görüşünə 
gələcək nəslin tərbiyəsində əhəmiyyəti nəzərə alınaraq fəaliyyətə başlayır. Bəzi muzeylər 
dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir və ona status verilr. Bəziləri müəyyən şəxslərə mənsub 
olur bəziləri elm təhsil ocaqlarında yaradılır. Bəzən ayrı ayrı şəxslər tərəfindən yaradılan 
muzeylər sonradan dövlət statuslu da ola bilir. Bu muzeylərin fəaliyyəti zamanı həm könül-
lülər həmçinin muzey əməkdaşları iştirak edə bilirlər. Gənc nəslin inkişafı və dünyagörüşü-
nun fomalaşmasında və onların milli ruhda tərbiyə olunmasında təhsil ocaqlarında yara-
dılan muzeylər mühüm əhəmiyət daşıyır. 
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Çörək muzeylərinin daimi qonaqları həm ölkə vətəndaşları və digər ölkələrdən gələn tu-
ristlər olur. Muzeyə daxil olan hər bir adam ilk andan özünü elə bil keçmişə səyahətdə hiss 
edir. Qədim dövrlərə aid əkinçilik alətləri, cörək bişirmə avadanlıqları, çörək hazırlanması 
müxtəlif dənli bitkilərin üyüdülməsi üçün istifadə olunan daşdan hazırlanmış kirkirələr, 
müxtəlif xammallardan hazırlanmış çörək növləri, müxtəlif tarixi dövrlərdə çörək istehsalı 
proseslərinin maketləri insanlarda qeyri adi hisslər oyadır. Bir an insan ona həyatda qalma-
ğa kömək edən çörəyin nə qədər əhəmiyyətli və əvəzedilməz olduğunu dərindən hiss edir. 
Çörək muzeylərində həmçinin çox maraqlı eksponantlar olur. 

Dünya çörək muzeyləriI. Alimlərin araşdırmalarına görə insan yarandığı gündən çörək də 
mövcud olmuşdur. Əvəzedilməz qida kimi rasiona daxil olan çörək ilk dövrlərdə müxtəlif 
bitkilərdən alınırdı. Bunun üçün bəzi bitkilərin köklərindən istifadə olunurdu. 
Alimlərin araşdırmaları nəticələrində müəyyən olunmuşdur ki insan tərəfindən becərilən  ilk 
buğda (eramızdan əvvəl onuncu minilliyiə təsadüf edilir) İraqda tapılmışdır [1].  
Dünyada çörək muzeylərinin tarixi ötən əsrin ortalarından başlayır və toplam olaraq 16 
ölkədə 23 muzey fəaliyyətdədir.  
İsveçrədə 1940-cı ildə yaradılmış ilk muzey M.Veren adlı şəxsin öz mənzilində yaradılmış-
dır. Burada qədim Misirdə, Romada və digər ərazilərdə insanlar tərəfindən istehlak olunan 
çörək numunələrivardır [2]. 
Dünyada ikinci göstərilən Almaniyanın Çörək muzeyi 1955-ci yaradılıb. Muzeydə 18500 
eksponat muzeyə gələnlərdə unudulmyan xatirələr yaradı,r həmçinin qədim dövrlərə aid 
çörəkbişirmə texnologiyaları da göstərilir. 

Şəkil 1. Almaniyanın Ulm şəhərindəki Çörək muzeyi (a) və eksponantları   
 b) Elzas dəyirmanı c)əl dəyirmanı d) çörək maşını e) Qədim Yunanıstanda Krit adasında çörəyin 

üzərinə naxış salmaq üçün istifadə olunan xüsusi gerb nişanı 

Ulm şəhəri bildiyimiz kimi həmdə dünya şöhrətli alim Albert Eynşteynin vətənidir.  
Qədim un dəyirmanında yerləşən Fransa Çörək muzeyi (1972-ci il) müxtəlif  çöxillik tarixə 
malik unüyüdən dəyirmanın ərazisində yaradılmışdır. Eksponantların sayı 1000-dən çoxdur.  
Sankt-Peterburq Çörək Muzeyi 1988-çı ildə yaradılıb. Muzeydə 14 000 eksponat nüma-
yiş olunur. Qeyd etmək istəyirəm ki bu muzeydə olan eksponantların əhəmiyyətli hissəsi 
ikinci dünya müharibəsi zamanı Leninqrad şəhərinin blokada dövrünün çətinliklərini özü-
ndə əks etdirir. 

a) b) c) 

d) e) 
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Şəkil 2. Rusiya Federasiyasında Sankt-Peterburq Çörək Muzeyinin eksponantları. 

Israildə Çörək muzeyi Reuven Hecht adlı şəxsin "əntiq əşyalar"ı əsasında hazırlanmış  
zəngin kolleksiyası əsasındadır.Burada iki arxeoloji muzey var. Biri Daqon Çörək Muzeyi-
dir [3]. Muzey bir gündə cəmi 30 dəqiqəyə tamaşaçılar üçün açıqdır. Əvvəlcə ziyarətçilərə 
qısametrajlı sənədli filmə baxmaq təklif olunurl. Filmdə çörək haqqında çox maraqlı tarixi 
kadrlar göstərilir [4]. 

                                       a                                                       b 
Şəkil 3. İsraildə Daqon Çörək Muzeyi a)  və muzey eksponantları  b) 

Polşa Çörək muzeyi isə 2000-ci ildə “İzi” şirkətinin rəhbəri Pyotr Mankeviçin tərəfindən 
yaradılıb. 
Ermənilərin səyi ilə xaraba şəhəri olan “Qafqaz Xirosiması”na çevrilən Ağdamda – xarici 
jurnalistlərin şəhəri adlandırdıqları kimi, özünəməxsus Çörək Muzeyi fəaliyyət göstərirdi. 

Şəkil 4. Ağdam Çörək Muzeyi  (1980-ci illər) 

Şərqdə ilk Çörək muzeyi olan Ağdam Çörək muzeyi əvvəllər “Od dəyirmanı” adlanan əra-
zidə yerləşmişdir. Dövlət muzeyində 2800-ə yaxın eksponat var idi. Muzey kompleksinə 
karvansaray da daxil idi. 1992-ci il avqust ayının 12-də Ağdam Çörək muzeyinə ermənilər 
tərəfindən “Qrad” mərmisi atıldı. Dağıntılarla yanaşı muzey kompleksində həmin vaxt yan-
ğını söndürmək mümkün olmayıb. 
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Muzey ekponatlarının xeyli hissəsi, tavan taxta materialından hazırlandığından tez alışmış 
və bir saat ərzində muzey külə dönmüş, dəyirmanın yalnız divarları qalmışdır.
Ağdam özünəməxsus torpaqları və iqlimi sayəsində Sovet İttifaqında ilk Çörək Muzeyi 
məhz Azərbaycanda 1983-cü ildə  Köhnə dəyirmanda yaradılmışdır. 
Afrikanın iqlim şəraitinin çox isti olması səbəbidən gələcəyin çörək ağagını tapmaga çalı-
şırlar. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, yalançı palma adlanan bir bitki nö-
vü vardır.Bu bitkinin meyvəsindən istifadə olunmur. Yalnız onun kökləri faydalıdır. Çoxillik 
bitki olan bu ağacın kökləri yığılır, qurudulur, üyüdülür və alınmış materialdan çörək bişirilir. 
Bu bitkinin özəlliyi ondan ibarətdir ki, onu becərmək üçün ilin fəsilləri önəmli deyil. İstənilən 
mövsümi şəraitdə bu bitkini becərmək olur və ətraf mühitin əlverişsiz şəraitində yaxçı məh-
suldarlıq verir. 
Muzeyin dizaynı ilə bağlı işləri Mədəniyyət Nazirliyinin bədii tərtibat Eduard Krupkinin rəh-
bərlik etdiyi qrup aparıb. Binanın əsas fasadı nəfis daş şəbəkə və demək olar ki, iki mər-
təbəli iki nəhəng mozaika lövhəsi ilə bəzədilmişdir. Panellər monumental sənət və sənət-
karlığın klassik sovet üslubunda tərtib edilmişdi, lakin qeyri-adi parlaq və ifadəli idi.  
Muzeyin içərisində rəngli vitrajlar, tavan açıq və tünd rəngli taxta kvadratlardan ibarət idi; 
işıqlandırma zəif idi. Muzeyin salonlarından birinin girişində “Çörəyə baş əyin!” yazılmışdı.    
Muzey kompleksinə karvansaray da daxil idi. 1987-ci ildə dəyirman tam işlək vəziyyətə gə-
tirildi və qeyri-adi ştat işçisi dəyirmançı işinin məqsədi hazır məhsulu qonaqlara təqdim edə 
bilmək üçün dəyirmanı işlək vəziyyətdə saxlamaq idi. 
Muzey üç əsas bölmədən ibarət idi. Əsas girişdən ortasında gözəl bir fəvvarə olan Yay 
Zala daxil olmaq olardı. Yay zalından muzey kompleksinə daxil olan Sünbül kafesinə get-
mək olardı. Kafenin iki zalı və öz mətbəxi var idi. Yay zalından birbaşa sərgi salonuna get-
mək olar. Sərgi salonu hündür idi - iki mərtəbədə - və bəzi yerlərdə yuxarı və aşağı pillələ-
rə bölünürdü. Birinci sərgi zalının sahəsi 80 kv.m, ikincisinin sahəsi 30 kv.m idi.  
Birinci zalda gündə 8-10 ton taxıl üyüdə bilən mexaniki dəyirman yerləşirdi.  

Şəkil 5. Ağdam Çörək Muzeyində "Sünbül" kafesi 

İkinci sərgi salonunda əmək alətləri - şum, xırman, bıçaq, oraq - "kirkirə" sərgilənirdi. Taxıl-
çılıq və əkinçilik üçün əkinçilik alətlərinin inkişafından xəbər verən qədim kitablar, əlyazma-
lar və müxtəlif materiallar da var idi [5]. 
Dəyirmanın solundakı taxta pilləkənlərdə ikinci pilləyə qalxmaq mümkün idi. Burada  un 
məmulatları, o cümlədən Gəncə, Naxçıvan, Qarabağ, Gürcüstan, Dağıstan, Səmərqənddə 
bişirilən çörək növləri olub. Bundan əlavə, aşağı zalda qədim küpə və mətbəx qabları nü-
mayiş etdirilib. 
Yuxarı mərtəbədə giriş qapısının sol tərəfində 20 kv.m sahəsi olan idarə kabineti, həmçinin 
foye və foyedən anbarların təchiz olunduğu muzeyin çardağına pilləkən var idi. 
Zallardan birinin eksponatları sırf taxılçılıq və əkinçiliklə bağlı idi. Burada müxtəlif növ buğ-
dalar, müxtəlif sort taxıllar, müharibə illərində uşaqlara verilən çörək kartları, eləcə də buğ-
da dənələrindən hazırlanmış Azərbaycanın xəritəsi sərgilənirdi. 
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Muzeyin ən qədim eksponatı - eramızdan əvvəl 7-ci minilliyə aid daşlaşmış buğda dənələri 
tanınmış arxeoloq İdeal Nərimanovun səyi ilə Ağdamın Efətli kəndinin Çalaqan-təpə təpə-
sində aparılan qazıntılar zamanı aşkar edilən bu taxıllar bərk buğdanın yaradıcısı akade-
mik, seleksiyaçı alim İmam Mustafayev tərəfindən muzeyə verilib. 
Muzeydə ikinci dünya müharibəsində keçmiş Leninqrad şəhərində blokadadan sağ çıxan 
çörəkçi Qalina Andreevna Kanaevanın gətirdiyi yandırılmış çörəyi saxlanılırdı. 

Şəkil 6. Ağdam Çörək Muzeyi (hal hazırda) 

44 günlük Vətən Müharibəsi dövründə qüdrətli ordumuz tərəfindən işğalda olan torpaq-
larımız azad edildi. O cümlədən Ağdam çörək muzeyinin də taleyinə bir işıq düşdü.  
30 il müddətində xarabalığa çevrilmiş torpaqlarımızın və şəhərlərimizin bərpası üçün döv-
lətimiz tərəfindən böyükmiqyaslı tikinti bərpa işləri həyata keçirilir.Dağılan şəhərlərimizin 
yenidən qurulması və bərpası prosesləri böyük sürətlə başlanılıb. O cümlədən tarixi mə-
dəni abidələrimiz də yenidən qurulur. Agdam çörək muzeyinin bərpası da ən öndə duran 
işlərdən biridir [6]. 
Bərpa maddi mədəniyyət abidələrinin sonrakı məhvinin qarşısının alınmasına və uzun 
müddət qorunub saxlanması üçün optimal şəraitin əldə edilməsinə yönəlmiş, onun yeni, 
əvvəllər naməlum olan xassələrini daha da kəşf etməyə imkan verən tədbirlər kompleksi-
dir. Bərpa prosesində zaman, zərərli şərait, müharibələr və təbii fəlakətlər nəticəsində zə-
dələnmiş və təhrif olunmuş tarix, mədəniyyət və incəsənət abidələri gücləndirilərək bərpa 
edilir. 
Qaspard Fossati (1809-1883) ilk dəfə açıq təsvirlərin eskizlərinin və bərpasına dair üsulları 
tətbiq etmişdir. Müxtəlif meyarlara görə bölünən bir çox bərpa növləri var. Bütün bərpa 
növlərində bərpanın əsas məqsədi obyektin itkisini (işləmə nəticəsində yaranan qüsurlar - 
çiplər, qabar, qırıqlar və daha çox) bərpa etmək və onun görünüşünü yaxşılaşdırmaq, 
həmçinin obyekti qorumaqdır. 
Birinci halda, onun məqsədi funksionallığı bərpa etməkdir; 
İkincidə konservasiya, yəni indiki vəziyyətin qorunub saxlanması əsas məqsədə çevrilir.  
Eyni zamanda, muzeyin bərpası, bir qayda olaraq, yalnız konservasiyanı əhatə edir və ob-
yektə müdaxilə yalnız son dərəcə zəruri hallarda, məsələn, geri qaytarılan məhvetmə 
proseslərinin aşkar əlamətləri ilə istifadə olunur. 
Abidələrin konservasiyasının mahiyyəti onları dəyişməz vəziyyətdə saxlamaqdan ibarətdir. 
Bərpa insan fəaliyyətinin hər hansı bir növü kimi, dəyişməz prinsiplər və metodlar sistemi 
deyil, öz tarixi inkişaf yoluna malikdir və abidənin nə üçün qorunub bərpa olunmasından 
asılıdır. 
Bərpa zamanı əsas məqamlar bunlardır. 
-  Birincisi, əsərin ilkin formada bərpası;  
- İkincisi, obyekti mümkün qədər toxunulmaz saxlamaq,  
- Üçüncüsü, obyektin tarixi və bədii dəyərlərinin müəyyən edilməsi və əlaqələndirilməsidir".  
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Tarixi abidələrin və muzeylərin bərpa və konservasiyanın əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 
1. Əsərin tarixi materialına maksimum dərəcədə mühafizə etməklə minimal müdaxilə;  
2. Hər hansı bərpa müdaxiləsinin əsaslandırılması və müəyyənləşdirilməsi; 
3. Elmi xarakter;  
4. Arxeoloji bərpa; 
5. Stilistik bərpa; 
6. Tarixçilik.  
Tarixi adidələrin bərpası prinsipləri Ağdam çörək muzeyinin bərpası zamanı nəzərə tutulur. 
Ağdam çörək muzeyinin bəzi eksponantları işğaldan öncə muzeydən çıxarılmıdır. Hal ha-
zırda bu muzey eksponantları Dövlət muzeyində saxlanılır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
keçmiş  Sovetlər İttiqaqında yaradılmış bu muzey özündə sovet həyat tərzinin və ideologi-
yasının maraqları da əks etdirirdi. Yenidən bərpa olunaraq yaradılacaq Ağdam çörək mu-
zeyi dünya çörək mədəniyyət abidələrinin (muzeylərin) tərkib hissəsi kimi bərpa olunaraq 
yenidən istifadəyə veriləcəkdir. 
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XÜLASƏ 

Gözəl təbiəti ilə bütün turizm imkanlarına cavab verən Qarabağımızın tarixi abidələri də 
turizmə bir töhvədir. Bu abidələri xüsusi turizm proqramlarına daxil etməklə Azərbaycan 
həqiqətlərini və Qarabağın əsl sakinlərinin mədəni irsinin təbliğinin uğurla həyata keçiril-
məsi dövlət siyasətinin əsas məqsədidir. Azad edilən torpaqlarında infrastrukturun inkişafı, 
bərpası qarşıda duran əsas məqsəddir. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2020-ci ilin yekunlarına 
dair həsr edilmiş müşavirədə əsas qarşıya qoyulan hədəflərin məhz bu olduğunu qeyd 
edir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə quruculuq işlərinə başlanılıb.Tarixi, arxeoloji abidələ-
rin bərpası üçün ilkin olaraq monitorinqlər davam etdirilir. Nəticə isə çox acınacaqlıdır. De-
mək olar ki, bütün müəssisələr tamamilə dağıdılıb. 28 abidənin isə tamamilə izi də qalma-
yıb. Ermənistanın bu vəhşiliyi “Ümumdünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi haqqında” 
UNESCO-nun 1972-ci il konvensiyasının tələblərinə ziddir. Lakin 44 günlük böyük zəfər 
bütün erməni vəhşiliyinə son qoydu. Hal-hazırda bu ərazilərdə olan erməni vəhşiliyi bey-
nəlxalq içtimaiyyətə çatdırılır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışı təmin et-
mək, infrastrukturunun və mədəni-tarixi abidənin bərpası və yenidənqurma işlərinə başla-
nılıb.
Açar sözlər: qarabağ, abidə, işğal, turizm, qələbə.

Qarabağda məhv edilən abidələri saymaqla, sadalanmaqla bitməz. Nəzərə almaq lazımdır 
ki, qeydiyyatı olmayan minlərlə abidə var. 900 çox qəbirsanlıq, 403 dini abidələrimiz ermə-
ni vəhşiliyi sayəsində ziyan görüb. Böyük Qayıdışla 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə 
(27.09; 8.10.2020 il) güclü Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdi. 
44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan yeni tarixini, “Şanlı tarixini” yazdı. Qısa zaman 
ərzində Azərbaycanın Ali Baş komandanı, Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunan 
ərazilərə səfər etdi. Dağıdılmış şəhərlərlə, abidələrlə yerində tanış oldu. Qısa zaman ərzin-
də dost ölkələrin (Türkiyə başda olmaqla digər ölkələr) şirkətləri işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə quruculuq işlərində  iştirak etmək üçün təkliflər verdi. 04.01.2020-ci ildə tarixdə 
ölkə başçısı “Qarabağ Dirçəliş Fondu” publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında Fərman 
imzaladı. Fərman işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması və bərpasına yönəlib 
[1]. Qısa zaman ərzində Heydər Əliyev fondu bir çox abidələrdə bərpa işləri apardı. Cocuq 
Mərcanlıdan başlayan böyük qayıdış davam edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 2016-cı ilin Ap-
rel qələbəsindən sonra Cocuq Mərcanlı kəndinin yenidən qurulması Böyük qayıdışın ilk 
addımı idi. 2017-ci ildə kəndin inkişafı üçün büdcədən 4 milyon manat ayrılmışdı [2]. İlk 
olaraq mədəniyyətin əsası olan yollar çəkilir. Tərtərdən Suqovuşana yolun çəkilməsi, Talış 
kəndinə yolun çəkilişi, Yeni Şuşa yolu – Qələbə yolunun inşası əsas ilk görülən işlərdəndə-
dir.  Beynəlxalq hava limanının inşası, Qarabağın gələcəkdə regionda ən inkişaf etmiş tu-
rizm bölgəsi olmasını deməyə bizə əsas verir.  İşğal dövründə dağılmış dəmir yolları yeni-
dən qurulur. Bura Bərdə-Ağdam, Təzəkənt-Ağdam, Horadiz-Füzuli, Füzuli-Şuşa və s. də-
mir yolları işğaldan azad edilən ərazilərin elektrik enerjisinin tam bərpası, su ilə təminatı 
sahələrdə ciddi işlər görülür. 
Lakin bir faktı xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağdakı abidələr yalnız müharibə vaxtı yox, 
eyni zamanda qəsdən, bilərəkdən ermənilər tərəfindən daha çox dağıdılıb, ziyan görmüşdü. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə abidələrin bərpasını əsas olaraq bu istiqamətdə aparılma-
lıdır: Abidələrin qeydiyyata alınması, abidələrin bərpası və qorunması, abidələrlə turizmin 



196 
AATMX
AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ 

E-ISSN: 1609-1620 

VOLUME 24  ISSUE (+)02  2022 

inkişafını təyin etmək. 
Abidələrin qeydiyyata alınmasını qeyd etdikdə bildirmək lazımdır ki, bu çox mərhələli və 
mürəkkəb prosesdir. Azərbaycanda abidələrin qeydiyyata alınması və sənədləşdirilməsi ilk 
dəfə kütləvi şəkildə 1970-1980-ci illərdə aparıldı. Eyni zamanda bu qeydiyyata alınma za-
manı Dağlıq Qarabağ abidələrinin çoxu qeydiyyata alınmayıb. İşğaldan əvvəl Qarabağda 8 
dünya, 166 ölkə, 588 yerli əhəmiyyətli abidə qeydiyyata alınmışdır. Dağlıq Qarabağ və ət-
raf ərazilərdə minlərlə abidə qeydiyyatdan kənarda qalmışdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
işğal dövründə abidələrimiz erməni vəhşiliyinin qurbanı olmuş 100-ə yaxın, abidə erməni 
kilsəsi kimi sənədləşdirilib. Mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa ətraf ərazilərdə 500-dən çox 
abidə erməni abidəsi kimi qeydiyyata alınıb. Qarabağ zəfəri ilə bu abidələr yeni bir həyat 
qazandı [3, 4]. Qarabağın tarixi arxeoloji abidələrinin yeni bir dönəmi başladı. Artıq bu abi-
dələr yenidən öyrənilərək, bərpa ediləcək.  
Azərbaycan həm yerləşdiyi coğrafi mühitə, həm gözəl təbiəti, qədim yaşayış məskənləri, 
və abidələri ilə turizmin bütün tələblər üçün əlverişlidir. Tarixi-mədəni abidələr turizmdə da-
ha çox cəlbedici olması ilə fərqlənir. Tarixi, mədəni, arxeoloji, etnoqrafik abidələr dərketmə 
reaksiya tələbatının ödəməkdə başlıca mənbədir. Çünki abidələr keçmiş haqqında hər 
kəsdə təsürat yaradır. Bu səbəbdən də daha çox turizmin əsaslarından birini mədəni irs 
turizmi təşkil edir. Mədəni irs abidələri isə bunlardır: arxeoloji abidələr, landşaft memarlıq 
abidələri, kiçik və böyük tarixi şəhərlər, səciyyəvi kənd yerlər, muzeylər və digər sərgi zal-
ları, etnoqrafiya, xalq sənətkarlığı, dekorativ tətbiqi incəsət,  texniki kompleks və qurğular 
[5, s.64]. 
Yuxarıda sadaladıqlarımız bütün imkanlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə vaxtı ilə 
olmuşdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, təkcə Kəlbəcər rayonunda həm sağlamlıq, həm 
dağ kurortu üçün bütün imkanlar var, eyni zamanda tarixin bütün mərhələlərini əks etdirən 
abidələri ilə. Bura dünyanın bir çox ölkələrindən şəfa tapmaq üçün turistləri cəlb etmək 
olar. Necəki Naftalan neftinin şöhrəti kimi [6, s.14]. Kəlbəcərdə və ətraf rayonlarda da şə-
falı mineral yataqlarından yararlanmaqla çox təəssüf ermənilər bu imkanlardan da qanun-
suz istifadə edib. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun tərkibinə Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, 
Zəngilan rayonları daxildir. Qarabağın vulkanik yaylasının, Qarabağın dağlarının qərb ya-
maclarını, Şərqi Göyçə dağlarını və maili düzənliyi əhatə edir [7-8, s.246]. 1992-1993-cü il-
lərdə işğal nəticəsində bu ərazilərdə nəinki, tarixi abidələr, flora, faunada vandalizmin qur-
banı olub. İşğaldan azad edilən ərazilərdə sağlamlıq turizminin inkişafı eyni zamanda Qa-
rabağa müalicə olmaq, istirahət etmək üçün gələn turistlərə həm də tarixi abidələrə turların 
təşkili də nəzərdə tutula bilər. Bununla da uğurlu, hər tərəfli işin təşkili, turistlərin qəbulu 
(beynəlxalq turist) həm ölkəmizə əlavə gəlir, həm də Qarabağın gözəlliyinin təbliği, əlavə iş 
yerlərinin təşkili, regionun inkişafı, ən əsası tarixi abidələrin dili ilə Qarabağ həqiqətlərini və 
erməni yalanını çatdırmaq olar. Hətta erməni vəhşiliyi bütün dünyaya çatdırmaq üçün 2021 
il 28 mayda Ağdamda “Zəfər muzeyinin” təməli qoyulmuşdur. Bəzi abidələr eyni dağıdılmış 
formada da saxlanılmaqla göstəriləcək. Qarabağda arxeoloji abidələrin zənginliyi, qədim 
qəbirstanlıqların (çoxu məhv edilib) olması, açıq hava, arxeoloji muzeylərinin yaradılması 
üçündə əlverişlidir [9]. Bu tip muzeyə Türkiyənin Göbəklitəpə arxeoloji muzeyini göstərmək 
olar [10]. Bu turizmin inkişafı ilə insanlar abidələrlə yeni bilgilərlə, fərqli mədəniyyətlərlə 
tanış olurlar.İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə abidələr üzərində turizmin inkişafına təkan 
verən imkanları yalnız bir məqalədə çatdırmaq olmaz. Ölkənin bütün sahələrdə olduğu ki-
mi turizm sahəsi də də hər təməli inkişaf edib. 2011-ci ilin Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə “Turizm ili” elan edilməsi ölkəmizdə turizmin daha da inkişafı üçün 
şərait yaratmışdı. Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və 
mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər 
üzrə Dövlət Proqramı təsdiq edilmişdir [11]. 
Azərbaycan turistlər üçün həm istirahət, həm də tarixi abidələrlə tanış olmaq üçün unikal 
bir ölkədir. İşğaldan azad edilən Qarabağ və hətta xarici jurnalistlərin Qafqazın Xerosiması 
adlandırdığı Ağdam və s. viran qalmış şəhərlər müasir turizmdən çox uzaqdır. Qeyd etmək 
lazımdır, ermənilər işğal dövründə bunlardan yan keçməmişdi. Azərbaycanın sərvətləri ilə 
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turistləri cəlb etmiş və türk dilli əhalinin (Qarabağda) abidələrini erməni abidələri kimi 
təqdim etmişdirlər. Bu baxımdan işğaldan azad edilən ərazilərdə abidələrimizin bərpası və 
turizm inkişafı ilə 30 il dünyaya çatdırılan erməni yalanlarını ifşa etmək olar. Eyni zamanda 
etnoqrafik abidələrin bərpası ilə də Qarabağın əsl sakinlərinin kim olduğunu bir daha həqi-
qətlərlə təqdim etmək olar. Qarabağ xalçalarının naxışları ilə demək olar ki hər şeyi təsdiq 
edir. Mədəni irs nümunələrinin təbliği ilə daha çox beynəlxalq turizmdə istifadə etmək olar 
[12, s.23]. Qarabağda bərpa edilən abidələrlə yanaşı milli irsi təbliğ etmək üçün gələcək tu-
ristlərin alıb götürməsi üçün, tarixi binaların əksi olan suvenirlərin hazırlanması, ələməyin-
dən də istifadə etmək yerinə  düşər. Təkcə buna misal kimi Türkiyənin Antalya bölgəsini 
misal göstərə bilərik. Qarabağda Xocalı ərazisi həm təbiətinə, həm də abidələrinə çox zən-
gindir. SSSR-i dövründə Şuşada yerləşən istirahət mərkəzinə gedən turistlər Xocalı mədə-
niyyəti ilə tanış olurdular [13, s.69]. Çox təəssüf ki, ermənilər bu abidələri məhv edib. 
Arxeoloji turizmin ən böyük əsası keçmiş haqqında bilgidir. Arxeoloji bilgi xarici turistlərə 
həmin abidələrin mənsub olduğu xalqın kimliyini bəlli edir. Arxeoloji tədqiqatlar zamanı 
yaradılan diyarşünaslıq muzeylərində toplanan eksponatlar turistlərə göstərə bilərik.  Bu 
səbəbdən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tarixi-arxeoloji abidələrin bərpası Qarabağ tari-
xinin yenidən dirçəlməsinə səbəb olacaq. Bölgədə turizmin inkişafı isə xarici turistlərin 
(beynəlxalq turizm) Qarabağ haqqında əsl həqiqətlərlə tanış olmasına zəmin yaradacaq. 
Qarabağ Azərbaycanın turizm inkişafına yeni töhvələr verəcək. 2025-ci ilədək olan dövr 
üçün uzunmüddətli baxış Azırbaycanın həm region ölkələri arasında, həm də digər dünya 
ölkələri arasında cəlbedici turizm məkanlarında birinə çevrilmələrinə nail olmaqdır [4, 
s.8,28].  

Nəticə: Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonlarının işğaldan azad edilməsi Azərbaycanda 
turizmin inkişafına böyük töhvələr verəcək. Qarabağın tarixi abidələri çox zəngin, təkrar-
olunmaz təbiəti, qayalar üzərində Qəsri-Şuşa şəhərinin gözəllikləri qısa zaman ərzində öl-
kəmizin əsas turizm bölgəsi olacaq. Tarixi, mədəni, arxeoloji abidələrimizin bərpası ilə yeni 
turist marşurutları yaradılacaq. Beynəlxalq turizmin inkişafı ilə tarixi, mədəniyyəti, təbiəti 
baxımından Qarabağ turistlərin ən çox sevdiyi bir bölgə olacaq. Bununla da Qarabağ 
turizminin inkişafı ilə Azərbaycan həqiqətləri (erməni vəhşiliyi) bütün dünyaya daha real, 
abidələrin, məbədlərin, etnoqrafik irsimizin dili ilə çatdırılacaq. 
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XÜLASƏ 

Son onilliklərdə başı min bir bəlalar çəkmiş otuz ilədək bir dövrdə yağı düşmənlərin 
tarixdə görünməmiş vandallığı, vəhşilikəri nəticəsində minlərlə dinc sakini – uşağı, qa-
dını, qocası qətlə yütirilmiş, çiçəklələn kənd və şəhərləri xarabazarlıqlara çevrilmiş 
Qarabağ bölgəmiz həm Azərbaycanın, həm də bütün Güney Qafqazın mühüm əhə-
miyyətə malik olan regionlarından biri kimi bu diyarda baş vermiş bir çox ictimai-siyasi 
hadisələrin meydanı, buraya can atan yadellilərin çox dəyərli hədəfi olmuşdur. 
Xalqımızın və Vətənimizin bədxahları nəinki torpaqlarımızın təbii sərvətləri, əlverişli 
strateji coğrafi mövqeyinin verdiyi üstünlüklərinə, habelə mənəvi-mədəni irsimizə, mə-
bədlərimizə, mədəni nailiyyətlərimizə sahib çıxmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxmışdı-
lar, indi də çıxmaqdadırlar. Elə təkcə Xudavəng məbədini erməni mədəni-mənəvi irsi 
kimi qələmə verməyə çalışan əzilmiş erməni işğalçıları  və onlara dəm tutan qüvvələri 
misal gətirmək kifayətdir. Amma mötəbər tarixi qaynaqlar danılmaz şəkildə sübut edir 
ki, Qarabağın dini abidələri bizim xristian əhalimizə, tarixi əcdadlarımız olan albanlara 
və onların xələflərinə məxsus olmuşdur. 
Açar sözlər: Qarabağ, Azərbaycan, vandalizm, Xudavəng, Üçmüəzzin, katolikos, mə-
bəd, xristian 

Hələ XVIII əsrin son rübündə “xristianları müsəlmanların zülmündən xilas edilməsi” 
məsələsi beynəlxalq səviyyədə müzakirə olunmağa başlamışdı. İngiltərə, Fransa, Av-
striya və Rusiya kimi iri dövlətlər Osmanlı imperiyasını zəiflətmək və dağıtmaq üçün 
“xristianları müsəlmanların zülmündən xilas edilməsi” şüarını aktuallaşdıraraq “Şərq 
məsələsi”ni ortaya atdılar. Bunun nəticəsidir ki, II Yekaterina “Şərq məsələsi”nin hər-
bi-strateji və diplomatik yönümdə planlaşdırılmasını Q.A.Potyomkinə tapşırdı. Sonun-
cu da Cənubi Qafqazın durumu və Qacar dövlətinin zəif tərəfləri haqqında xeyli mate-
riallar əldə edərək, bu torpaqların işğalı planını II Yekaterinaya təqdim etdi. Potyomki-
nin təqdim etdiyi sənədlərdən biri də “Albaniya adlı dövlətin yaradılması haqqında” 
gizli layihə idi. Bu layihədə İbrahim xanı devirməklə Qarabağ xanlığı ərazisində Alba-
niya çarlığı yaradılmalı məsələsi öz əksini tapmışdı [1, s. 82].  
XVIII əsrin 70-80-ci illərində Üçmüəzzin ermənilərə nisbətən albanların Rusiyaya mü-
nasibətdə təsirli üstünlüyünün hiss olunacaq dərəcədə yuxarı olması, hətta İçmiədzin 
kilsəsinə alban əsilli arxiyepiskopun keçməsi reallığı da yaratmışdı. Ezovun “İçmiəd-
zin kilsəsinin rus hökuməti ilə münasibətləri” adlı broşurasına istinad edən V.L.Velişko 
yazırdı: “XVIII əsrin sonlarında Eçmiədzin katolikosluğuna seçkiləri zamanı bu vəzifə-
yə təkcə Eçmiədzin ruhaniləri tərəfindən Qukasın (Lukanın) namizədliyi sürülmüşdü. 
Konstantinopol erməni patriarxı Zaxari buna etirazını bildirmişdi”. Ezovun göylər qə-
dər təriflədiyi Qukasın tələskənliyi 1763-cü ildən Gəncəsər (Gandzasar) alban patriar-
xı olan İzrailin həmin yerə seçilməsinin qarşısının alinması ilə əlaqələndirən V.L.Veliş-
ko burada “xüsusiləşən alban patriarxına zərbə vurmaqdan və teokratik hökmranlıq-
dan” söhbət getdiyini göstərirdi [2, s. 79].
14 may 1805-ci il tarixli Kürəkçay müqaviləsi başlandıqdan sonra Rusiya çarlarının 
Qarabağ albanlarına olan marağın azaldığını asanlıqla hiss etmək olur. Bunu hələ 
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1799-cu ildə I Pavelin Qarabağ məliklərinə fərmanından da [3, s. 457] açıq-aydın gör-
mək olur. Bu fərmanda imperator Qarabağ məlikləri üçün ayrıca dövlətin yaradılması 
deyil, “Rusiyanın tabeliyindəki Kartli-Kaxetiyanın Qazax torpaqlarına köçməsini” tövsi-
yə edirdi.  
Rusiya Cənubi Qafqazda “xristianları müsəlmanların zülmündən xilas etmək” şüarın-
dan çıxış etməklə buraya soxulmaq üçün bəhanə əldə etməyə çalışırdı. İstanbulu im-
periyanın mərkəzi olmasını arzulayan Rusiya çarları Osmanlı imperiyasına da soxul-
maq üçün burada yaşayan ermənilərdən istifadə etməyə başladı. Bunun üçün artıq 
“Şərq məsələsi”ni fikirləşib ortaya atmışdılar. Bununla da imperiyanın bu yönümdəki 
fəaliyyəti bəhrəsini verməyə başlamışdı. Belə ki, Rusiyanın İstanbuldakı elçisi Tomar 
1801-ci ildə mərhəmət hissilə Eçmiədzin kilsəsinin başçısı Qukas Rusiyanın köməyi 
ilə öz millətini bərpa etməyə çalışdığını qeyd edirdi [2, s. 80].
Cənubi Qafqazda baş verən siyasi hadisələr Gəncənin işğal edilməsi, Qarabağ, Nuxa 
və Şamaxı xanları ilə bağlanan müqavilələri və habelə ermənilərin köçürülməsinə 
başlanılması xarici katolikoslarının buraya marağını artırmış oldu. Bu da Alban katoli-
kosluğunun süqutu tezləşdirirdi. Cənubi Qafqazda Gürcüstan dövlətini “yaratmağa” 
çalışan P.D.Sisianov Yelizavetpol xristian icmasına rəhbərliyi Tiflis apxiyepiskopuğu-
na verdi [4, s. 672]. Xarici katolikoslarının xeyrinə sıxışdırılan Alban patriarxı İsrail 
1806-cı il 19 avqust tarixli məktubunda Qudoviçə yazırdı: “Ağvan vilayəti (Qarabağ, 
Yelizavetpol, Şəki və Şirvan) onun eparxiyasına daxildir və həmişə tamamilə onun xü-
susi səlahiyyətində olmuşdur. Amar patriarxlığından asılı olan keçmiş Ararat patriar-
xlığının ona heç bir aidiyyəti yoxdur. Qaydalara görə Yelizavetpol (xristian) icmasının 
xahişi ilə indi də onların yanındayam və 40 ildən çoxdur ki, onların monasrları və epa-
rxiyalarına layiqincə patriarxlıq etmişəm. Lakin indi rəhbərliyin əmrinə əsasən guya 
onlar (Yelizavetpol xristian icması nəzərdə tutulur) Sisianov tərəfindən Tiflis apxiye-
piskopu İoanın idarəçiliyinə verilmişdir. Ona görə də xahiş edirəm ki, həmin əraziyə 
rəhbərliyi mənə qaytarasınız” [5, s. 79-80].  
Şimali Azərbaycan əraziləri işğal edildikcə burada xristianların xüsusilə də ermənilə-
run köçürülməsinə başlanıldı. 1805-ci ildə Qarabağda 10 000 ailənin yaşadığını gös-
tərən mənbə 1808-ci ildə əhalinin sayının azalıb 7 474 ailəyə, 1812-ci ildə isə 3 080 
ailəyə endiyini qeyd edir [6, s. 579]. Qarabağda 15 ildən sonra aparılan siyahıyaal-
mada buranın əhalisinin sayı və etnik tərkibi haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Sə-
nəddə Qarabağda məskunlaşmış 20 095 ailənin 4 366-ı erməni ailəsi olduğunu bilmək 
olur [7].
1828 və 1829-cu illərdə imzalanmış müqavilələrdən sonra Azərbaycan ərazilərinə 
ermənilərin köçürülməsinə prosesi sürətləndirildi. Eçmiədzin patriarxının özü erməni-
lərin köçürülməsində bilavasitə yaxından içtirak edirdi. O, Qacar dövlətindən erməni 
ruhanilərini buraya köçürməklə onlara yüksək vəzifələr vəd edirdi. Osmanlı dövlətin-
dən ermənilərin köçürülməsi zamanı Ərzurum arxiyepiskopu Karapet canfəşanlıq gös-
tərirdi [2, s. 81]. Sonralar Zelinski yazırdı: “Qarabağda erməni adlandırılan yerli əhali 
ilə sonradan buraya köcürülmüş ermənilərin mədəniyyəti butun komponentlərinə görə 
bir-birindən çox fərqlənirdi. Onlar biri-digərini başa düşmür, geyimləri də son dərəcə-
də fərqli idi” [8, s. 10]. S.P.Zelinski yerindəcə qeyd edirdi ki, Zəngəzur qəzasının Əx-
latian, Şinafaq və Prnaxof kəndinin erməni dilini bilməyən xristian əhalisindən başqa 
buranın bütün xristian əhalisi Zəngəzura 1828-1829-cu illərdə köçürülüb gətirilmişdir 
[8, s. 10].
Ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyaları yerli xristian albanlarının qriqor-
yanlaşdırılaraq dilinin itirilməsinə və dinin isə dəyişdirilməsinə gətirib çıxartdı. Rus 
imperatorlarının vermiş olduğu imtiyazlardan mənafelərinə uyğun şəkildə maksimum 
istifadə edən ermənilər özlərini Qafqazın aboregen sakinləri kimi təqdim etmək üçün 
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albanların tarixini öz adlarına çıxmaq kampaniyasıni davam etdirdilər və beləliklə də 
albanların tarixi abidələrinin məhv edilməsinə qərar verilmiş oldu. Eçmiədzin kilsəsi 
bu işə çoxdan hazırlıq görmüşdü. Onlar bunun üçün Moskvada Lazarev adına Şərq 
dilləri institutunu təsis etməyə nail olmuşdular (Saray bankiri olmuş İ.L.Lazarev bö-
yüklüyünə görə dünyada üçüncü hesab olunan 194 3/4  karatlıq almazı çariça II Yeka-
terinaya knyaz Q.Q.Orlovski vasitəsilə ucuz qiymətə satmaqla [9, s. 644-646] çar ailə-
sinə yaxınlaşa bilmişdi. Ona görə də Lazarev dövrün ən varlı maqnatlarından biri he-
sab olunurdu). Lazarev adına Şərq dilləri institutununun əsas fəaliyyəti saxtalaşdırıl-
mış erməni tarixinin yazılmasından və Cənubi Qafqazın alban xristian abidələrinin er-
mənilərin adı ilə təqdim edilməsindən ibarət idi. Sankt-Peterburqdakı Rusiya Dövlət 
Tarix arxivinin 880-ci (Abamelik-Lazarevlər) fondunda bununla bağlı xeyli material 
əldə etmək mümkündür. Bununla da erməni xalqının saxtalaşdırılmış tarixinin yazıl-
masına və bu işi həyata keçirən könüllü erməni və ermənipərəst tədqiqatçıların mey-
dana çıxmasına imkanlar açılmış oldu.  
Ermənilərin Albaniya tarixininin saxtalaşdırılmasına hələ X əsrdə başladığına dair bir 
sıra sübut və dəlillər vardır. Albaniya katolikosu Qaqikin (948-962) dəvətilə 958-ci ildə 
Xaçına gələn erməni katolikosu Ananiyaya (943-967) Albaniya katolikosu “Albaniya 
tarixi” kitabında albanlar xristianlığı ermənilərdən erkən qəbul etdiyini yazıldığını de-
yəndə, erməni katolikosu bunun səhih olmadığını dilə gətirdi. Bundan sonra erməni 
katolikosu həmin kitabda dəyişikliklər aparmasını öz yazarlarına tapşırmışdı [10, s. 7]. 
1909-1910-cu illərdə sinodun göstərişi ilə alban dövrünə aid köhnə kilsə arxivinin 
məhv edilməsi [11, s. 414] albanların tarixinin obyektiv tədqiqinə güclü zərbə vurmuş 
oldu.   

Nəticə: Beləliklə, Şimali Azərbaycana erməni əhalisinin kütləvi şəkildə köçürülməsi 
erməni din xadimləri tərəfindən burada istədikləri kimi fəaliyyət  göstərmələrinə və er-
məni dövlətini qurmağına əlverişli şərait yaratmış oldu. Bunun üçün onlar ilk növbədə 
yerli xristian alban abidələrini öz adlarına cıxmaq məqsədilə onların “ağvan” adlandır-
dığı albanları tamamilə erməniləşdirdi. Bu istiqamətdə erməni baş bilənlərinin atmış 
olduğu addım Qandzasar alban kilsəsinin fəaliyyətinə son qoyan 1836-cı il 11 mart 
tarixli “Erməni-qriqoryan kilsəsinin idarə olunması haqqında əsasnamənin” Rusiya im-
peratoruna imzalatmağı oldu. 
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XÜLASƏ 

Postkonflikt iqtisadi mühitdə region iqtisadiyyatının bərpa olunmasının və inkişafının ən 
mühüm vəzifələrindən biri təsərrüfat vahidlərinin səmərəliyini, rəqabət qabiliyyətini təmin 
etməkdir. Bu vəzifənin icrası inzibati-ərazi vahidlərində ənənəvi iqtisadi inkişaf amillərinin 
fəallaşdırılmasını və yeni mənbələrin təyin edilməsini zəruriyyətə çevirir. Bu elmi-praktiki 
problemə dair dünya təcrübəsi klasteryönümlü ərazi-təsərrüfat siyasətinin müxtəlif ölkələr-
də həyata keçirilməsinin yüksək səmərəliyini isbat edən nümunələr ilə zəngindir. 
Açar sözlər: postkonflikt iqtisadi mühit, regional təssərrüfat vahidləri, ərazi-inzibati 
klasteri, təsərrüfat kompleksləri. 

Problemini elmi təsviri: İqtisadiyyatın empirik və evristik tədqiqat sahələrində  rəqa-
bətqabiliyyətli biznes-klasterlərin formalaşdırılması da daxil olmaqla, regional klaster 
biznes-vahidlərinin inkişafının müxtəlif aspektlərinə, biznes mikroiqtisadi mühitinin ele-
mentlərinin qarşılıqlı əlaqəsi və biznes-vahidlərinin kooperasiya münasibətləri, korpo-
rativ klaster törəmələrinin fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi və region iqtisadiyyatı üçün 
korporativ klasterin yaradılması nəticəsində iqtisadi və, bundan irəli gələn, digər sə-
mərə və faydaların hesablanması metodologiyası problemlərinə xüsusi diqqət yetiril-
məkdədir [3; 6].  
Azərbaycan Respublikasında regional iqtisadiyatı, əsasən,  aqrar bölmənin müxtəlif fə-
aliyyət növlərini birləşdirən tarixi ənənələrə malikdir. Postkonflikt iqtisadi mühitdə regi-
on iqtisadiyyatının bərpa olunması və inkişafı prosesində tarixi iqtisadi ənənələrlə birgə 
qlobal iqtisadiyyatın menecment, texnologiya, maliyyə-iqtisadi məzmunlu yeniliklərin 
tətbiq edilməsi vəzifəsi həll olunmalıdır.  

Eksperimental hissə: İqtisadi proseslərin idarə edilməsində biznesin təşkilinin klaster 
forması istənilən dövlətin iqtisadiyyatının uğurlu inkişafı üçün zəruri şərtlərdəndir. Bu 
səbəbdən, inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində klaster biznes icmalarının təşkilinin adi 
bir formasına çevrilmişdir. Xarakterik misal kimi, kiçik və orta biznes (mebel, ayaqqabı, 
ərzaq məhsulları  istehsalatlarını), innovasiya (biotexnologiya, telekommunikasiya), iri 
sənaye istehsalı (avtomobil istehsalı) sahələrində uğurlu klasterləri göstərmək olar.  
Klasterlərdə biznes vahidlərinin təsərrüfat fəaliyyətlərinin maddi-texniki təchizat, təcrü-
bəli və ixtisaslı əmək resurslarının cəlb edilməsi, müxtəlif növ informasiya mübadiləsi 
tələbləri nöqteyi-nəzərindən əhatəli və əlaqəli şəkildə təmin edilirlər. Bununla yanaşı, 
maraqlı tərəflərin hamısı birgə fəaliyyətdən üstünlük əldə edir. Üstünlüklər məhsul is-
tehsalının həcminin artırılmasında, resursların səmərəli istifadə edilməsində və təsər-
rüfat fəaliyyətinin bir sıra digər təşkiledicilərində  ehtiva oluna bilərlər.  
Müxtəlif növ innovasiyaları təsərrüfat fəaliyyətinə tətbiq etmək nöqteyi-nəzərindən klas-
terlərin geniş imkanları xüsusi qeyd edilməlidirlər. İnkişaf səviyyəsi elmtutumlu sahələ-
rin fəaliyyəti ilə müəyyən edilən müasir iqtisadiyyatda inzibati-ərazi təsərrüfat vahidlə-
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rinin rəqabət üstünlüklərinə, ilk növbədə, yeni ideyaların gerçəkləşməsinin təmin edil-
məsi yolu ilə nail olmaq mümkündür. 
Sosial-iqtisadi inkişaf məqsədli inzibati-ərazi vahidlərində klasterlərin fəaliyyətinin 
səmərəliyi bir çox amillərdən asılıdır. Bu, öz növbəsində, regionlarda biznesin təşkilinin 
klaster formasının  formalaşmasının və inkişafının xüsusiyyətlərinin, klaster-müəssisə-
lərin səmərəli idarə edilməsi üçün yeni yanaşmaların, dərəcəsindən asılı olaraq xarici 
və daxili amillərin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə təsirlərinin müfəssəl öyrənilməsini 
tələb edir. 
Klasterin inkişaf planlarının işlənməsinin əsasını daxili və xarici mühitin strateji əhəmiy-
yətli amillərinin müəyyən edilməsi və öyrənilməsi, alternativ strategiyaların işlənib-
hazırlanması və strateji qərarların qəbul edilməsi proseslərini əhatə edən strateji təhlil 
təşkil edir. Regional klasterlərin fəaliyyətinin effektivliyinin strateji təhlili prosesində 
növbəti ümumi metodoloji prinsiplər istifadə olunurlar [6]: 
- strateji təhlil obyektinin sistem şəklində tədqiqinin sistemlik prinsipi, yəni, “Sistemin 
girişi” (resurslar), “Sistemin çıxışı” (fəaliyyət nəticəsi), xarici mühitlə əlaqə və əksəlaqə 
olan qarşılıqlı əlaqəli sistem təşkiledicilərinin təhlili; 
- təsərrüfat vahidinin altsistemlərinin tərkib hissələrinin, xarici və daxili mühitinin 
kompleks təhlili prinsipi – klaster kadastrı; 
- təhlil obyektinin dialektik inkişafda öyrənilməsini tələb edən dinamik prinsip – səbəb-
nəticə əlaqələrinə əsaslanır; 
- klasterin struktur tərkibindəki təsərrüfat vahidlərinin  fəaliyyətlərinin nəticələrinin stan-
dartlar və rəqib müəssisələr ilə müqayisə edilməsini nəzərdə tutan müqayisəli təhlil 
prinsipi; 
- təsərrüfat vahidlərinin fəaliyyət xüsusiyyətlərinin (regional, sahə və s.) uçotu prinsipi. 
Beləliklə, qeyd olunan prinsiplərə görə sosial-iqtisadi inkişaf ərazi klasterinin struktur 
elementlərini göstərmək olar: 
1. Klasterin özəyi – əsas fəaliyyət növlərini həyata keçirən, yəni, ixtisaslaşmış regional 
təsərrüfat vahidlərini qruplaşdıran obyektlərdirlər; 
2. Elmi-texniki ixtiraların kommersiyalaşdırılmasını və tətbiqini həyata keçirən kiçik və 
orta miqyaslı təsərrüfat vahidləri, həmçinin, pilot (nümunə) təsərrüfatları – biznes rezi-
dentləri; 
3. Klaster infrastrukturunun innovasiya təşkilediciləri – biznes inkubatorlar, texnopark-
lar, elmi-tədqiqat mərkəzləri və laboratoriyalar, təhsil müəssisələri – fəaliyyəti birbaşa 
təmin edən obyektlərdirlər; 
4. Klaster infrastrukturunun xidmət elementləri – mövcudluğu məcburi olan klasterə 
servis funksiyalarını həyata keçirən müəssisələr aiddirlər. Bundan başqa, xidmət ob-
yektlərinə klaster müəssisələrinin fəaliyyətlərinin maliyyələşməsini həyata keçirən klas-
terlərin maliyyə mərkəzləri (müxtəlif səviyyəli maliyyə-bank institutları) və servis-məslə-
hət agentlikləri daxildirlər. 
İnzibati-ərazi klasterinin təqdim olunan strukturunu təşkil edən təsərrüfat vahidləri öz 
məqsədlərinə malik olmal, biznesin tətbiqi ilə bağlı müstəqil qərarlar qəbul edə bilməli-
dirlər. Bəzi təcrübələrdə, inzibati-ərazi vahidinin administrasiyasının və klaster nümai-
yəndəliyinin səmərəli qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək üçün Klaster Əlaqələndirmə Mər-
kəzlərinin yaradılması vardır. Belə qurumların yaradılmasının məqsədi – bələdiyyənin 
(yerli icra hakimiyyəti orqanının) administrasiyası ilə klaster üzvləri arasında kommu-
nikasiya qurmaqla yarana biləcək problemləri effektiv şəkildə həll etmək və təsərrüfat 
vəzifələrinin icrasına nail olmaqdır. 
Təsərrüfat praktikası dəyişən iqtisadi şəraitə görə iqtisad elmi qarşısında yeni vəzifələr 
qoyur. Bundan başqa, ənənəvi, köhnə problemlərin xarakteri dəyişir ki, bu da onların 
həlli üçün yeni yollar axtarmağa ehtiyac yaradır. Elmi tədqiqatların yüksək səviyyədə 
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olmasına və inkişaf istiqamətlərində, sahələrində onların detallaşmasına baxmayaraq, 
təsərrüfat komplekslərinin fəaliyyətlərinin təşkilinin effektivliyinin artırılması və inkişafı-
nın idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə bir çox təkliflər və tövsiyyələr 
işlənib-hazırlanmışdır. 
Təsərrüfat kompleksləri milli iqtisadiyyatın altsistemləri olaraq, həm bazar konyunktura-
sından və amillərindən, həm də idarəetmə sistemindən irəli gələn xarici mühitin təsirlə-
rini özlərində ehtiva edirlər. İqtisadiyyatın beynəlmiləlləşməsi prosesləri şəraitində xari-
ci bazarların fəaliyyətindən irəli gələn təsərrüfat komplekslərinin fəaliyyət mühitinin 
dəyişdirilməsi getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Milli təsərrüfat sisteminin 
strukturu, bir tərəfdən, xarici bazar amillərinin təsirlərinə reaksiyasını müəyyən edir, di-
gər tərəfdən isə biznes vahidləri üçün  təsirləri və stimulları olan xarici mühitdir. 
Bu nöqteyi-nəzərdən, region (regionlar) səviyyəsində iqtisadiyyatın strukturunun qurul-
ması, həmçinin, dəyişdirilməsi növbəti amillərin təsirləri nəzərə alınmaqla həyata ke-
çirilməlidir: 
- milli iqtisadiyyatın strukturunun və dinamikasının xüsusiyyətləri; 
- makroiqtisadi siyasəti, o cümlədən, milli və regional inkişaf siyasətini həyata keçirən 
idarəetmə sisteminin təşkili səviyyəsi; 
- dövlət qurumlarının, xarici və yerli biznesin təmsilçilərinin  investisiya və innovasiya 
fəallığı; 
- meqa- və mezo-iqtisadiyyatların meylləri: qloballaşma, postindustrializasiya, bey-
nəlmiləlləşmə, inteqrasiya, transmilliləşmə; 
- dünya bazarının konyunkturası, tsiklik dinamikası (dinamik silsiləsi); 
- iqtisadi fəaliyyət sahələrində biznes dövrünün fazası (mərhələsi) və s. 
Hazırda dünya təsərrüfatında cərəyan edən mənfi və müsbət iqtisadi-maliyyə hadisə-
ləri, prosesləri milli və regional təsərrüfat  komplekslərinin dinamikasına, o cümlədən, 
quruluş dinamikasına mühüm təsir göstərirlər. İslahatların idarəetmə subyekti olaraq, 
hökümətlər, sosial və inkişaf xərclərinin təmin edilməsi üçün tənəzzül, milli iqtisadiy-
yatın xarici təsirlərə davamlılığının artırılması, milli və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin 
edilməsi, büdcə gəlirlərinin formalaşdırması zərurəti ilə üzləşirlər. Əlverişsiz xarici iqti-
sadi konyunktura və qeyri-sabitlik şəraitində iqtisadi sistemlərin təhlükəsizliyi məsələlə-
ri birincidərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Təşkil olunan təsərrüfat komplekslərinin vəziyyəti 
və perspektiv fəaliyyətləri milli iqtisadiyyatda fəaliyyət risklərinin “udulmasını”, maliyyə-
iqtisadi təhlükəsizliyin məqbul səviyyəsini və çoxalan dinamikasını bilavasitə təmin 
etmək məqsədlərini əhatə etməlidir.  
İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərinə 
iqtisadiyyatın real sektorunun davamlı artımının təmin edilməsini,  texnoloji və inno-
vasiya inkişafı üçün şəraitin yaradılmasını, xarici iqtisadi fəaliyyətin səmərəliyinin 
artırılmasını və s. aid etmək olar [4]. İqtisadi Təhlükəsizlik strategiyalarında “İqtisadi 
təhlükəsizlik vəziyyətinin göstəricilər sistemi”nə əsasən növbəti göstəricilər daxil edi-
lirlər: əsas fondların köhnəlmə dərəcəsi; sənaye miqyaslarında istehsal indeksi; məh-
sulların (əmtəələrin), işlərin, xidmətlərin ümumi həcmində innovativ məhsulların (əmtə-
ələrin), işlərin, xidmətlərin dəyəri; texnoloji innovasiyaları tətbiq etmiş təsərrüfat sub-
yektlərinin sayı; məhsulların (əmtəələrin) fiziki ixrac həcminin indeksi və s. [5]. 
Milli iqtisadiyyatların regional (ölkənin inzibati-coğrafi sərhəddləri çərçivəsində inzibati-
ərazi vahidləri) səviyyəsində iqtisadi vəziyyət tiplərinin (dinamikasının) müxtəlif kom-
binasiyalarında təsərrüfat strukturunun qurulması (və ya dəyişdirilməsi) şərtlərinin və 
onların idarə edilməsi imkanlarının inkişafı məqsədlərinə münasibətdə strukturun qu-
rulması (və ya dəyişdirilməsi) xarakterinin təhlili, hər bir iqtisadi vəziyyət üçün təsərrü-
fat vahidlərinin fəaliyyət şəraitinin səciyyələndirilməsi həyata keçirilə bilər. Bərpa və ya 
inkişaf obyekti qismində götürülən inzibati-ərazi vahidinin təsərrüfat strukturunun 
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qurulması (və ya dəyişdirilməsi) vəzifələrinə aid etmək olar:  
- əhalinin həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi;  
- təsərrüfat komplekslərinin genişləndirilməsi, uzunmüddətli fəaliyyətinin təmin edil-
məsi.  
Təsərrüfat strukturunun qurulmasının (və ya dəyişdirilməsinin) makroiqtisadi istiqamət-
lərinə aid etmək olar: 
- milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsini (yerli  və xarici satış bazar-
larının genişləndirilməsi, sənaye miqyaslarında məhsulların (əmtəələrin) ixracından 
valyuta gəlirlərinin artırılması); 
- milli iqtisadiyyatın regional təsərrüfatlarının səmərəliyinin artırılması (istehsal həcmlə-
rinin, rentabelliyin, əmək məhsuldarlığının artırılması və s.);  
- fərdi və sənaye miqyaslı təsərrüfatların texniki və texnoloji səviyyəsinin yüksəldilməsi 
və s. 
Təsərrüfat strukturunun qurulmasının (və ya dəyişdirilməsinin) məzmun-tərkibi aşağı-
dakıları əhatə edir:  
- yeni iş yerlərinin yaradılması;  
- yüksək texnologiyalı məhsulların istehsalının artırılması;  
- məhsul vahidinə istehsal xərclərinin azaldılması;  
- yeni texnologiyaların sənaye miqyaslarında istifadəsinin genişləndirilməsi;  
- idxal əvəzləşdirmə və s.  

Nəticə: Regional təsərrüfatların strukturu digər subyektlərin – milli iqtisadiyyatın, istehlak-
çıların, idarəetmə sisteminin (hökumətin) və s. –  sosial-iqtisadi vəzifələrinin yerinə yetiril-
məsini təmin etməlidir. Buna görə də təsərrüfat strukturunun qurulmasından (və ya dəyiş-
dirilməsindən) əldə edilə bilcək nəticələr sosial-iqtisadi inkişaf məqsədlərinin predmeti kimi 
qiymətləndirilməlidir.  
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XÜLASƏ 

Məqalədə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsidə tarixən formalaşmış xalçaçılıq sənətinin və 
lokal xalçaçılıq məktəbinin yaranması, bu məktəbin fərqli texnoloji və bədii xüsusiyyətləri, 
istehsalın xarkteri araşdırılmışdır. Əldə edilmiş məlumatlar əsasında ermənilərin Qarabağ 
xalçalarına olan iddialrının və özününküləşdirmək cəhdələrinin, eləcə də “erməni xalçası” 
anlayışının  elmi yanaşmadan uzaq olduğu əsaslandırılmışdır.  
Açar sözlər: Qarabağ, xalçaçılıq, xalçaçılıq məktəbi, erməni saxtakarlığı  

Azərbaycannın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ sənət və mədəniyyət mərkəzi kimi hələ 
qədim dövrlərdən məşhurdur. Bu bölgədə daşişləmə, dulusçuluq, metalişləmə  və digər 
sənət sahələri ilə yanaşı toxuculuq sənəti də özünəməxsus inkişaf yolu keçmişdir. Toxu-
culuq sənətinin bir qolu olaraq xalçaçılıq təkcə sənətkar istehsalının deyil, həm də dekora-
tiv-tətbiqi incəsənətin sahələrindən biri kimi Azərbaycanda, o cümlədən Qarabağ bölgəsin-
də ən qədim zamanlardan geniş yayılmış, xalça məmulatları isə istər köçmə, istərsə də 
oturaq əhalinin məişətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olmuş, yüksək bədii və iqtisadi dəyərinə 
və bu dəyəri uzun zaman ərzində qoruyub saxladığına görə əhalinin təsərrüfat fəaliyyə-
tində mühüm yer tutmuşdur. Bu sənətin inkişafına bölgənin xammal bazasının zənginliyi 
də şərait yaratmışdır. 
Arxeoloji tədqiqatlar Qarabağda toxuculuq sənətinin hələ e.ə. II minillikdə mövcud 
olduğunu göstərir. Məhz bu dövrdən başlayaraq təbiətinin zənginliyi ilə fərqlənən Qarabağ 
bölgəsində qoyunçuluğun sürətli inkişafı ilə yun toxuculuğu əsas istiqamətə çevrilmişdir. 
Mütəxəsislərin fikrincə xalçaçılıq sənəti Azərbaycanda çox qədim zamanlardan meydana 
çıxmasına baxmayaraq, yalnız erkən orta əsrlərdən başlayaraq sadə sənət mərhələsindən 
müstəqil sənət sahəsinə çevrilərək ev peşəsi xarakteri almışdır [1,2].  Bu prosesin baş 
verməsində əsas məşğuliyyəti qoyunçuluq olan, köçəri və yarım köçəri həyat tərzi keçirən 
türk tayfalarıın – hun, basil, oğuz, kəngər, ijmax, sabir, xəzər və sairə tayfaların məhz hə-
min dövrdə Dərbənd keçidi vasitəsilə Azərbaycana daxil olaraq burada kütləvi məskunlaş-
ması və getdikcə ölkənin iqtisadi həyatında aparıcı qüvvəyə çevrilmələri mühüm rol 
oynamışdır [3]. Məhz bu dövrdən xalça və xalçaçılıq sənəti Qarabağın köçmə həyat tərzi 
keçirən maldarlarının məişətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilir və xalçaçlıq sənətinin gələcək 
inkişafını şərtləndirir. Digər tərəfdən, erkən orta əsrlərdə, eləcə də sonrakı dövrlərdə 
toxunmuş xalça məmulatlarının tədqiqi onların məhz qoyunçuluqla məşğul olan köçəri və 
yarımköçəri tayfaların məişəti üçün daha xarakterik olduğunu təsdiq edir. Xurcun, çuval, 
çul, məfrəş, örkən və  başqa xalça məmulatları daima yeni otlaq yerləri axtarışında olan 
tayfalar üçün öz yüklərini daşımaqda əvəzsiz rol oynayırdı. Kilim və digər xovsuz xalça 
məmulatlarından dəyələrin və yük arabalarının üstünü örtmək üçün istifafdə edirdilər. 
Dəyələrin döşəməsi isə xovlu xalçalarla döşənirdi [4]. Özünəməxsus açılb-yığılan toxucu 
dəzgahların məhz bu dövrdə geniş yayılması da bu fikri təsdiq edir. Köçmə zamanı 
yığılaraq ulaqlara yüklənən və məntəqələrdə bir neçə günlüyə işləmək üçün açılan belə 
dəzgahlar bu günə qədər də Azərbaycanda istifadə olunur [5].  
Orta əsrlərin sonrakı dövründə xalçaçılıq Qarabağ bölgəsində daha da inkişaf edərək 
sənətkarlığın aparıcı sahələrindən birinə çevrilmişdi. Böyük İpək Yolunun üzərində, karvan 
yollarının kəsişməsində yerləşən Bərdə şəhəri Qarabağın xalçaçılıq mərkəzi olmuşdu. 
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Bunu Bərdədə ixrac üçün “gözəl xalçalar”ın toxunduğu haqqında IX – XI əsrlərin ərəb 
tarixçiləri Müqəddəsi, Məsudu və başqalarının məlumatları təsdiq erdir [6,7].   
XV – XVI əsrlərdə Qarabağ xalçaçılq sənəti özünün ən yüksək zirvəsinə çatmışdı. Qara-
bağın xalçaçılıq sənətində irəliləyişi bu dövrdə istehsal edilən xalçaların böyük həcimdə 
Avropaya ixrac edilərək Avropa məişətinin bir hissəsinə çevrilməsi və bu xalçaların bir çox 
Avropa rəssamlarının tablolarında təsvir edilməsi də sübut edir. Buna misal olaraq XV əsr 
rəssamı Hans Memlinqin Qarabağın “Muğan” xalçasınının da təsvcir edildiyi “Məryəm 
körpəsi ilə” [8] və “Bir gəncin portreti” [9] əsərlərini gösətrmək olar.  
İncəsənətin hakim sülalənin parlaqlığını və qüdrətini əks etdirməyə çalışdığı XVI əsrin qızıl 
dövrü, XVII - XVIII əsrlərdə mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi və saray deklamativ incəsənə-
tinin tənəzzülü dövrü ilə əvəz olundu və sənətkarlıqda da ilkin xalq adət-ənənələrinin yeni 
dirçəlişinə töhvə verdi. Məhz bu dövrdə Qarabağ xanlığının yaranması bölgədə təbii-tarixi 
şərait, toxuma texnalogiyası və bədii tərtibatına görə fərqlənən və yerli xüsusiyyətlər kəsb 
edən lokal xalçaçılıq məktəbinin formalaşmasına təkan vermiş və xalçaçılıq sənəti daha 
yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı [10]. Bu dövrdə Qarabağ bölgəsində xalçaçılıq sənə-
tinin inkişafı bu sahəni bol xammalla təchiz edən qoyunçuluğun və boyaqçılığın inkişafı ilə 
yanaşı sənətkarlar arasında yüksək peşəkarlığın və əsrlər boyu yaranmış zəngin ənənlərin 
nəsildən-nəsilə ötürülməsi, eləcə də qadınların timsalında böyük həcimdə əmək ehtiyatları-
nın bolluğu da mühüm rol oynamışdır. Şuşa şəhəri xanlığın mərkəzinə çevrildikdən sonra 
burada xalça istehsalı kütləvi hal almış və bu sənət növü ev peşəsi səviyyəsindən daha 
çox sifarişlə işləyən sənət sahəsinə çevrilərək tədricən əmtəə-pul münasibətlərinə cəlb 
edilməklə əhalinin mühüm gəlir mənbələrindən birinə çevrilməyə başlamışdı.  
Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalından sonra ölkənin Rusiya iqtisadi orbitinə cəlb 
olunması, eləcə də Rusiya istehlakçılarının timsalında yeni alıcı kütləsinin – bazarın mey-
dana çıxması ilə XIX əsrin əvvəllərində natural təsərrüfatın əsaslarına zərbə vuraraq, 
tədricən zəif də olsa əmtəə təsərrüfatına keçid başlamışdı. Bu proseslərin təsiri ilə Qara-
bağ bölgəsində xalçaçılq sənəti də özünün qapalı natural xarakterini itirməyə və əmtəə-pul 
münasibətlərinə daha çox cəlb edilməyə başlamışdı. 1852-ci ildə Rusiya hökumətinin 
natural vergiləri pul vergisi ilə əvəz etməsi Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, 
Qarabağın da kəndli ailələrində pula kəskin təlabat yaradaraq, onları sifarişlə məhsul 
istesalına və yaxud istehsal etdikləri xalça məmulatlarının bir hissəsini bazara çıxarmağa 
məcbur etməklə xalçaçılıq sənətinin əmtəə-pul münasibətlərinə cəlb edilməsini sürətlən-
dirdi. Bu isə xalçaçılıq sənətinin xarakterinə təsir edərək, onun XIX əsrin ortalarından baş-
layaraq ev peşəsi səviyyəsindən bazar üçün məhsul istehsal edən kustar sənət səviy-
yəsinə keçməsi prosesini dərinləşdirmişdi. Bu proses bazar üçün xalça istehsalının həc-
minə də təsir etmişdi. XIX səri ikinci yarısında Yelzizavetpol quberniyasının əsas xalçaçılıq 
qəzaları olan Şuşa, Cəbrayıl və Cavanşir qəzalarında geniş yayılmışdı və tquberniyanın 4 
qəzasında 100 mindən çox insan xalça toxuculuğu ilə məşğul idi. Şuşa şəhəri Qarabağ 
xalça istehsalının və ticarətinin mərkəzinə çevrilmişdi. 
Qarabağ qrupuna aid olan çoxsaylı orjinal xalça dizaynları əsrlər boyu formalaşmış ənə-
nələri əks etdirir və Qarabağ xalçaçılarının zəngin təxəyyülünün və istedadının bariz nümu-
nəsidir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbi ölkənin digər məktəblərindən növ müxtəlifliyi, naxış 
gözəlliyi, naxışların parlaqlığı, kompozisiya bütövlüyü və digər bədii məziyyətləri ilə fərqlənir. 
Qarbağ xalçalarını fərqləndirən xüsuiyyətlərdən biri də nəbati ornamentlərin üstünlük təşkil 
etməsidir. Qarabağlı toxucular öz əsərlərində qarşılarında açılan Qarabağ təbiətinin lan-
dşaflarını, onun zənğin florasının gözəlliyini stilizə edilmiş formada əks etdirməyə çalışmış-
lar. Qarabağ xalçalarında həndəsi naxışlar və parlaq təzadlı rənglər üstünlük təşkil edir. 
Qarabağ xalçaları xovlu və xovsuz olmaqla həm də müxtəlif motivlər və kompozisiya növ-
ləri ilə səciyələnir. Qarabağda medalyon, süjetli və ornamentli xalçalar hazırlanırdı. Qara-
bağ xalçaları ölkənin digər bölgələrindən öz forma və böyük ölçüləri ilə də fərqlənirdi. Bu-
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rada Qarabağ xalçaçılığının mürrəkkəb tərkibi, texnoloji və bədii keyfiyyətinə görə incisi 
sayılan orjinal “Dəst-xalça”lar toxunurdu. Xalçaçı ustalar ənənəvi yerli naxışlardan istifadə 
ilə yanaşı əsrlər boyu qədim türklər, ərəblər, səlcuqlar, monqollar və avropalılarla birlikdə 
Azərbaycana nüfuz etmiş müxtəlif mədəni və bədii yeniliklərə də açıq olumuşlar. Bununla 
belə, Qarabağ xalçalarının xarakterik cəhəti həndəsi naxış və  fiqurlu motivlərin yüksək 
səviyədə abstaraksiyasıdır.  
XIX əsrin sonlarında daxili və xarici bazarlarda xalça məmulatlarına təlabatın kəskin artma-
sı Qarabağda da xalça istehsalının sürətli inkişafına təkan vermişdi və xalçaçılıq istehsal 
həcminə görə digər sənət məmulatılarının üstələyərək kütləvi hal almışdı. Şuşa şəhəri 
bütün Cənubi Qafqazda tanınmış mərkəzinə çevrilir, həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətinə 
görə birinci yeri tuturdu. Bu dövrdə xalçaçılıq inkişaf edərək sənətkarlıq və istehsal xa-
rakteri almışdı.  
Rus tədqiqatçısı Y.Zedqenidze XIX əsrin 90-cı illərində Qarabağ bölgəsini qarış-qarış gə-
zərək xalçaçılığın vəziyyəti haqqında zəngin məlumatlar toplamışdır. O yazırdı ki, “Qara-
bağda xalçaçılıqla bütün müsəlman əhali məşğul olur. Elə bir ev yoxdur ki, orada xalça 
dəzgahının, həvənin səsi eşidilməsin. Hətta Ağdam icması idarəsindnə toxucuların sayı 
məlum deyildi. Bircə o bəllidir ki, şəhərin bütün müsəlman (azərbaycanlı – T.M.) əhalisi bu 
sənətlə məşğuldur” [11].  
Y.Zedqenidze öz qeydlərində Azərbaycan, o cümlədən Qarabağ xalçalarını öz adlarına 
çıxan, Azərbaycan xalçaları hesabına xalça muzeyi açan, Ermənistanı xalçaçılığın “vətəni” 
kimi tədqdim edən ermənilərin xalçaçılıq sənətindən xəbərsiz olduğu haqqında da maraqlı 
məlumatlar vermişdir. O yazırdı: Ermənilər arasında xalçaçılıqla çox az adam məşğul olur. 
Bunu ermənilərin özləri belə izah edirlər ki, müsəlman (azərbaycnlı – T.M.) çadrına gedib 
yun almaq onlr üçün çox təhlükəidir, alverçilərdən almaq isə sərfəli deyil.  Bundan başqa 
tarixi və məişət şəraiti də onlarda bu sənətin inkişafına mane olur. Toxuculuq müsəlmanla-
ra Asiyadan keçmişdir, bu mənada ermənilər bu sənəti müsəlmanlardan öyrənməyə məc-
bur idilər, buna isə iki xalq arasındakı milli və dini münaqişə imkan vermirdi. Y.Zedqenidze-
nin fikirlərində müəyyən qüsurlar olsa da, onun digər millətə mənsub olması bu məlumat-
ların dəyərini bir qədər də artırır. Onun məlumatlaırndan həm də belə bir məntiqi sual do-
ğur ki, XIX əsrin sonlarında xalça toxuculuğu ilə məşğul olmayan, azərbaycanlıların xalça 
toxumasına rişxəndlə yanaşaraq “qadın hesabına yaşamaq”,  bu sənəti öz xanımlarına 
rəva görməyərək “arzuolunmaz iş” kimi baxan ermənilər necə  oldu ki, XX əsrin sonlarında 
ayılaraq xalçanın mislsiz sənət əsəri olduğunu anlamış, cild-cild “elmi” əsərlər yazaraq 
azərbaycanlı qadınlaırn əl əməyi, göz nuru ilə toxunmuş xalçaları öz adlarına çıxmağa, 
dünyaya “erməni xalçası” kimi təqdim etməyə başlamışlar? Hələ orta əsrlərdən başlayaraq 
erməni tacirləri Azərbaycan, o cümlədən Qarabağ xalçalarını Avropaya apararaq orada 
erməni xalçası kimi təqdim edirdilər. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində isə xarici 
bazarlarda Azərbaycan xalçaçlaırna marağın və təlabaın kəskin artması nəticəsində xalça 
ticarətinin böyük gəlir gətirdiyini anlayan erməni xalça dəllaları Azərbaycan, o cümlədən 
Qarabağ xalçalarını toplayaraq xarici bazarlara çıxararaq erməni xalçası adı ilə satmağa 
başlamışdılar. Bu dövrdə Qarabağ xalçaları Təbriz və İstanbul bazarlarında satılırdı. Qara-
bağda istehsal edilən xalçalaırn əsas alıcıları isə erməni xalça dəllaları idi. Əksər hallarda 
xalçaçı ustalar məhsullarını cüzi qiymətə möhtəkirlərə satmağa məcbur olurdular. Kom-
mersiya məqsədləri üçün möhtəkirlər aldıqları mallara uydurma adlar verirdilər. Xarici ədə-
biyyatda bu adlar bu günə qədər mövcuddur. Təəssüf ki, bu günə qədər də bir çox dünya 
muzeylərində saxlanan Azərbaycanın, o cümlədən Qarabağın xalça nümunələri də erməni 
xalçası kimi tədqim edilir.    
Tarixi saxtalaşadırmaqla məşhur olan ermənilərin Qarabağ xalçaçlrını mənimsəyərək “er-
məni xalçası” kimi qələmə verməyə çalışması əslində daha məkirli planın tərkib hissəsidir. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Qarabağda xalçaçılığın yüksək inkişaf səviyyəsinə qalxdığı, 
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ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsindən xeyli əvvəl məlum idi və Qarabağ xalçaları 
bütün dünyada tanınırdı. Məlumdur ki, ermənilər Cənubi Qafqaza, o cümlədən Azərbayca-
nın Qarabağ bölgəsinə XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyası tərəfindən köçürülmüş və yal-
nız 1918-ci ildə tarixi Azərbaycan torpaqlarında özlərinə dövlət qura bilmişlər. XX əsrin 90-
cı illərinin əvvəllərində Qarbağ bölgəsini işğal edərək burada etnik təmizləmə və soyqırım 
törətmişlər. İşğal edilmiş ərazilərdə tarixi abidələrimizi dağıntmaqla, tarixi saxtalaşdırmaqla 
yanaşı, milli mədəniyyətimizə mənsub nümunələrə sahib çıxmağa çalışmışlar. Belə sahə-
lərdən biri də xalçalarımız olmuşdur. Məlumdur ki, xalça  xalqın tarxi keçmişi haqqında, 
xalqın xalçanın toxunduğu bölgəyə mənsubluğuna dair zəngin informasiya mənbəyi kimi 
incəsənətin nadir nümunələrindəndir. Xalçalarımızın erməniləşdirilməsinə cəhdlərin əsas 
məqsədlərindən biri də Qarabağın tarixini saxtalaşdırmaqdır. Ancaq əsrlər boyu bu bölgə-
də toxunmuş xalçalar, onlarda əks edilmiş naxışlar Qarabağın Azərbaycanın qədim mədə-
niyyət mərkəzlərindən biri olduğunu sübut edir. 
Tanınmış rus xalça tədqiqatçısı, milliyətcə erməni olan M.D.İsayev müasir Ermənistanı, 
xüsusən də Göyçə bölgəsini tədqiq edərək öz əsərində aydın yazır ki, bu gün “Ermənistan” 
adlanan ərazidə belə xalçaçılıqla ancaq türk dilli (azərbaycanlı – T.M.) əhali məşğul olmuş-
dur. Bu mövzuda amerikalı tədqiqatçılar da öz fikirlərini bildirmişlər [4].  Amerikalı tədqiqat-
çı Artur Poup 1925-ci ildə yazırdı ki, Ermənistan ərazisində xalçaçılıq ənənələri haqqında 
mənbələrdə qeydə alınmış heç bir məlumat yoxdur. O həmçinin “Erməni əjdaha xalçaları 
haqqında miflər” məqaləsində qeyd edir ki, əjdaha xalçalarının erməni mənşəli olması le-
hinə heç bir ciddi dəllil yoxdur. Digər amerikalı tədqiqatçı Çarlz Elis “Əjdaha xalçaları” əsrə-
ində qeyd etmişdir ki, qədim dövrdə “erməni xalçaları” olmamamış, Ermənistanda xalçaçı-
lıq sovet dövründə yaranmış, ancaq bu zaman da Azərbaycan konpozisiyalarından istifadə  
etmişlər. “Erməni” və “kürd” xalçalaır adı ilə Şuşa xalçalarının tədqiq etmiş Amerika tədqi-
qatçısı Corc Obanon da onlaırn ənənəvi Şuşa xalçalarının surəti olduğu və yerli azər-
baycanlı əhali tərəfindən toxunduğunu qeyd etmişdir [12]. Bu faktlar təsdiq edir ki, xalçaçı-
lıq ermənilər üçün xarakterik olmamış, “erməni xalçası” anlayışı son onilliklərdə meydana 
çıxmışdır.  
Azərbaycan xalqı üçün xalçaçılıq sənəti onun zəngin mənəvi dünyasını, fərdi xarakter xü-
susiyyətlərini, intelektini, dünyagörüşünü, estetikasını, ona xas olan həyat fəlsəfəsini özün-
də əks etdirən mədəniyyət sahəsidir. Minilliklər boyu azərbaycanlılar xalça üzərində doğu-
lub, yaşayıb və ölüblər. Təsadüfi deyil ki, xalça məmulatları onların həyatının dəyişməz 
hissəsi olub.  
Tədqiqatlar gösətrir ki, Cənubi Qafqaza köçənə qədər ermənilərin xalıçaçılıq haqqında tə-
səvvürləri olmamışdır, olsaydı Azərbaycan, o cümlədən Qarabağ ərazisinə köçərkən özləri 
ilə yeni orjinal xalça çeşniləri gətirərdilər. Əgər ermənilərin Qarabağda yığcam məskunlaş-
ması XIX əsrin ortalarına gedib çıxırsa, o zaman onlar əsas kompazisiyalarının formalaş-
ması, texniki standartlarının axıra qədər təkmilləşməsi XVIII əsrin sonlarında tamamlanmış 
Qarabağ xalçalarına necə iddia edə bilərlər?  
Ermənilərin digər iddialraına görə xalçaçılıq sənəti ilə azərbaycanlı “köçərilər” məşğul ol-
mamışlar və xalçaçılıq sənəti yalnız oturaq əhalinin məşğuliyyəti olmuşdur. Mənbələr bunu 
tamamilə əksini göstərir. Tunnc dövründə məhz maldarlıqla bağlı səyyar həyat tərzi xalça 
tipli məmulatların: xurcunlar, çuvallar, xeybələr, məfrəşlər və nisbətən yüngül xovsuz xal-
çaların yaranmasına səbəb olmuşdur. 
Uzun illərdir bu suallara cavab tapa bilməyən ermənilər dünyanı uydurmalarla aldadırlar. 
Ermənilərin özününküləşdirməyə çalışdıqları Qarabağ xalçaları Azərbaycan xalqının 
təfəkkürnün məhsuludur və başqa xalqın sənət əsərlərinin mənimsənilməsinin isə bir adı 
var - oğurluq. Məlumdur ki, Ermənistanın təcavüzü zamanı bizim dağıdılmış muzeylərimiz 
xalqımızın milli sərvətləri, o cümlədən xalçaları qarət edilmişdi, Bundan əlavə məcburi 
köçkünlər öz ata-baba torpaqlarından qovulan zamanı özlərinin qədimi xalçalarını çıxara 



210 
AATMX
AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ 

E-ISSN: 1609-1620 

VOLUME 24  ISSUE (+)02  2022 

bilməmişdilər. Bu gün ermənilərin öz sənət əsərləri kimi təqdim etdikləri xalçalar XX əsrin 
90-cı illərində işğal edilmiş Qarabağın yaşayış yerlərindən talan etdikləri nümunələrdir. Bu 
nümunələri benəlxalq sərgilərdə, tədbirlərdə və hərraclarda öz sənət nümunələri kimi 
təqdim edirlər. Ermənilər işğal etdikləri Qarabağ ərazisində Azərbaycan  şəhər, qəsəbə və 
kəndlərinin adlarını, toponimlərini dəyişdirdikləri kimi Qarabağınorjinal xalça çeşnilərinin 
adlarını da erməniləşdirirlər. Əslində bu nümunələrin müəllifi Qarabağın yerli əhalisi olan 
azərbaycanlılaırdır. Məsələn, ermənilər 1813-cü ildə Qarabağda toxunmuş “Malıbəyli” xal-
çasını işğaldan sonra “xındzorek” kimi eybəcər adla adlandıraraq erməni xalçası kimi sərgi 
və kataloqlarda təqdim etiməyə başlamışdılar. Halbuki bu xalça növü haqqında Qafqaz 
Kustar Komitəsinin 1912-ci illdə, “ZakQostorq” Səhimdar Cəmiyyətinin 1828-ci ildə Tiflisdə 
buraxdıqları xalça albomlarında, eləcə də  M.D.İsayevin əsərində öz adıyla məlumat verilir 
[13].  XVII əsrin sonu – XVIII əsrin əvvəllərinə aid olan Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin digər 
məşhur çeşnisi olan dünya muzeylərində öz adı ilə “Çələbi” adlanan xalçasnı ermənilər 
“craberd” adı ilə özününlüləşdirməyə çalışırlar. Halbuki, tanınmış tədqiqatçılar A.S.Piralov, 
M.D.İsayev və Y.Zedqenidzenin məlumatlarında bu adla xalça çeşnisi qedə alınmamışdır.  
Bu misalda da məqsəd xalçanın mənsubluğunu uydurma, “Dağlıq Qarabağ”ın erməniləş-
dirilmiş yer adı ilə əlaqələndirməkdir [14].  
Qarabağ xalçaları dünyada ən məşhur və yüksək qiymətləndirilən xalça kimi ermənilər 
tərəfindən təkcə saxtakarlıq üçün deyil, işğal dövründə həm də ticarət üçün istifadə olunub. 
Qarabağın işğalından sonra ermənilər  Şuşada xalça istehsalını yoluna qoymaq üçün xal-
ça sexləi açaraq Qarabağ xalçalarının çeşnilərini və ornamentlərini imitasiya etməyə baş-
lamışdılar. İşğal zamanı Şuşada nümayiş etdirilmiş, Şuşa azad edildikdən sonra isə Ermə-
nistana aparılmış xalçalar Qarabağ xalçalarının dəqiq surətidir. Elə bu məqsədlə işğal 
dövründə müxtəlif beynəlxalq hərraclarda Qarabağ xalçalarına rast gəlinirdi. Təəssüf ki, 
onların əksəriyyəti bütün dünyaya yayılb və indi şəxsi kolleksiyalarda və ya muzeylərin 
ekspozisiyalaırnda “erməni” adı altında nümayiş etdirilir.    
44 günlük Vətən müharibəsində qazanılmış Zəfər və Qarabağın incisi olan Şuşa şəhərinin 
uzun sürən işğaldan azad edilməsi, Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi elan edil-
məsi ümid verir  ki, yaxın gələcəkdə Qarabağda həyat yenidən canlanacaq. Minillklər ərzin-
də xalçaçılıqla məşğul olmuş azərbaycanlılar, o cümlədən Böyük qayıdışdan sonra da Qara-
bağda xalçaçılıqla məşğul olacaqlar. Çünki həyatdan köçəndə də xalçaya sarınan azərbay-
canlılar üçün toxuculuq xalqımızın qırılmaz ənənsinə çevrilmiş qədim sənət sahəsi, xal-
çaçılıq isə onun genetik qabiliyyətidir. Qarabağ və Şuşa tezliklə öz köklü sakinləi, sahibləri 
ilə qovuşacaq, güllə səsləri musiqi, muğam səsləri ilə yanaşı xalça dəzgahlarının səsi ilə 
əvəz olunacaq. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin 
vətənidir, xalça muğam, memarlıq abidələri kimi bizim milli dəyərimizdir, sərvətimizdidir”.  

Nəticə:  Aparılan tədqiqat nəticəsində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinın hələ qədim za-
manlardan xalçaçılıq sənətinin meydana gəldiyi mərkəzlərədn biri olduğu, bu sənətin həm 
köçmə, həm də oturaq azərbaycanlı əhali arasında geniş yayıldığı, XV – XVI əsrlərdə Qa-
rabağ xalçaçılq sənəti özünün ən yüksək zirvəsinə çatdığı və  istehsal edilən xalçaların Av-
ropaya ixrac edildiyi, XVII - XVIII əsrlərdə Qarabağ xanlığının yaranması ilə bölgədə təbii-
tarixi şəraitə uyğun toxuma texnalogiyası və bədii tərtibatına görə fərqlənən lokal xalçaçılıq 
məktəbinin formalaşdığı, xalçaçılıq sənətinin daha yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdığı mü-
əyyən edilmişdir. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində xarici bazarlarda xalça məmulat-
larına təlabaın kəskin artması nəticəsində xalça ticarətinin böyük gəlir gətirdiyini anlayan 
erməni xalça dəllalarının Qarabağ xalçalarını toplayaraq xarici bazarlara çıxararaq erməni 
xalçası adı ilə satmağa başlandığı və məqsədin Qarabağın tarixini saxtalaşdırmaq cəhdi 
olduğu müəyyən edilmişdir. Mənbələr əsasında müəyyən edilmişdir ki, “erməni xalçası” 
anlayışı tarixən mövcud olmamış, ermənilərin Qarabağ xalçaçlrına iddialarının heç bir elmi 
əsasları yoxdur.    
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XÜLASƏ 

Məqalədə Ermənistan dövlətinin 30 il müddətində Azərbaycan Respublikasına qarşı 
qəsdən törətdiyi ekoloji terror nəticəsində ekosistemin pozulması-flora və faunanın yavaş-
yavaş məhv olması, Müzəffər Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Qalib Azərbaycan Ordusu və xalqının birliyi sayəsində işğaldan azad etdilən ərazilərimizin 
erməni vandalları tərəfindən beynəlxalq konvensiyalara zidd olaraq xarabalıqlara və ekoloji 
fəlakətə məruz qalması, torpaqlarımızın qanunsuz olaraq istismar edilməsi, təbii 
sərvətlərimizə zərər vurulması, talan edilməsi, meşələrimizin kütləvi surətdə qırılması, yan-
dırılması, Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı”na düşən ağacların məhv edilməsi, 
çaylarımızın məcrasının dəyişdirilməsi, müxtəlif zərərli tullantıları çaylarımıza axıdaraq 
ətraf mühit üçün təhlükə yaradılması, 155 növ müxtəlifliyinə malik mədən və faydalı qazıntı 
yataqlarının vəhşicəsinə istismar edilərək xarici ölkələrə daşınması və s. faktlar öz əksini 
tapmışdır. Ermənitanın həyata keçirdiyi “Yandırılmış torpaq” siyasəti 1992-ci ildən bu günə 
kimi yeraltı – yerüstü təbii sərvətlərimizin talan olunması və məhv edilməsinə səbəb olmuş-
dur. Azərbaycan Respublikası yuxarıda göstərilən bütün faktların qiymətləndirilib təsdiq-
lənməsi üçün beynəlxalq müşahidə və qiymətləndirmə qruplarını ölkəyə dəvət etməsi ilə 
eyni zamanda ekoloji tarazlığı bərpa etmək üçün bir sıra bərpa işləri görməyə başlayıb.  
Açar sözlər: ərazi bütövlüyü, ekoloji terror, ekosistem, erməni vandalizmi, endemik bitkilər 

Dövlət ərazisinin komponentləri olan bütün təbii sərvətlərin onun icazəsi olmadan xarici 
dövlətlər və ya onların nümayəndələri tərəfindən mənimsənilməsi və inkişafı ərazi bütövlü-
yünün pozulması kimi qəbul edilir. Həmsərhəd dövlətlərin münasibətlərində dövlətin ərazi-
sinə xaricdən hər hansı bir təsir göstərməklə ziyan vurmaqdan, yəni ərazisinin və ya ayrı-
ayrı hissələrinin təbii vəziyyətinin pisləşməsi təhlükəsindən çox vaxt qorumaq problemə 
çevrilir. Konkret ölkə və ya şəxs tərəfindən başqa bir ölkənin flora və faunasına ziyan vu-
rulmaqla maddi və təbii sərvətlərin məhv edilməsi nəticəsində qəsdən yetirilən zərər ekoloji 
terror hesab olunur. Ekosistem kifayət qədər komponentlər olmadıqda, parçalanmağa baş-
layır və təbii tarazlıq pozulur. Flora yavaş-yavaş məhv olur, fauna yaşamaq üçün daha 
yaxşı təbii şəraiti olan başqa yerlərə köçür. 30 ilə yaxındır ki, erməni vandalları bilərəkdən 
amansızcasına təbiətimizi məhv etməyə, işğal etdikləri torpaqlarımızda ekoloji terror törət-
məyə çalışırdılar. Müzəffər Azərbaycan Ordusu uzunmüddətli işğaldan sonra cəmi 44 gün-
də Ermənistan Ordusunu darmadağın edərək torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Lakin iş-
ğaldan azad etdiyimiz əraziləri erməni vandalları beynəlxalq konvensiyalara zidd olaraq 
xarabalıqlara və ekoloji fəlakətə məruz qoymuşdular, torpaqlarımızı qanunsuz istismar 
etmişdilər.  
Bir dövlət başqa bir dövlətin ərazisindəki təbii sərvətlərə zərər verməməlidir. Beynəlxalq 
çayların və digər transsərhəd sulardan istifadə zamanı bu qayda xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Hal-hazırda beynəlxalq çayların sularının sənaye, kənd təsərrüfatı və digər məqsədlər 
üçün istifadəsinə dair bir sıra müqavilə bağlanmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, uzun 
illərdir Ermənistan Respublikası Füzuli rayonunun Seyidmahmudlu və Qaraxanbəyli kənd-
ləri arasındakı ərazidə yaradılan xüsusi laboratoriyadakı infeksion mənşəli qalıqları Köndə-
lənçaya, bütün çirkab sularını isə borularla daşıyaraq Sədərəklə həmsərhəd olan Surena-
van kəndində Araz çayına axıdırdı, Gorus və Sisyanda yerləşən sənaye müəssisələrindəki 
zərərli tullantılar Həkəri çayı ilə, Qacaran və Qafan ərazilərində fəaliyyət göstərən mismo-
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libden emalı kombinatlarındakı zəhərli tullantılar Oxçu çayı ilə Araz çayına, Allahverdi-
Şamlıq mədənlərindəki tullantılar isə Debet çayı ilə Kür çayına axıdırdı və bununla da bey-
nəlxalq konvensiyaların maddələrini pozaraq Azərbaycan Respubliasına qarşı ekoloji ter-
ror həyata keçirirdi. Lakin, beynəlxalq təşkilatlar, dünya birliyi bunun qarşısını almaq üçün 
heç bir tədbir görmədilər [1]. Halbuki, beynəlxalq standartlar transsərhəd çayların sularının 
bir dövlət tərəfindən digər dövlətə ziyan vurmaqla istifadəsini qadağan edir. Ümumi həcmi 
631 mln. kub. m olan 10 su anbarı, o cümlədən, Tərtər çayı üzərində inşa edilən, su tu-
tumu 560 mln. kub. m olan və 100 min hektardan çox əkin sahəsinin suvarılmasını nəzər-
də tutan Sərsəng su anbarı texniki xidmətdən uzun illərdir məhrum olduğundan ətraf əra-
zilərdə məskunlaşan əhali üçün potensial təhlükə mənbəyinə çevrilmiş, bu su anbarından 
aşağıda – dağətəyi və aran torpaqlardakı yaşayış məntəqələrində 400 min insan təhlükəyə 
məruz qalmışdır. Bütün bu faktları nəzərə alaraq, Avropa Şurası Parlament Assambleyası 
tərəfindən “Azərbaycanın Ermənistanla sərhədyanı rayonlarının sakinlərinin qəsdən sudan 
məhrum edilməsi” ilə bağlı 2016-a ildə 2085 saylı Qətnamə qəbul edilmişdir [2].  
30 illik bir dövrdə Azərbaycan işğal altında qalan ərazilərinə nəzarətin mümkünsüzlüyün-
dən dövlət səviyyəsində beynəlxalq konvensiyalarda qəbul edilmiş öhdəlikləri yerinə yetirə 
bilmirdi. Beləliklə, Ermənistan Respublikasının BMT-nin “Transsərhəd su axınlarının və 
beynəlxalq göllərin qorunması və istifadəsinə dair” Konvensiyasında göstərilən öhdəliklərə 
əməl etməməsi sərhədyanı su axınlarının mövcud problemlərinin beynəlxalq hüquqi norma 
və prinsiplər çərçivəsində həllini qeyri-mümkün etmişdir.  
Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi ekoloji terrorun bir sahəsi də ölkəmizin 6-7 rayo-
nunda (Ağdam, Goranboy, Yevlax, Bərdə, Tərtər və digər rayonlarda) torpaqların suvarıl-
ması işlərini təmin edən Sərsəng su anbarından suyun yolunun yayda kəsilməsi, qışda isə 
açılması və bütün torpaqları su basması idi. Ordumuz Suqovuşan qəsəbəsini azad edən-
dən sonra artıq suyun verilməsinə başlanmışdır və 100 min hektar torpaq su ilə təmin 
olunacaqdır [3]. 
Erməni terroru Azərbaycanın təbii sərvəti olan meşələrimizdə də həyata keçirilib. Laçın 
rayonunun 22 min ha, Kəlbəcər rayonunun 24 min ha, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının 12 
min ha, o cümlədən, Hadrut və Xocavənd rayonlarının çox hissəsini böyük meşə mas-
sivləri təşkil edir [4]. Erməni vandalları 30 il müddətində Azərbaycan meşələrini qırdılar, 
taladılar, torpaqlarımızı tərk etməyə məcbur edildikdə isə yandırdılar. Hələ 1974-cü ildə 
yaradılan və 100 ha-dan çox sahəni əhatə edən, təxminən 200-300 il yaşı olan nadir çinar 
ağaclarının bitdiyi Bəsitçay qoruğu erməni vandalizminə məruz qalıb. Bəsitçay Dövlət 
Təbiət Qoruğu – 107 hektar, Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu – 240 hektar, Qubadlı Dövlət 
Təbiət Yasaqlığı – 20000 hektar, Daşaltı Dövlət Təbiət Yasaqlığı – 450 hektar, Arazboyu 
Dövlət Təbiət Yasaqlığı – 2200 hektar və Laçın Dövlət Təbiət Yasaqlığı – 20000 hektar – 
ümumi  sahəsi 43 min hektar olan qoruqlarımızda “Azərbaycan Respublikasının Qırmızı 
Kitabı”na daxil edilmiş 24 fauna və 70-dən çox flora növləri dövlət tərəfindən qorunurdu, 
lakin, bunların çox hissəsi erməni vandalları tərəfindən vəhşicəsinə məhv edilmişdir. Yu-
xarıda göstərilən ərazilərdə 70-i Yer kürəsinin heç bir bölgəsində təbii halda bitməyən 
endemik bitkilər olan 460-dan çox növdə yabanı ağac və kol bitkiləri bitir. Yüzlərlə növdə 
ağac və kol bitkiləri (ayı fındığı, Araz palıdı, yalanqoz, Şərq çinarı, Hirkan şümşadı, Eldar 
şamı, söyüdyarpaq armudu, Qafqaz xədicəgülü, Qarabağ dağ laləsi, Şmidt dağ laləsi və 
s.) Ermənistan dövlətinin işğalı altında məhv edilərək dünya florasından silinmək təhlükəsi 
qarşısındadır. Təkcə Qarabağ bölgəsində 2000-dən çox adda bitki növü bitir ki, bu da ölkə 
florasının 42 %-ni təşkil edir. Bu regionda mövcud olan 127 fauna növü və 72 flora növü 
nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olmaqla, Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının 
“Qırmızı Siyahısı”na və “Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı”na salınmışdır. Təbiət 
abidəsi statusuna aid 152 sayda ağac (Şərq çinarı, palıd, azat, armud və s.), 8 xüsusi 
qiymətli meşə sahəsi (Şərq çinarı, püstə, ayı fındığı, ardıc, azat, Araz palıdı, çaytikanı, 
pirkal), 6 ədəd geolojipalentoloji obyekt (“Azıx”, “Tağlar”, “Xan”, “Qaxal”, “Divlər sarayı” ma-
ğarası, “Bazaltın sütunvari aralanması”), yaşı 120 ildən 2000 ilədək olan pasportlaşdırılmış 
145 Şərq çinarı və digər təbiət sərvətləri uzun illərdən bəri amansızlıqla talan edilmişdir. 
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Kəlbəcər rayonunun 968 hektar ərazində bitən və “Qırmızı Kitab”a daxil edilən ayı fındığı 
ağacları da kütləvi olaraq kəsilib məhv edilmişdir [5]. Erməni vandalları Ağdam rayonun-
dakı 400 illik yaşı olan çinar ağacını partladaraq doğrayıb Ermənistana aparmışlar. Ağdam 
şəhərində olan 140-150 yaşlı 14 şərq çinarı və Boyəhmədli kəndi yaxınlığındakı 400 ilə 
qədər yaşı olan 71 çinar qorunan təbiət abidələri kimi qeydə alınmışdı. Cəbrayıl, Zəngilan, 
Qubadlı və işğaldan azad olunan digər rayonların meşələrindəki yaşı 2000 ildən çox olan 
təbiət abidələri - çinarlar erməni vandalları tərəfindən qırılıbdır. Şuşanın Topxana meşəsi 
beynəlxalq konvensiyalarla istifadəsi qadağan olunan ağ fosforla külə döndərilibdir [6]. 
Kəlbəcər rayonunun ərazisindəki meşələrdə endemik növlərə aid edilən olan qırmızı palıd 
ağaclaı qırılıb məhv edilibdir. Erməni iş adamları Kəlbəcər meşələrində kütləvi səkildə kə-
silən qırmızı palıd ağacından düzəldilən mebelləri Avropaya milyonlarla dollara satırdılar. 
Azərbaycan respubliasının işğaldan azad olunmuş torpaqlarında ekoloji cəhətdən böyük 
əhəmiyyətə malik olan 7 relikt göl (Kəlbəcər və Laçın rayonlarındakı yaylaqlarda Böyük 
Alagöl, Kiçik Alagöl, Zalxagöl, Qaragöl, Canlıgöl, İşıqlı Qaragöl və Ağdərə rayonunda Tər-
tər çayının qolu olan Torağaçayda Qaragöl) və 10 su anbarı işğalçı Ermənistan dövləti 
tərəfindən ciddi antropogen təsirə məruz qalmışdır [7]. 
Beynəlxalq standartların transsərhəd çayların sularına qoyduğu norma və qaydalar dövlət 
ərazisinin digər sahələrinə, məsələn, hava məkanına da tətbiq edilir. Texnologiyanın in-
kişafı ilə insanın hava mühitinin təbii vəziyyətinə təsir etmək qabiliyyəti getdikcə artır. Mə-
sələn, bir dövlətdə leysan əleyhinə vasitələrin (mərmi) həddindən artıq istifadəsi qonşu 
dövlətlərdə güclü yağış və doluya səbəb ola bilər. Həm də, bir ölkənin çirklənmiş ekologi-
yası qonşu ölkələrə də öz təsirini göstərir. Hava və iqlim şəraitini öz xeyrinə dəyişdirmək 
cəhdi başqa dövlətlərin hava məkanının çirklənməsi ilə nəticələnə bilər. Hər iki halda eko-
loji problem beynəlxalq xarakter alır. 
İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindəki yaşayış binalarının və mülki infrastrukturun, tarixi, 
dini və mədəni irsimizə aid abidələrin yerlə yeksan edilməsinə, yandırılmasına və dağıdıl-
masına əlavə olaraq, işğalçı erməni quldurları tərəfindən minlərlə hektar meşələrin məhv 
edilməsi, yerüstü və yeraltı təbii sərvətlərimizin talanması ilə həyata keçirilən Ermənistanın 
“Yandırılmış torpaq” siyasəti 1992-ci ildən etibarən bu günə kimi - Ermənistanın təslim 
olduqdan və kapitulyasiya aktına imza atdıqdan sonra da azad olunmuş Azərbaycan ərazi-
lərininin boşaldıması prosesində davam edirdi. “Külə döndərmək” strategiyası adlanan üç 
“Hər şey” məfhumu “hər şeyi öldür”, “hər şeyi yandır” və “hər şeyi qarət et” prinsipinə əsas-
lanır. “Yandırılmış torpaq” taktikası 1977-ci il Cenevrə Konvensiyasının 1 saylı Protokolu-
nun 54-cü maddəsi ilə, təbii mühitə zərər verilməsi isə 55-ci maddəsi ilə qadağan edilir [8]. 
Qonşu ölkələr arasında dövlət sərhəd rejiminə aid imzalanmış müqavilələrdə [9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17] göstərilir ki, dövlətlərin sərhəd xəttinə yaxın ərazilərdə apardıqları 
meşə təsərrüfatı qarşı tərəfin meşə təsərrüfatına zərər verməmək şərti ilə həyata keçiril-
məlidir. Dağ-mədən işləri qonşu dövlətlərin sərhədlərinə yaxın bir ərazidə aparıldığı zaman 
qarşı tərəfin ərazisinə zərər verməməlidir. Beynəlxalq standartlara görə, bu işlərin sərhədin 
hər iki tərəfindən 20 m məsafəyə qədər aparılması qadağandır. Mədən və yeraltı qazıntılar 
bu dövlətin ərazisinin yeraltı hüdudlarından kənara çıxmamalı və qonşu dövlətin ərazisinə 
daxil olmamalıdır, əks halda qonşu dövlətin ərazi bütövlüyü pozulmuş olur. Eyni yanaşma 
quyuqazma məsələsinə də aiddir. İstisna hal - bir dövlətin təbii sərvətlərinin iki qonşu ölkə 
arasında olan razılaşmaya əsasən birgə istifadəsidir. Bütün beynəlxalq normaları kobud-
casına pozan qonşu Ermənistan Respublikası Qarabağın ən zəngin təbii sərvətlərini, o 
cümlədən, mineral maddələri, xüsusilə də Kəlbəcər rayonunun qızıl yataqlarını vəhşicə-
sinə istismar etmişdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, işqal 
altında olmuş ərazilərdə 155 növ müxtəlifliyinə malik faydalı qazıntı yataqları: “5 qızıl, 6 
civə, 2 mis, 1 qurğuşun və sink, 19 üzlük daşı, 10 mişar daşı, 4 sement xammalı, 13 tikinti 
daşları, 1 soda istehsalı üçün xammal, 21 pemza və vulkan külü, 10 gil, 9 qum-çınqıl, 5 
tikinti qumu, 9 gips, gəc, 14 əlvan və bəzək daşları olan əqiq, yəşəm, oniks, cad, 11 şirin 
yeraltı su və 10 mineral su yataqları” [18] erməni vandalları tərəfindən vəhşicəsinə istisma-
ra məruz qalaraq xarici ölkələrə ixrac edilmişdir. 
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Hal-hazırkı dövrdə ekoloji problemlərdən biri - atom enerjisinin istehsalı sahəsində 
təhlükəsizliyə riayət olunması ilə bağlıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən Ermənistanın ərazisində 
yerləşən və istismar müddəti bitmiş Metsamor Atom Elektrik Stansiyası (AES) bütün 
regionda ətraf mühiti və əhalinin sağlamlığını ciddi təhlükə qarşısında qoyur. Ermənistan 
dövləti nüvə və radioaktiv materiallar, hətta nüvə yanacağı tullantılarının qaçaqmalçılığı ilə 
məşğul olur. O, 30 il ərzində Azərbaycan respublikasının işğal altında olan ərazilərində 
radioaktiv tullantıları basdırmaqla bölgədə ciddi təhdid mənbəyidir. Bütün bunlara bax-
mayaraq, Metsamor Atom Elektrik Stansiyası hələ də fəaliyyət göstərərək hər an baş 
verəcək qəza təhdidi kimi regionun radioaktiv çirklənməsinə səbəb olacaq. Bu stansiya 
“Türkiyə sərhədindən 16 km, İran sərhədindən 60 km, Azərbaycan sərhədindən 120 km, 
Gürcüstan sərhədindən 110 km, İqdır şəhərindən 28 km, İrəvan şəhərindən isə 25 km” 
məsafədə yerləşir. 1976-cı ildən istismar edilən və 2 blokdan ibarət olan Atom Elektrik 
Stansiyasının hər blokunda bir ədəd VVER-440 tipli köhnə nəsil və qoruyucu örtüyü 
olmayan reaktordan istifadə edilir. Hələ 1982-ci ildə Metsamor AES-in maşın zalında güclü 
yanğın bas vermişdi, 1983-cü ildə başlanan 3-cü və 4-cü blokların inşası isə 1986-cı ildə 
Çernobılda baş verən qəzadan sonra tamamən dayandırılmışdı. SSRİ rəhbərliyi 1988-ci 
ildə Spitakda baş vermiş zəlzələdən sonra həm Çernobıl qəzasının, həm də Spitak zəlzə-
ləsinin fəsadlarından ehtiyatlanaraq 1989-cu il yanvar ayında Metsamor Atom Elektrik 
Stansiyasının fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı qərar verdi. Belə ki, AES-in 1-ci bloku 
tam sıradan çıxmışdı, 2-ci bloku isə konservasiya olunaraq dayandırılmışdı [19]. 
Ermənistan Respublikasının bilavasitə təşkilatçılığı ilə ekoloji təhlükəsizliyə təhdid olan 
qeyri-qanuni fəaliyyətlər bir sıra beynəlxalq konvensiyaların, o cümlədən Ermənistan döv-
lətinin üzv olduğu BMT-nin Bioloji müxtəliflik haqqında, səhralaşmaya qarşı mübarizə haq-
qında və başqa beynəlxalq müqavilələrdə qeyd olunan öhdəliklərin kobudcasına pozulma-
sıdır. 
Tarixi abidələrimizin dağıdılması, meçitlərimizin mal-heyvan tövləsinə çevrilməsi, işğal 
olunmuş ərazilərdə mülki əhaliyə qarşı soyqırım törədilməsi, təbii sərvətlərimizə zərər vu-
rulması, talan edilməsi, meşələrimizin kütləvi surətdə qırılması, yandırılması, Azərbaycan 
Respublikasının “Qırmızı Kitabı”na düşən ağacların məhv edilməsi, çaylarımızın məcrası-
nın dəyişdirilməsi, 27 sentyabrdan 10 noyabradək davam edən İkinci Qarabağ savaşında  
müharibə bölgəsi olmayan rayonlarda dinc əhaliyə qarşı ballistik raket atəşlərindən istifadə 
edilməsi, əsirlərə qarşı qeyri-insani cəza tədbirlərinin, işgəncələrin görülməsi, onların yan-
dırılması və digər faklar Ermənistanın bir terror dövləti olduğunu bir daha sübut edir. 
Hal-hazırda Azərbaycan dövlətinin əsas vəzifələrindən biri bütün dəyən ziyanı, o cümlədən 
torpaqlarımızda utilizasiya edilən zərərli tullantıların həcmini müəyyənləşdirib beynəlxalq 
səviyyədə təsdiq olunmasına müvəffəq olmaqdır. Beynəlxalq məhkəmə vasitəsilə dəymiş 
zərərin ödənilməsinə nail olmaq üçün Ermənistan dövlətindən təzminat və ərazilərimizdə 
basdırılan təhlükəli tullantıların çıxardılaraq Ermənistana geri göndərilməsini təmin etmək 
olar. 

Nəticə: Beləlklə, Azərbaycan yuxarıda qeyd olunan bütün faktların qiymətləndirilib təsdiq-
lənməsi üçün beynəlxalq müşahidə və qiymətləndirmə qruplarını ölkəyə dəvət edəcək. 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi erməni vandallarının törətdikləri ekoloji terror fakt-
larının qiymətləndirilməsi üçün bütün cəhdləri davam etdirməklə yanaşı, düşmən işğalın-
dan azad edilən ərazilərimizdə ekoloji tarazlığı bərpa etmək istiqamətində aparılan işləri 
həyata keçirməyə başlayıbdır. Azərbaycan dövləti tərəfindən erməni işğalından azad olun-
muş ərazilərimizdə 2021-ci il noyabr ayının 11-dən etibarən müxtəlif növdə ağac tingləri 
əkilməyə, meşə örtüyü və yaşıllıqların bərpası üçün bütün tədbirlər görülməyə başlanmış-
dır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilir ki, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrü-
fatı Təşkilatının (FAO) Azərbaycan Respublikasındakı Tərəfdaşlıq və Əlaqələndirmə ofisi, 
BMT-nin İnkişaf Proqramının (UNDP) Azərbaycan üzrə ölkə nümayəndəsi ofisi və BMT-nin 
Ətraf Mühit Proqramının Avropa üzrə Regional Nümayəndəliyinin ofisi ilə aparılan onlayn 
görüşlərdə Qarabağ bölgəsinin təbii sərvətlərinə, ətraf mühitinə və biomüxtəlifliyinə dəyən 
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ziyan, qiymətli ağac və kol növləri ilə zəngin meşələrin erməni vandalları tərəfindən məq-
sədyönlü şəkildə məhv edilməsi barədə xarici nümayəndələr bir daha məlumatlandırılıbdır 
[20]. Eyni zamanda, ETSN ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində fəaliyyət gös-
tərən ümumilikdə 31 beynəlxalq təşkilata erməni işğalçıları tərəfindən törədilmiş ekoloji 
soyqırımına son qoyulması çağırışı ilə müraciət edilibdir. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə milli ideya, milli ideologiya, azərbaycançılıq və milli identiklik məsələlərinin sosial 
fəlsəfi kontekstdə təhlili öz əksini tapmış, milli ideyanın konkret prinsipləri nəzərə çatdırıl-
mışdır. Milli ideya xalqın ideoloji təfəkküründə uzun müddət dominant rol oynayan, onun 
ideoloji özünəməxsusluğunun və gələcək nəsillərə qədər böyük zaman çərçivəsində qoru-
nub saxlanmasına və gələcək nəsillərə öz ideologiyasını seçmək hüququnun qorunmasına 
əsaslanan etik-mənəvi dəyərlər kompleksidir. 
Vətənpərvərlik,  milli-mənəvi özünüdərk  azərbaycançılıq nəzəriyyəsinin  konseptual məq-
sədi kimi göstərilmişdir. Müasir cəmiyyətdə mədəni universallıq müxtəlif  mədəni ənənələ-
rin  qlobal  sivilizasiya  kontekstində  kreativ  dialoqunun əhəmiyyətinə, müasir milli fəlsəfə-
nin aktual problemi olan multikulturalizm və milli kimlik fenomenlərinin sosial-fəlsəfi aspekt-
də təhlilinə diqqət yetirilmişdir.  
Açar sözlər: identiklik, cəmiyyət, tolerantlıq, milli ideya, ideologiya,  kimlik, multikulturalizm 

Müasir cəmiyyətin inkişafını özünəməxsus ənənələrə və dini inanclara sahib mədəni müx-
təlifliyin dinamik, qarşılıqlı fəaliyyətinin modeli kimi səciyyələndirmək olar. Cəmiyyət mədə-
ni simvolik proqramların daşıyıcısı olduğundan, onu təşkil edən etnosların mədəni tərəqqisi 
fonunda inteqrasiya prosesinə qoşula bilər. Mədəni identikliyə və mədəni müxtəlifliyə dö-
zümlülük nümayiş etdirmək qloballaşma nəticəsində cəmiyyətdə milli zəmində baş verə 
biləcək qarşıdurmaların humanist mövqedən həllində vacib amildir. 
Müasir dünyada millətlərarası, mədəniyyətlərarası anlaşmalar, qlobal miqyasda gedən 
proseslərə uyğundur. Etnik və milli problemlərin həllində həmsərhəd ölkələrin və bütün 
dünyaya yayılmış etnik diasporların fəaliyyəti mühüm rol oynayır. Bu məsələdə milli irsi və 
etnik unikallığı vurqulamaqla yanaşı onların qarşılıqlı təsir, anlaşma və inteqrasiya prob-
lemlərində ortaya qoya biləcəyi dialoji potensial unudulmamalıdır. 
Milli mədəniyyətlərin paradı ideyası ilə müasir cəmiyyətə daxil olmuş multikulturalizm çağ-
daş mədəniyyət fəlsəfəsinin heterogen düşüncə yaradan istiqamətlərindən biridir. Multi-
kulturalizm millətlərin öz milli mədəniyyətlərini əlahiddə inkişaf etdirmək hüququnu tanıyır  
və dəstəkləyir [5, s.13-14]. 
Müasir cəmiyyətdə mədəni universallıq müxtəlif mədəni ənənələrin qlobal sivilizasiya  kon-
tekstində  kreativ  dialoqudur. Bu həm  mədəni, həm də siyasi  hadisədir. Qloballaşan dün-
yada baş verən çoxsaylı  problemləri  yalnız qarşılıqlı anlaşma əsasında  həll etmək müm-
kündür.  Mədəni plüralizm prinsipləri  mədəni postmodernizmin əsas qayəsidir və mədəni 
əlaqələrin  inkişaf etdirilməsi zamanın tələbidir. Etnomədəni qrupların cəmiyyətə inteqrasi-
yası artıq mədəni plüralizm paradiqmasının həmin mühitdə olmasının göstəricisidir. 
Qloballaşma kontekstində mədəni konsensus müasir dünyanın hərtərəfli tərəqqisinə və 
siyasi problemlərin müsbət yöndə həllində ən düzgün təcrübədir. Bu proses müxtəlif ölkə-
lərin mədəniyyətləirinin, cəmiyyətlərinin, iqtisadiyyatlarının beynəlmiləl kontekstdə yaxın-
laşmasını vacib sayır və yalnız multikultural, tolerant məfkurələrin harmonik mövcudluğu 
şəraitində dünya xalqlarının, etnosların, mədəni-etnik qrupların birgəyaşayışı mümkündür.  
Müasir dövrdə dünyada gedən qloballaşma prosesləri Azərbaycana da birbaşa təsir edir. 
Müstəqil Azərbaycan Respublikası artıq dünyada təkcə enerji ehtiyatları ilə zəngin bir ölkə 
olaraq tanınmır, ölkəmiz həmçinin tolerantlığın inkişaf etdiyi ünvan imicini qazanmışdır. 
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Müasir Azərbaycan Respublikasının həm daxili, həm də xarici siyasətində multikulturalizm 
prioritet olaraq qəbul edilmişdir. Müstəqillik və suverenlik Azərbaycan Respublikasına dün-
ya birliyinə inteqrasiya olmaq, multikulturalizm siyasəti isə ölkəmizin bütün dövlətlərlə 
bərabər əsaslarda qarşılıqlı münasib əlaqələr qurmaq imkanı bəxş etmişdir. 
Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərin qarşılıqlı anlaşma şəraitində fəaliyyət göstərdiyi, 
həmçinin çoxmillətli və çoxkonfessiyalı ölkədir. Millilik millətin tarixi ilə sıx əlaqəlidr və 
millətin tarixi inkişafının mərhələlərini özündə ehtiva etdirir. Hər hansı bir xalqa mənsub 
mədəniyyət eyni zamanda milli fəlsəfi təfəkkürün inikasıdır. Bu baxımdan Azərbaycan xalqı 
zəngin mədəni irsə və qədim fəlsəfi  dünyagörüşünə malikdir. Polietnik məkan olmasına 
baxmayaraq, Azərbaycanda etnik-milli münasibətlər hər zaman sabit olmuşdur. Respubli-
ka ərazisində  yaşayan milli azlıqların, azsaylı xalqların ictimai-siyasi, sosial-mədəni in-
kişafı vahid müstəvidə multikultural prinsiplərlə həyata keçirilir. 
Müstəqil Azərbaycanda tarazlı milli siyasət və milli azlıqların sosial problemlərinin həlli ic-
timai-siyasi sabitliyin və demokratik cəmiyyətin inkişafının əsas elementidir. İnsan haqla-
rının qorunması və təmin edilməsi kontekstində tolerant və multukultural siyasət milli mən-
subiyyətindən asılı olmayaraq müxtəlif etnik qrupların normal həyatının təmin edilməsi, 
sosial-mədəni-siyasi fəaliyyətlərinin davam etdirilməsi üçün alternativsiz seçimdir. Azər-
baycan müstəvisində multikulturalizmin özəl xüsusiyyətlərindən biri məhz milli kimlik kon-
sepsiyasının multikultural dəyərlərlə birgə inkişaf etdirilməsidir. Muıtikultural elementlər 
milli ideologiyamız  olan azərbaycançılığın əsas qayəsini təşkil edir. 
Milli ideya öz-özünə formalaşan bir hadisə deyil. İctimai sosiallaşmanın, habelə elm, təhsil, 
KİV-lərin məqsədyönlü fəaliyyəti milli ideyanın ideologiya səviyyəsinə yüksəlməsinə güclü 
təkan verir. Azərbaycanda mövcud olan çoxmilli, çoxkonfessiyalı münasibətlərin ideoloji və 
hüquqi əsasları azərbaycançılıq məfkürəsinin əsasını təşkil edir. 
Milli ideya və ideologiyaya malik olan dövlət ideologiyasızlığın hakim olduğu dövlətdən qat-
qat güclü olur. İdeya uğurun strategiyası kimi çıxış edir. Milli ideya perespektiv inkişaf stra-
tegiyasının əsasıdır. Azərbaycanın siyasi və iqtisadi baxımdan öz-özünü təmin edən ölkə 
olması milli ideyanın vahid tərkib hissəsidir. Milli ideyanın instutsional məkanda, siyasi pro-
seslərdə və dövlət idarəçiliyində reallaşması, onun düzgünlüyününü əsas meyarı kimi çıxış 
edir [3]. 
Milli ideya daha çox mənəvi-əxlaqi, fəlsəfi səciyyə daşıyır. Milli ideya xalqın ideoloji təfək-
küründə uzun müddət dominant rol oynayan, onun ideoloji özünəməxsusluğunun və gələ-
cək nəsillərə qədər böyük zaman çərçivəsində qorunub saxlanmasına və gələcək nəsillərə 
öz ideologiyasını seçmək hüququnun qorunmasına əsaslanan etik-mənəvi dəyərlər komp-
leksidir. 
Azərbaycanın dövlətinin varlığının vacibliyi və milli ideyalları, xalqımızın milli kimlik fəlsəfə-
sinin əsas qayəsini təşkil edir. Milli ideologiyamız  türkçülüyün və islami dəyərlərin məcmu-
sudur. Türkiyə ilə münasibətdə əqidə birliyi prinsipi türkçülüklə azərbaycançılığı birləşdirir. 
Hazırda milli kimlik və identiklik problemi Azərbaycan fəlsəfəsinin aktual və mühüm məsə-
lələrindəndir. Əsasən XX əsrdən etibarən fəlsəfədə ciddi məsələ kimi qoyulan milli kimlik  
problemi cəmiyyətin hər bir üzvünün etnik-mədəni mənsubiyyətini və milli özünüdərkini 
əhatə edir. Kimlik fəlsəfi məfhum olaraq soykökünə və milli dəyərlərə önəm verilməsinin,  
insanın mənliyinin  və şəxsiyyətinin özünü ifadə vasitəsidir. İnsanın hər hansı mədəniyyətə 
mənsubluğu, onun  həmin mühitə münasib sosiallaşması və dini seçimi fərdin şəxsiyyət ki-
mi formalaşmasında qazandığı özünəməxsus xüsusiyyətlər milli kimlik prosesinin mərhə-
lələrini təşkil edir. Müasir anlamda milli kimlik sosial identikliyin mühüm formasıdır. 
Qloballaşma identikliyin formalaşmasına bütün səviyyələrdə təsir edir. İdentikliyin etnik sə-
viyyəsi tarixi baxımdan daha əvvəl formalaşır, yeni identiklik səviyyələri ilə zənginləşir, 
inkişaf edir. Dövlətin tərəqqisi və milli ideyanın uğurla reallaşması üçün etnik müstəvinin 
fövqündə ucalmaq, yaşadığı ölkənin taleyini bölüşmək, milli identiklik seşimini etmək 
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önəmli və labüd olur. Bu daha yüksək səviyyədir və dövlətimizin Əsas Qanununda təsbit 
edilmiş ümumvətəndaşlıq prisiplərinə, dövlətçiliyimizin ərazi-vətəndaşlıq modelinə təmami-
lə uyğundur [3]. 
Milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında, ölkədəki tolerant mühitin formalaşmasında, dini 
radikalizmə qarşı mübarizədə, milli ayrllseçkiliyin fəsadlarından qorunmaqda, dövlət-din 
münasibətlərinin tənzimlənməsində Azərbaycan dövlətinin apardığı multikulturalizm siya-
səti respublikamızı dünyanın ən sabit bölgələrindən birinə çevrmişdir. Düzgün siyasət 
nəticəsində bu gün Azərbaycan dünyada multikultural ölkə imicini qazanmışdır. Ölkəmizin 
təbii sərvətlərinin zənginliyi, əlverişli coğrafi mövqeyi, strateji əhəmiyyəti, xüsusilə də neft 
amili dünya dövlətlərinin regionda siyasi ağalığı fonunda Azərbaycana maraq və diqqəti 
artırdı. Respublikamızın  bədnam ermənilərə qarşı müharibə aparması bu dövrdə vəziyyəti 
bir qədər də gərginləşdirirdi. Lakin bütün bu problemlərdən düzgün çıxış yolu tapan ölkə 
rəhbərliyi xalqın qanı bahasına qazandığı müstəqilliyi qorudu. Bu işdə azərbaycanlılarla 
bərabər respublikamızın bütün vətəndaşları fəallıq göstərdilər. Azərbaycançılıq ideolo-
giyasınin təməl prinsiplərində əks olunduğu kimi Azərbaycan ölkə ərazisində yaşayan hər 
bir vətəndaşın vətənidir.  
Azərbaycançılıq ideologiyası milli ruhun, milli şüurun simvolu olaraq tarixi yaddaşın təməl 
prinsipləri əsasında formalaşmışdır. Bu məfkurə xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə qayıdı-
şı, milli özünüdərki üçün zəmin hazırladı. “Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə ilə 
qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı-Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, mənəvi 
dəyərlərıni, milli adətlərini, ənənələrini yaşatmalıyıq”-deyən Heydər Əliyev azərbaycançılğı 
milli ideologiya olaraq irəli sürür, mədəniyyətimizi, mənəvi dəyərlərimizi milli və siyasi 
varlığımızın mühüm atributu kimi dəyərləndirirdi [6, s. 7].
Azərbaycançılıq ideologiyası dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında birləşməsini 
şərtləndirən tarixi-siyasi amillərin vəhdəti, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquq və aza-
dlıqlarının qorunması sahəsində Azərbaycan dövləti qarşısında duran vəzifələri, onların 
Azərbaycan Respublikasına münasibətdə üzərinə düşən öhdəlikləri, azərbaycanlı anlayı-
şının sosial-fəlsəfi məzmununu müəyyəhləşdirən konsepsiya kimi nəzərdə tutulur. Ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi:”Suverenliyimizi daim yaşatmaq, dövlət müstəqil-
liyimizi əbədi etmək üçün harada yaşamasından asılı olmayaraq bu gün hər bir azərbay-
canlıdan müqəddəs Azərbaycan qayəsi ətrafında əməl və əqidə birliyi, sarsılmaz həmrəylik 
tələb olunur” [2, s.255].
Azərbaycançılıq məfkurəsi bütün xalqları birləşdirərək millətlərarası sülhə nail olma, xalqlar 
və mədəniyyətlərarası dialoq yolunda mükəmməl ideoloji layihədir. Ən böyük azərbaycanlı 
Heydər Əliyevin bu barədə müdrik fikirlərini qeyd etmək lazımdır. “Azərbaycan əhalisinin 
çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləş-
dirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və siviliza-
siyasına öz töhvələrıni verir” [1, s. 11]. 
Azərbaycan cəmiyyəti müxtəlif mədəniyyətlərə dözümlülük nümayiş etdirməklə, etnik-mə-
dəni müxtəlifliyin qorunmasına yönələn uğurlu dövlət siyasətini dəstəklədiyini sübut edir.
Milli ruhu təməl prinsipləri kimi qəbil etməklə yanaşı digər millətlərin, dinlərin və mədə-
niyyətlərin nümayəndələrinin sərbəst yaşaması və fəaliyyəti üçün Azərbaycanda formalaş-
mış multikultural mühit ölkəmizi coxmillətli, coxkonfessiyalı bir dövlət kimi beynəlxalq miq-
yasda mədəniyyətlərin dialoqunun əvəzsiz məkanına çevirmişdir. Etnik-dini tolerantlıq res-
publikada aparılan düzgün milli siyasətin məntiqi nəticəsidir. Tarixilik prinsiplərinə əsasla-
nan multikulturalizm siyasəti nəticəsində ölkə ərazisində yaşayan müxtəlif millətlərin nü-
mayəndələrinin mədəniyyətlərinə hörmətlə yanaşılır və bütün dini etiqadlara qarşı pozitiv 
sekulyarizm modeli tətbiq olunur. Milli azlıqların hüquqlarının qorunması Azərbaycan rəh-
bərliyinin apardığı siyasətin əsas istiqamətlərindən biridir. 
Hər bir xalqın milli-mənəvi xüsusiyyətlərini yaşadan və onun milli kimliyini müəyyən edən 
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mühüm faktorlardan biri məhz o xalqın dilidir. Dil hər bir xalqın mövcudluğunu isbat edən 
əsas şərtlərdəndır. Dil, milliyyət, sinif kimi sosial kateqoriyalar kimliyin təyin edilməsində 
vacibdir. Dilin qorunması mədəniyyətin mühafizəsi deməkdir. Dil amili milliliyimizin özünü-
təsdiq elementidır və hər bir xalqın dili onun siyasi və mədəni kimliyinin fəlsəfi kateqoriya-
sıdır.
Dövlətin yürütdüyü  dil siyasətı milli-mənəvı özünüdərk və azərbaycançıliq nəzəriyyəsinın  
konseptual əsaslarını təşkil edir və müasir milli fəlsəfənin aktual problematikası olan multi-
kulturalizm və milli kimlik fenomenlərinin sosiall-fəlsəfi aspektdə təhlilində müstəsna rol 
oynayır.  
Azərbaycanın qlobal və regional geosiyasi nüfuzunu artıran mühüm şərtlərdən biri  onun  
müstəqil  bir dövlət olaraq tam formalaşması, özünü təmin edən milli iqtisadiyyata, maddi, 
mənəvi insan resurslarına, milli-vətəndaş birliyinə, əhali tərəfindən dəstəklənən milli strate-
giyaya, güclü ordu və müdafiə potensialına və s. təsisastlara malik olması və bütün bunla-
ra söykənərək müstəqil daxili və xarici siyasət yürütməsidir. Müstəqillik bərpa edildikdən 
sonrakı dövrdə milli dövlətin iqtisadi, hüquqi və ideoloji əsaslarının, idarəçilik mexanızmın, 
daxili və xarici siyasət strategiyasının, təhlükəsizlik konsepsiyasının formalaşdırılması və 
həyata keçirılməsi prosesi çox çətin idi. Görkəmli siyasətçi Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu, 
siyasi uzaqgörənliyi, böyük idarəçilik təcrübəsi sayəsində 1993-2003-cü illəri əhatə edən 
birinci on il ərzində bütün milli resursları vahid məqsəd uğrunda səfərbər etmək, Azərbay-
canın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, onu sabit inkişaf yoluna çıxarmaq və milli 
idarəçiliyə əsaslanan müstəqil subyekt kimi beynəlxalq aləmlə sıx inteqrasiyanı təmin 
etmək mümkün olmuşdur. Müasir dövrdə milli kimlik sosial identikliyin mühüm formasıdır. 
Milli ideologiya funksiyası daşıyan azərbaycançılıq məfkurəsi cəmiyyətimizin rasional, 
konstruktiv dəyişikliklərə uğramasına, demokratikləşməsinə və modernləşməsinə xidmət 
edən fəlsəfi nəzəriyyədir. Məhz milli təmayüllü  ideologiya səviyyəsində təşəkkül tapmış 
“azərbaycançılıq” ideologiyasının da hədəfi milli dövıətçiliyimizin qurulması və qorunması-
dır. “Azərbaycançılıq“ xalqımızın çox əzab-əziyyətlə nail olduğu tarixi sərvətdir. O, real 
müstəqilliyə nail olmaq, vahid, bölünməz Azərbaycanı qoruyub saxlamaq və möhkəmlən-
dirmək üçün vasitədir. Bu gün “azərbaycançılıq” milli həyatın, konfessiyaların harmoniyası-
nın çoxəsirlik ənənəsi, ölkədə yaşayan bütün millətlərin və etnik qrupların qardaşlığı, qarşı-
lıqlı əlaqəsi və təsirinin tarixi, onların ümumi taleyi və müstəqil Azərbaycan Respublikası-
nın bütövlüyü uğrunda birgə mübarizənin tarixi təcrübəsidir [4, s. 28].
Milli ideya hər bir cəmiyyəti gələcəyə aparan əsas qüvvədir. Milli ideyanın  konkret prinsip-
ləri olmalıdır. Azərbaycançılıq milli ideolgiya olaraq,Vətənə sevgi, mənəviyyatın qorunması 
demokratik cəmiyyətin formalaşması prinsipləri ilə vəhdət təşkil edərək müasirliyin, milli irs 
ilə dünyəviliyin vəhdəti kimi təzahür etdi. Azərbaycan xalqı dövlətinə və torpağına olan 
sevgisini II Qarabağ müharibəsində zəfər qazanmaqla bir daha sübut etdi. Ali Baş Koman-
danın başçılığı ilə rəşadətli ordumuz, qəhrəman şəhidlərimiz yeni tarix yazdılar. 
Milli dəyərlərimizin qorunması sahəsində aparılan təqdirəlayiq tədbirlərin əksəriyyəti Hey-
dər Əliyev adına Fondun Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının I Vitse Prezidenti Mehri-
ban xanım Əliyevanın adı ilə bağlıdır. O, Azərbaycan mədəniyyətinin və mili-mənəvi irsinin 
dünyada tanıdılmasında şəxsən iştirak edir. Bu istiqamətdə aparılan məqsədyönlü siyasə-
tin nəticəsidir ki, Avropa məkanında Azərbaycan mədəniyyəti tanınınr və sevilir. Milli mə-
dəniyyətimiz vasitəsilə dünyaya yeni qapılar açılır. 
Azəbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çoxvektorlu siyasəti nəticəsində 
müstəqil Azərbycan dövləti müasir dünyada multikultural və tolerant ölkə imicini qazanma-
ğa müvəffəq olmuşdur və cəmiyyətdə millətlərarası, dinlərarası, mədəniyyətlərarası müna-
sibətlərin bərqərar olmasında  fövqəladə daxili gücə sahib olduğunu göstərməkdədir. Bu 
gün suveren və müstəqil  Azərbaycan  aparıcı dünya dövlətləri tərəfindən qəbul olunmuş 
multikulturalizm mərkəzlərindəndir. 
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Nəticə: Məqalədə qarşıya qoyulmuş məsələlərin elmi fəlsəfi təhlilinə nəticəyə əsaslansaq, 
müasir dünyada qloballaşma prosesi milli kimlik münasibətlərini aktuallaşdırmaqla bərabər, 
insanlarda milli-mədəni şüurun formalaşması prosesini inkişaf etdirdi. Bu proses hər şey-
dən əvvəl, sosial təqdimat formasında özünü göstərir və cəmiyyətin müxtəlif üzvlərinin 
özünütəyininə  şərait yaradır.  
Qloballaşma identikliyin formalaşmasına bütün səviyyələrdə təsir edir. İdentikliyin etnik sə-
viyyəsi tarixi baxımdan daha əvvəl formalaşır, yeni identiklik səviyyələri ilə zənginləşir, inki-
şaf edir. İdetiklik mürəkkəb struktura malikdir. Milli ideya hər bir cəmiyyəti gələcəyə aparan 
əsas qüvvədir.  
Milli ideologiya funksiyası daşıyan azərbaycançılıq məfkurəsi cəmiyyətin rasional, kon-
struktiv dəyişikliklərə uğramasına, demokratikləşməsinə və modernləşməsinə xidmət edən 
fəlsəfi nəzəriyyədir. Məhz milli təmayüllü  ideologiya səviyyəsində təşəkkül tapmış “azərba-
ycançılıq” ideologiyasının  da hədəfi milli dövıətçiliyimizin qorunması və inkişaf etməsidir. II 
Qarabağ müharibəsində 3000- dən artıq gəncin Vətənin azadlığı uğrunda şəhid olması bir 
daha sübüt edir ki, həqiqətən də milli ideya milli dövlətlərin varlığını şərtləndirən başlıca 
amildir. Milli kimliyinə sahib çıxan millət və dövlət mövcudluğa layiqdir.  
Azəbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çoxvektorlu siyasəti nəticəsində 
müstəqil Azərbycan dövləti müasir dünyada multikultural və tolerant ölkə imicini qazanma-
ğa müvəffəq olmuşdur və cəmiyyətdə millətlərarası, dinlərarası, mədəniyyətlərarası müna-
sibətlərin bərqərar olmasında  fövqəladə daxili gücə sahib olduğunu göstərməkdədir. Bu 
gün suveren və müstəqil  Azərbaycan  aparıcı dünya dövlətləri tərəfindən qəbul olunmuş 
multikulturalizm mərkəzlərindəndir. 
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İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNDƏ İQTİSADİYYATIN  
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XÜLASƏ 

Məqalədə milli iqtisadiyyatların inkişafında çoxtərəfli qeyri-neft sektorunun fəaliyyətinin 
əsas prinsiplərinin qiymətləndirilməsinə və açıqlanmasına nail olunmuşdur. Eyni zamanda 
Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar ixrac imkanlarının genişləndirilmə-
si üçün mövcud durumu araşdırılmış, inkişaf meylləri müəyyən edilmiş, şaxələndirilməsi 
problemlərinin mahiyyəti verilmişdir.  
Açar sözlər:  İxrac potensialı, qeyri-neft sektoru, dövlət  tənzimlənməsi, xarici ticarət  

Problemin elmi təsviri: İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun ixrac potensialının artırılması 
üçün ilk növbədə diversifikasiya və modernləşdirmə prosesləri yekunlaşmalı, innovasiya-
laşdırılması sürətləndirilməlidir. İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun ölkənin təbii-iqlim re-
sursları və iqtisadi amilləri nəzərə alınmaqla elmi-praktiki tədqiq edilməsi, onun potensialı-
nın hərtərəfli qiymətləndirilməsi zərurəti diqqəti cəlb edir. Bu fəaliyyətdə strateji vəzifələr-
dən biri də müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoru-
nun ixrac potensialının geniş təhlil edilməsi, uyğun meyarlar çərçivəsində bu sahənin im-
kanlarının müəyyənləşdirilməsi, ixrac potensialından istifadənin tənzimlənməsinin tək-
milləşdirilməsi istiqamətlərinin aşkar edilməsidir.  
İqtisadiyyatın qeyri-neft bölmələrinin ixrac potensiallarının tənzimlənməsi ilə əlaqədar mü-
hüm şərtlər, əsasən, milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı, bazarın struktur elementlərinin 
inkişafının intensivləşdirilməsi, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin geniş-
ləndirilməsi, xarici-iqtisadi, o cümlədən, ticarət fəaliyyətinin səmərəliyinin artırılmasında 
tənzimlənmə metodlarının effektiv modellərinin işlənib-hazırlanması və gerçəkləşdirilməsi, 
bazar tənzimlənməsi mexanizmlərinin qanunvericilik əsaslarının təkmilləşdirilməsi, yenilən-
məsi və s. təşkil edir. 

Eksperimental hissə: Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkə iqtisadiyyatının güclən-
dirməsi, rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft məhsullarının istehsalı və ixracının stimullaşdırılması, 
daxili tələbatın ödənilməsi üçün kompleks və ardıcıl işlər görülməkdədir. Bu baxımdan, 
qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək üçün iqtisadiyyatın neft amilindən asılılığının azaldıl-
ması – dövlətin iqtisadi siyasətinin mərkəzində dayanan əsas hədəflərindən biridir. 
Hazırda ölkəmizin iqtisadi inkişafının təmin edilməsində dünyаnın iqtisаdi sisteminə uğurlu 
inteqrаsiyаsı qeyri-neft bölməsinin ixrаc həcmlərinin artırılmasını tələb edir. Milli təsərrü-
fatın inkişаfındа beynəlxalq iqtisаdi əlaqələrin və ticаrət münasibətlərinin əhəmiyyətini аr-
tırаn bir neçə аmil vardır. Bu amillər: xаrici ticаrət vаsitəsi ilə milli iqtisаdiyyаt inteqrаsiyа-
loqistika kаnаllаrınа dаxil olur, xarici-iqtisаdi münasibətlər dövlətlərаrаsı münаsibətlərin 
formаlаşmasına təsir edirlər, benəlxаlq iqtisadi əməkdаşlığın səmərəli modellərinin qurul-
masına yаrdımçı olur, xаrici ticаrətin nəticəsində ölkənin istehsаlat, ümumitəsərrüfаt və 
menecment kimi sferаlаrınа yeni texnologiyаlаrın, müаsir аvаdаnlıqlаrın, mütərəqqi idаrə-
etmə metodlаrının tətbiq edilməsinə nail olmaq mümkün olur, XİƏ-in ərazi coğrаfiyаsının 
genişləndirilməsi milli təsərrüfatın müxtəlif iqtisadi fəaliyyət növlərinə, sаhələrinə investi-
siyаlаrın edilməsini və xаrici biznes nümaiyəndələrinin gəlməsi prosesini sürətləndirir, 
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xаrici ticrət fəаliyyətində yüksək rəqаbət qаbiliyyətli firmalar şəbəkəsinin genişlənməsi milli 
iqtisadiyyatın dinamikliyini аrtırır, sağlam rəqаbət mühitini gücləndirir, xarici ticаrət dövriy-
yəsinin аrtması ölkənin strаteji iqtisаdi siyаsət vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə reаl şərait 
yаrаdır, ölkəyə sərbəst dövriyyə vаlyutаsının gətirilməsini və vаlyutа ehtiyyаtlаrının həcmi-
nin böyüdülməsini təmin edir, ixrаc məqsədli əmtəə çeşidinin çoxаlmаsı istehlаk bаzаrları-
na təklifin səviyyəsini yüksəldir, qeyri-neft fəaliyyətində ixrаc potensialının yüksəlməsi milli 
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin qlobal bazarda cərəyan edən mаliyyə və iqtisаdi proses-
lərin fəsаdlаrının aradan qaldırılmasınа köməklik göstərir, irihəcmli ixrаc milli iqtisadiyyatın 
daha çox şаxələndirilməsinə imkаn verir. 
Ölkənin davamlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsi iqtisadiyyatın sahələri arasında tarazlı-
ğın yaradılmasını, təbii, əmək və maddi ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunmasını tələb 
edir. Son illər ölkənin hərtərəfli sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi istiqamətində həya-
ta keçirilən tədbirlər qeyri-neft sektorunun da inkişafına eyni zamanda, yoxsulluğun azaldıl-
masına, iqtisadiyyatın özünütəminetmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinə və nəticədə ölkə-
nin rəqabət qabiliyyətinin artmasına gətirib çıxaracaq. Hazırda ölkənin maliyyə imkanları 
qeyri-neft sektorunun inkişafını artırır. 
Qlobal iqtisadi fəaliyyətdə əmək bölgüsünün beynəlxalq formasının  inteqrasiyası prosesi 
getdikcə güclənir və milli iqtisadiyyatın inkişafının rasional modelləşdirilməsi, iqtisadi ma-
raqların qorunması, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, milli iqtisadiyyatın xammal və təbii ehti-
yatlardan asılılığının azaldılması kimi prioritet vəzifələri qarşıya çıxarır. Təbii ki, bu vəzifə-
lərin həll edilməsində dövlətin iqtisadi siyasətinin formalaşması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
İqtisadiyyatın bərqərar olmasının müxtəlif mərhələlərində iqtisadi proseslərin tənzimlən-
məsi, dövlətin bu proseslərə müdaxiləsi haqqında nəzəriyyələr, elmi baxışlar və fikirlər 
formalaşmışdır. Klassik iqtisadiyyatın banisi A. Smitin tədqiqatlarında dövlətin iqtisadiyyata 
müdaxiləsi problemlərinə böyük diqqət yetirərək beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakının, 
beynəlxalq iqtisadi proseslərin və milli iqtisadiyyatda beynəlmiləlləşmə proseslərinin bir çox 
mühüm aspektlərini izah etmişdir.  
Adam Smit xarici ticarətin beynəlxalq əmək bölgüsünə və ixtisaslaşmaya əsaslandığını 
qeyd edirdi. Belə ki, merkantilizm nəzəriyyəsində əsas ideyası “xalqların sərvətinin və iqti-
sadi gücünün qızıl və gümüş yığımı yolu ilə artırmaq, ölkədə xarici ticarətin tənzimlənməsi 
üçün qızıl və gümüş axınını təmin etmək, sənayenin inkişafı üçün daha ucuz xammalın 
idxalını artırmaq, ölkəyə gətirilən xammalın məhdudlaşdırılması və s.-dən ibarətdir [1]. 
Merkantilistlərin əsas məqsədi ticarət əlaqələrini genişləndirərək ölkəyə daha şox gəlir 
gətirmək olmuşdur.  
Ümumiyyətlə xarici ticarət fəaliyyətinə əmtəələrin “ixrac”ı , “idxal”ı əməliyyatları kimi baxıl-
sa da, hazırda dünya ölkələrinin hamısı məhsul ixracı həcmlərini böyütməyə və ölkəyə 
daha çox valyuta ehtiyatları gətirməyə çalışırlar. Buna baxmayaraq, ixrac əlaqələri dövlət 
tərəfindən elə tənzimlənməlidir ki, real milli resursların potensial imkanlarından istifadə 
edərək xarici ticarət dövriyyəsində müsbət nəticələr əldə edilsin. 
Tədqiqatçılar istehsal sənayesinin üstünlük təşkil etdiyi ölkənin bu sahədən xammalın 
satışı üçün beynəlxalq əmtəə bazarlarında ixtisaslaşmada risk olduğunu qeyd edirlər. 
Qeyd edək ki “Niderland sindromu” anlayışı hamıya məlumdur və mədənçıxarma sənaye-
sinin xammal və resurslarla bağlı vəziyyəti beynəlxalq bazarda istehsal və ixrac siyasəti, 
sənayeyə uyğun olaraq tənzimlənməsi, strategiyanın səmərəliliyinin təmin edilməsi, ixrac 
potensialından qeyri-neft istifadəsi siyasətinin tənzimləmə problemləri üçün adekvat 
iqtisadi mexanizmlərin hazırlanması strateji əhəmiyyətə malikdir.  
Hazırda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə ixracın artırılması üçün əmtəə və məhsul 
istehsalı amillərinin dəqiq qiymətləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər.  
Nobel mükafatı laureatı, amerikalı iqtisadçı V.V. Leontyev qeyd edirdi ki, inkişaf etmiş 
ölkələr əlavə işçi qüvvəsi tələb edən xammal və yarıfabrikatlar gətirməli və öz növbəsində 
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əmək tutumlu məhsulları ixrac etməlidir. Əsas məqsəd isə hazır məhsulun ixracını geniş-
ləndirmək və ixrac potensialını artırmaqla hökumət tərəfindən müxtəlif tənzimləmə 
üsullarının təşviqi və stimullaşdırılmasıdır. Bunun nəticəsində ölkədə ixracyönümlü mal və 
çeşidi, əldə edilmiş müasir və yüksək texnologiyalı valyuta ehtiyatları, xarici investisiya və 
kapitalın səfərbər olunması təmin edilir, milli iqtisadiyyatın inkişafı hesabına ixrac və ixrac 
potensialının intensiv stimullaşdırılması təmin edilir.  
Görkəmli iqtisadçılar Pol Samuelson və William Nordhaus ölkə iqtisadiyyatının rəqabət 
qabiliyyətini öyrənmiş və iqtisadiyyatın prioritet və məqbul sektorunun, xüsusən də, səna-
yenin ölkələr üzrə effektivliyini və bu və ya digər sənaye sahələrində bu ölkələrin rəqabət 
qabiliyyətini vurğulamışdır. 
Təbii ki, hər bir ölkə rəqabət qabiliyyətinə əsaslanaraq daha rentabelli istehsal, emal 
prosesləri, rəqabətqabiliyyətli müəssisələr şəbəkəsini yaratmağa və ixrac potensialını 
gücləndirməyə çalışır. 
Qeyd edək ki, bütün ölkələrin xarici ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və stimullaşdırıl-
ması ilə əlaqədar məqsədli Dövlət Proqramları, konsepsiyalar və ya strategiyalar mövcud-
durlar. Hazırki tarixi dövrün iqtisadi inkişaf proseslərində təcrübələrdən fəal istifadə olunur. 
Nəzəri baxımdan, xarici ticarət konsepsiyalarında qeyri-neft sektorunun ixrac potensialını 
formalaşdıran və şərtləndirən bir sıra amillər ifadə olunmuşdurlar: bunlara mikroiqtisadiy-
yatın, makroiqtisadiyyatın, daxili bazarların inkişafını, istehlak təyinatlı məhsul çeşidinin 
çoxalmasını, biznesin inkişafını, beynəlxalq inteqrasiyanın müxtəlif formalarını, ixrac 
fəaliyyətinin həvəsləndirilməsini və diversifikasiyasını, iqtisadi artımın dinamikasını, iqtisadi 
fəaliyyət növlərinin, sahələrinin diversifikasiyasını, investisiyaların cəlb edilməsini, rəqabət 
qabiliyyəti parametrlərinə, standartlarına uyğun məhsulların istehsalını, regionların inkişafı, 
ixracın qanunvericilik və tənzimlənməsi mexanizmləri texnologiyaların cəlbi, milli iqtisadiy-
yatın rəqabətqabiliyyətinin artması və s. aiddir. 
Yeni strategiyalara uyğun olaraq strateji – dövlət tərəfindən ixracın həvəsləndirilməsi, 
strukturunun təkmilləşdirilməsi, ixrac potensialının inkişaf etdirilməsinin müqayisəli üstün-
lüklər prinsipi ilə qiymətləndirilməsi, elmtutmlu məhsulların ixracının artırılması və digər – 
istiqamətlərin müəyyən edilməsi mütləq prioritetlər və şərtlər kimi dəyərləndirir.  
2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası üzrə ümumi ticarət balansında ixrac 13,7 mlrd. ABŞ 
dolları, o cümlədən, qeyri-neft bölməsi üzrə 1,9 mlrd. ABŞ dolları dəyərində olmuşdur. 
2019-cu illə müqayisədə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 102 mln. ABŞ dolları azalmışdır. 
Sahələr üzrə azalmalar dünyanı bürümüş pandemiya ilə əlaqədar olmuşdur. [2] 

Cədvəl 1. Qeyri-neft sektoru üzrə 5 əsas ixrac ölkəsi, milyon ABŞ dolları 

Ölkələr İllər 

2019 2020 

Rusiya 690,6 691 

Türkiyə 401,8 377,8 

İsveçrə 179 224,8 

Gürcüstan 159,1 127,6 

Çin 37,3 44,5 

https://ereforms.gov.az/az/media/xeberler/ixrac E-icmalının [2] əsasında müəllif tərəfindən 
tərtib edilmişdir 

Cədvəldən də göründüyü kimi ölkələr üzrə, o cümlədən, 2020-ci ildə Rusiya Federasiya-
sına 691000 min, Türkiyə Respublikasına 377800 min, İsveçrəyə 224800 min, Gürcüstan 
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Respublikasına 127600 min və Çin Xalq Respublikaslna 44500 min ABŞ dolları dəyərində 
qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac olunmuşdur. İl ərzində ixrac edilən qeyri-neft sektoruna 
aid məhsulların siyahısında qızıl (205,6 mln. ABŞ dolları) 1-ci, tomat (pomidor) (201,4 mln. 
ABŞ dolları) 2-ci, pambıq mahlıcı isə (131,9 mln. ABŞ dolları) 3-cü olmuşdur. 
Ümumiyyətlə, 2020-ci ildə meyvə-tərəvəz ixracı 607,7 mln. ABŞ dolları, pambıq lifi ixracı 
133,2 mln. ABŞ dolları, aliminium və aliminium məmulatlarının ixracı 113,4 mln. ABŞ dol-
ları, kimya sənayesi məhsullarının ixracı 85,2 mln. ABŞ dolları, qara metallar və onlardan 
hazırlanmış məmulatların ixracı 52,4 mln. ABŞ dolları, pambıq ipliyi ixracı 19 mln. ABŞ 
dolları, spirtli və spirtsiz içkilərin ixracı 12 mln. ABŞ dolları, şəkər ixracı 26,9 mln. ABŞ 
dolları, bitki və heyvan mənşəli piylər və yağlar ixracı 24,7 mln. ABŞ dolları, çay ixracı 9,5 
mln. ABŞ dolları təşkil edib [4]. 
İxrac potensialını tənzimləmək üçün nəzərə alınan əsas xüsusiyyətlərdən biri “iqtisadiyya-
tın açıqlığı” səviyyəsinin müəyyən edilməsidir. Əgər ölkənin ümumi xarici ticarət dövriyyəsi 
ümumi daxili məhsulun 25%-ni təşkil edirsə, onda ölkə iqtisadiyyatını “Açıq iqtisadiyyat 
tipi”nə aid etmək olar. Bu tədqirdə müxtəlif problemlərin yaranması ilə yanaşı, ölkənin bey-
nəlxalq əmək bölgüsündə iştirakı, kooperasiyası və iqtisadi əlaqələri artır, iqtisadi artım 
sürətlənir, ixrac artır, ixracın strukturu genişlənir.  
Ayrı-ayrı ölkələrin ixrac potensialının genişləndirilməsi konkret amillərə əsaslansa da, he-
sab edirik ki, ölkələrin hamısı üçün ixrac potensialının artırılması üçün birinci dərəcəli sahə 
kimi neft sənayesinin deyil, qeyri-neft sənayenin əhəmiyyəti böyükdür. 
İxrac potensialının səviyyəsinin və ixracyönümlü iqtisadi-ticarət fəaliyyətin tənzimlənməsi 
birbaşa olaraq xarici ticarətin prioritet və istiqamətlərinin makroiqtisadi göstəricilər üzrə 
beynəlxalq ixtisaslaşma ilə əlaqəlidir. Belə olan halda, hüquqi və iqtisadi meyarlar nöqteyi-
nəzərindən xarici kapitalın və biznesin təşviqi, eləcə də, milli ixracatçıların xarici bazarlara 
çıxarılmasına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edib. Ölkə iqtisa-
diyyatının ixrac potensialına mənfi təsir göstərən amillərə xarici ticarət dövriyyəsində əm-
təə göstəricilərinin  aşağı mövqeləri, beynəlxalq kredit-investisiya reytinqində zəif iştirakı, 
xarici dövlət borcunun yüksək səviyyəsi, idxaldan asılılığı, kapital axınının mövcudluğu və 
s. aid edilir. 
İqtisadiyatın qeyri-neft bölməsinin ixrac potensialının tənzimlənməsi yalnız dövlətin iqtisadi 
siyasəti və tənzimləmə mexanizmlərinin qurulması və həyata keçirilməsi ilə məhdudlaşmır. 
İlk növbədə, qeyri-neft sektoru sahələrinin potensialını artırmaq, resursların səmərəli idarə 
edilməsi şəbəkəsini yaratmaq və s. nəzərə almaq lazımdır. Qeyri-neft sektorunun ixrac 
potensialının tənzimlənməsi üçün mərhələli fəaliyyəti, məsələn, strateji məqsədlərin və 
iqtisadi siyasətin birinci dərəcəli əhəmiyyətə malik olan istiqamətlərinin müəyyən edilmə-
sini, xarici iqtisadi fəaliyyətin doğru prioritetlərinin seçilməsini, postindustrial iqtisadiyyatın 
inkişafının gücləndirilməsini, biznes növlərinin inkişafına dövlət dəstəyinin təmin edilməsi 
üsullarının səmərəli modellərinin işlənib-hazırlanmasını, qeyri-neft sektorunda ixrac poten-
sialına töhfə verə biləcək iqtisadi fəaliyyət növlərinin müəyyən edilməsini həyata keçirmək 
lazımdır. Bu proses qeyri-neft sektorunda ixrac həcmlərini artıracaq iqtisadi potensialın 
reallaşdırılması üçün iqtisadiyyatın fəaliyyət rejimini təşviq edən və aktivləşdirən tənzim-
ləmə mexanizmlərinin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, habelə, əməliyyat standartları-
nın, qaydalarının və ixrac rejimlərinin hazırlanması, ixracyönümlü fundamental istiqamət-
lərinin obyektiv qiymətləndirilməsi prinsiplərinin və onların milli iqtisadiyyatın strateji inkişa-
fının prioritetlərində həyata keçirilməsi mexanizmlərinin optimallaşdırılması, qeyri-neft sek-
torunun ixrac potensialı üçün dünya əmtəə bazarlarında sıx hərəkət edən mal və məhsul-
ların çeşidinin müəyyən edilməsi və ixrac potensialına daxil edilməsi mexanizminin tən-
zimlənməsi və s. idarəetmə həlqələrini fərqləndirməyə imkan verir. 
Bu problemlər kontekstində, milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində qeyri-neft sektorunun 
ixrac potensialından səmərəli istifadənin rolu xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
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Nəticə: İqtisadi potensialın qeyri-neft ixracının tənzimlənməsi üçün bir sıra amillər, məsə-

lən, strateji məqsədlərin və iqtisadi siyasətin prioritet mexanizmlərinin müəyyən edilməsi, 

xarici iqtisadi fəaliyyətin prioritetlərinin tənzimlənməsi, bazar iqtisadiyyatının inkişafının 

gücləndirilməsi, sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin təmin edilməsi üsullarının səmə-

rəli modellərinin işlənib-hazırlanması və həyata keçirilməsi, qeyri-neft sektorunda ixrac po-

tensialına töhfə verə biləcək iqtisadi sahələrin potensialını öyrənmək və onlardan səmərəli 

istifadə mexanizmlərini müəyyən etmək lazımdır.
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3. 2018 http://stat.gov.az/news/?id=3090. 
4. https://news.unec.edu.az/xeber/133-muellim/7803-azerbaycanda-geyri-neft-sektorunun-
ixrac-potensiali-ve-yuksek-igtisadi-inkishafda-onun-rolunun-artirilmasi. 
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XÜLASƏ 

Dünyanın aparıcı dövlətlərin himayədarlığı ilə Qafqazda məskunlaşan ermənilər həyata 
keçirdikləri siyasətləri nəticəsində burada öz dövlətlərini yarada bilmişdirlər. XIX əsrin 
əvvəllərində Erməni vilayəti kimi təşəkkül tapan bu qurum Rusiyanın köməyi hesabına 
dövlət kimi formalaşmışdır. Məskunlaşdıqları ərazidə yerli əhaliyə qarşı xəyanətkar mövqe-
ləri həyata keçirdikləri soyqırımları hesabına bu ərazilərdən azərbaycanlıları deportasiya 
etməyə nail olmuşdurlar. Məskunlaşdığları bu əraziləri qədim erməni torpağı kimi təqdim 
edən ermənilər azərbaycanlılara məxsus tarixi abidələri dağıtmış, coğrafi adları dəyişdir-
miş və qısa müddət ərzində yalnız Qərbi Azərbaycanda deyil, həm də Azərbaycanın 
daxilində möhkəmlənə bilmişdirlər. 
Açar sözlər: tarixi abidələr, milli-mənəvi dəyərlər, erməni vəhşiliyi  

Azərbaycana qarşı mərhələ-mərhələ həyata keçirilən qeyri-insani siyasət nəticəsində 
xalqımıza məxsus minlərlə tarixi-mədəni abidə və yaşayış məskəni dağıdılıb xarabalığa 
çevrilmiş, iki əsrdən çox müddət ərzində milyonlarla soydaşımız öz tarixi-etnik torpaqların-
dan didərgin salınmış, kütləvi deportasiya və soyqırıma məruz qoyulmuşdur. Müxtəlif arxiv 
sənədlərində, xüsusən də Türkiyənin arxivlərində Naxçıvan, Dərələyəz, Borçalı, Qərbi 
Azərbaycanda əhalinin qırılması ilə bağlı çoxlu sənədlər var-erməni Varan Qubada baş 
verən hadisələrdə 3 min adamı öldürməsini, Lalayan Qərbi Azərbaycanda 959, Şamaxıda 
50, Qubada 122, Qarabağda 150, Basarkeçərdə 155 Azərbaycan kəndlərinin yerlə yeksan 
olmasını fəxrlə yazmışlar. 1828-ci ildə Rusiya  Naxçıvan və İrəvan xanlıqları ərazisində Er-
məni vilayəti yaratdı-bu ərazilərə İran və Türkiyədən kütləvi surətdə ermənilər köçürülmüş, 
eyni zamanda Erməni vilayətinə daxil edilən İrəvan əyalətinin Qırxbulaq, Zəngibasar, 
Körpübasar, Vedibasar, Şərur, Sürməli, Dərəkənd-Parçanis, Saatlı (Səədli), Talin, Seyidli 
Ağsaqqallı, Sərdarabad, Kərnibasar, Abaran, Dərəçiçək, Göycə (bir hissəsi) mahallarının, 
Naxçıvan əyalətinin Əlincəçay, Məvazixatun, Xok, Naxçıvan, Dərələyəz mahallarının, Or-
dubad dairəsinin Ordubad, Əylis, Dəstə, Biləv və Cənnəp mahallarının türklərinin əksəriy-
yətini əsasən Türkiyə və İrana köçməyə məcbur etmişlər. 
Ermənilərin bölgədə fəallaşmasına ilkin təkan verən amillərdən ən başlıcası Səfəvilərlə 
Osmanlı Türkiyəsi arasında uzun sürən müharibələr olmuşdur. Səfəvi hökmdarları bir sıra 
Avropa ölkələrinin köməyinə arxalanmaq üçün xristian agentlərdən-erməni tacirləri və din 
xadimlərindən istifadə etmişdilər. Ruslar da cənubda öz mövqelərini möhkəmləndirmək 
üçün ermənilərə güvənmiş, ermənilər də ruslara hədiyyə adı altında rüşvət verməklə onları 
öz tərəflərinə çəkmiş və nəticədə öz istəklərinə nail ola bilmişlər [3,167].  
İrəvan xanlığı ərazisində yaşayan oğuzlar VII əsrdən etibarən islam dinini qəbul etməyə 
başladıqlarından, ermənilər tədricən gəlib Eçmiadzin kilsəsinə və digər kilsələrə sahib 
çıxmışdılar. Matenadaranda saxlanan alqı-satqı sənədlərinə görə, 1431-ci ildə Ağqoyunlu 
Yaqub padşahın nümayəndəsi 7 kəndi (Vağarşabad (Eçmiədzin-Üçkilsə), Əştərək, Batrinç, 
Noraqavit Ağunatun Kirəcli və Muğni) katolikos Qriqora 530 min Təbriz dinarına satmışdır-
artıq XIX əsrin əvvəlində ermənilər 60-dan çox qədim oğuz yaşayış məntəqələrinə sahib 
olmuşdurlar. 
XIX əsrin əvvələrində İrəvan xanlıgı 15- Qırxbulaq, Zəngibasar, Gərnibasar, Vedibasar, 
Şərur, Sürməli, Dərəkənd-Parcanis, Səədli, Talın, Seyidli-Axsaxlı, Sərdarabad, Körpüba-
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sar, Abaran, Dərəçiçək və Göycə mahallarından ibarət idi.  1827-ci ildə ruslar Naxçıvan 
şəhərini, Sərdarabad qalasını və İrəvan qalasını ələ keçirdikdən sonra qarapapaqlardan 
100 ailə və ayrımlardan 300 ailə Qarsa, qüvvətli Uluxanlı tayfasından 600 ailə Bayazidə, 
müsəlman cəlalı kürdləri isə Muşa qaçmışlar. Qarapapaqlardan digər 800 ailəsi, cəmədinli 
kürdləri (700 ailə), birukilər (400 ailə), dovmanlılar (400 ailə), çobangərəlilər (200 ailə), 
zilanlı kürdləri (1000 ailə) sərhəddən o taya - Türkiyəyə keçmişlər [2, 185]. 
1828-ci il martın 21-də Erməni vilayəti yaradılır-vilayət İrəvan və Naxçıvan əyalətlərinə və 
Ordubad dairəsinə bölünmüşdür. İrəvan əyalətinə keçmiş İrəvan xanlığının 15 mahalı, 
Naxçıvan əyalətinə 5 mahal və Ordubad dairəsinə 5 mahal daxil idi. Erməni vilayətində 
olan 752 kəndin 521-i İrəvan əyalətində, 179-u Naxçıvan əyalətində, 52-si Ordubad 
dairəsində olmuşdur. Müharibə nəticəsində vilayətin ərazisində 359 kənd, o cümlədən 310 
kənd İrəvan əyalətində, 42 kənd Naxçıvan əyalətində, 6 kənd Ordubad dairəsində xaraba 
qalmış, əhalisi didərgin düşmüşdür. Deməli, dağıldılmış, xaraba qoyulmuş kəndlərlə birlik-
də Erməni vilayətində cəmisi 1111 kənd olmuşdur. 1840-cı ildə Erməni vilayəti əvəzində 
təşkil edilən İrəvan qəzası Gürcü- İmeretin quberniyasının tərkibinə daxil edilir. 
1828-ci ildə Erməni vilayətinə 6949 ailə tərkibində 35560 nəfər köçürülmüşdür. Bununla da 
ermənilərin sayı 24 faizdən 43 faizə qalxmışdır. 1828-29-cu illər İ.Şopenin Erməni vilayə-
tində  apardığı siyahıyaalınmanın nəticələrinə görə, vilayətin ərazisinə 21666 nəfər (3682 
ailə) erməni, 324 nəfər (67 ailə) yezidi kürdlərinin köçürüldüyü göstərilir. Ümumiyyətlə, 
1826-1829-cu illərdə Erməni vilayətinə İran və Türkiyədən 57266 nəfər erməni (10631 ailə) 
köçürülmüşdür [1, 97]. 
1826-1829- cu illərdə İrəvan xanlığının ərazisindəki Qırxbulaq mahalının 25 kəndi, 
Zəngibasarın 7, Gərnibasarın 43, Vedibasar 33, Şərurun 13, Sürməlinin 26, Dərəkənd-
Parçenisin 14, Talınin 27, Sərdərabadın 9, Körpübasarın 10, Abaranın 21, Dərəçiçəyin 16, 
Göycənin 49 kəndi dağıdılmışdır, 40 dan çox kəndin adı unudulmuşdur. 
Ermənilər üçün ilk dövlət 1920-ci ildə Qərbi Azərbaycan torpaqlarında yaratmışlar. Sovet 
İttifaqı dövründə azərbaycanlıların bu torpaqlardan sıxışdırılıb çıxarılması ilə yanaşı onlara 
məxsus olan maddi-mədəniyyət abidələri dağıdılmış, yer adları erməniləşdirilmişdir. Qərbi 
Azərbaycanda erməni vandalizminin qurbanı olan abidələr, dəyişdirilən yer adları 
ermənilərin xilsətinin bariz nümunəsidir. 1991-ci il aprelin 9-da Ermənistan hökuməti 
Agbaba (Amasiya) rayonunda 14 kəndin, Vedidə (Ararat) 4, Əştərəkdə 1,  Basarkeçərdə 
(Vardenis) 20, İcevanda 5, Kalinində 7, Qafanda 7, Quqarkda 1, Yegeqnazorda 4, Kəvərdə 
(Kamo) 1,  Kotaykda 1, Sisyanda 3,  Krasnoseloda  9, Zəngibasarda (Masis) 6, Razdanda 
2 kəndin adını dəyişdirmişdir. 
Qədim Zəngəzur torpağındakı Urud (Oront) qəbiristanlığında XV-XVI əsrə aid sənduqə 
formalı və qoç heykəlli məzar daşları üzərindəki kitabələr və qədim türk tayfalarına məxsus 
onqonların (tanrıların) təsvirləri alban tayfalarının islamı qəbul etməsini və ondan çox-çox 
əvvəl türkləşməsini, azərbaycanlaşmasını, azərbaycanlıların Qafqazda aborigen xalq 
olduğunu sübut edir. Ermənilər  Zəngəzurda heç vaxt azərbaycanlıların yaşamadıqlarını 
“sübut” etməyə çalışsalar da, istədiklərinə nail ola bilməmişlər-buna görə də ermənilər bu 
abidəni  məhv edib dağıtmışlar.  
Araz boyu karvan-ticarət yolu-İpək yolu üzərində Zəngəzurun Səlim keçidi adlanan yerdə 
Elxani Əbu Səid dövründə tikilən karvansaranı qonşular “erməni milli memarlıq abidəsi” 
kimi təqdim etmişlər. Həmin yol üzərində Zəngilanın Məmmədbəyli kəndində Yəhya İbn 
Məhəmməd türbəsinin (vəf. 1305 il) qapısı üzərində qoyulan kitabə ölçüsü, forması, həkk 
olunan texnikasına görə, qeyd olunan karvansara kitabəsinin eynidir. Belə kitabənin 
üçüncüsünə Azərbaycanın tarixi ərazisində hələ rast gəlinməmişdir. Qeyd olunan kitabədə 
XIV əsrdə İpək yolu üzərindəki bütün abidələri yaratmış memar Əli Məcdəddinin adı 
yazılıb. Abidənin içərisində erməni dilində divara bir yazı qoyulmuşdur. Bu yazıda olan 
mətnlə qapının üzərinə hörülən yazının mətni üst-üstə düşmür. Erməni dilində olan yazıda 
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qeyd olunur ki, bu abidə guya 1332-ci ildə Orbelyan nəslindən olan Çesar tərəfindən tikil-
mişdir. Ermənilər iddia edir ki, “tatarlar” (yəni azərbaycanlılar) sonradan bu karvansaraya 
Səlim adı verib və ərəbcə yazını qapının üzərinə qoymuşlar, halbuki ərəbcə yazı bina 
tikildiyi zaman qapının üzərinə hörülmüşdür [4, 145]. 
Ermənilərin “özününküləşdirmək” istədikləri digər abidə Azərbaycan Qaraqoyunlu dövləti, 
Çuxur-Səəd əmirlərinə aid İrəvanın 8 kilometrliyində Cəfərabad (Arqavanq) kəndində 
yerləşən möhtəşəm türbədir (hicri 816-cı il – miladi 1413-cü il). Ermənilər türkmən alim-
lərini dəvət edərək bu abidənin bünövrəsində qazıntı işləri aparmış və belə bir qənaətə 
gəlmişlər ki, Qaraqoyunlu dövləti İran dövləti olmuş, onun başında türkmən əmirləri 
durmuşdur. Onlar türbəni erməni maddi-mədəniyyət abidəsi kimi təqdim etməyə çalışırlar. 
1915-ci ildə Zəngəzur və İrəvan quberniyasının ərazisində 382 şiə məscidi, 9 sünni 
məscidi fəaliyyət göstərmişdir. İrəvan quberniyasında 1904-cü ildə 201, 1911-ci ildə 342, 
1915-ci ildə 382 məscid olmuşdur. Ümumilikdə İrəvan quberniyasının Eçmiədzin uyezdin-
də 36, Sürməlidə 47, Şərur-Dərələyəzdə 63, Novobayəzeddə 14, İrəvanda 54 prixod 
məscidi fəaliyyət göstərmişdir [6, 194]. 
İndiki Ermənistan ərazisində bütün toponimlər erməniləşdirilmişdir. Bu azərbaycanlıların bu 
torpaqlarda tamamilə izlərinin itirilməsi məqsədini güdür. Zəngəzurun Pir Davudan 
kəndində XIX əsrin sonunda 8-ci imam Rzanın nəvəsi Mir Davudun məqbərəsi, Qara Vəli 
kəndində isə 7-ci imam Museyi-Kazımın oğlu Seyid Əhmədin məqbərəsi yerləşirdi - hər iki 
abidə, o cümlədən  1917-1918-ci illərdə təkcə İrəvan quberniyasında 197 Azərbaycan 
kəndi erməni yaraqlıları tərəfindən dağıdılmışdır. Rus tədqiqatçısı İ.N.Şavrov, erməni 
tarixçisi M.G.Nersesyan İran və Türkiyədən köçürülən  ermənilər haqqında ətraflı yazmış-
lar.  1831-ci ildə İrəvan əyalətində 50 min nəfər azərbaycanlı, 45,2 min nəfər isə gəlmə 
erməni vardı. Qərbi Azərbaycanda XIX əsrin ikinci yarısında 2310-kəndin 1500-dən çoxu 
azərbaycanlılara aid idi. Ümumiyyətlə, 1918-ci ildə Ermənistanda əhali 1.510.000 nəfərə 
çatırdı ki, bunun da 795.000 nəfəri erməni, 575.000 nəfəri müsəlman, 140.000 nəfəri isə 
digər millətlərdən idi. 1946-cı ildə Suriya, Yunanıstan, Lübnan, İran, Bolqarıstan və Ru-
siyadan 50,9 min, 1947-ci ildə Fələstin, Suriya, Fransa, ABD, Yunanıstan, Misir, İran və 
Lübnandan 35,4 min erməni Ermənistana köçürülmüşdür.  
XIX əsrdə bütün əhalisi ermənilərdən ibarət olan kəndlərin və ermənilərlə azərbaycanlıların 
qarışıq yaşadıqları kəndlərin adları da Azərbaycan adları idi-Babakişi, Karvansaray 
(Qarnıyarıq), Tayçarıq, Yaycı, Ağadək, Paşali, Ağamzal, Vərməzyar, Cənnətli, Zöhrablı, 
İmamşalı, Qulaməli, Təzəkənd, Tamamlı, Şirabad, Birəli (Pirəli), Şahab, Ağcaqala, Əlibəyli, 
Armudlu, Hacıqara, Köçərli, Cəfərabad, Zeyvə, Korpəli, Molla Bəyazid, Molla Dursun, 
Sərdarabad, Təpədibi, Uzunoba, Xatunarx, Çubuxçu, (Kamalabad), Böyük Şəhriyar, Kiçik 
Şəhriyar, Böyük Körpü, Hacı Bağır, Gözlü, Güllücə, Dədəli, İlançalan, Gülablı, Molla 
Qasım, Saçlı, Damcılı, Ələtli, Əlican, Əli-Qızıl, Daşburun, Qazıqışlaq, Nəcəfli, Xəlfəli, 
Abasgöl, Molla Kəmər, Ağbulaq, Əlixan, Arıq Vəli, Bəndovan, Baş-Göy, Boz-Abdal, Ba-
zıkənd, Boz-Yoxuş, Güllü-bulaq, Dərbənd, Dərəgöy, Qaraqışlaq, Qanlıca, Qaçaqlı, Göy-
gülü, Düzkənd, Qurdlubulaq, Mahmudcuq, Nalbənd, Palıdlı, Təknəli, Təpədolaq, Toy-Xara-
ba, Hacıqar, Hacınazqulu, Şiştəpə və s. Xanlıqlar dövründə İrəvan xanlığı 15 mahaldan 
ibərət olmuş, həmin mahalların (orada olan çay, göl, dağ və s.) adları (toponimləri) 
Azərbaycan türkcəsində olmuşdur-Qırxbulaq mahalı 22 kənd, Zəngibasar 26, Qarnibasar  
52, Vedibasar 21, Şərur 50, Sürməli 49, Dərəkənd-Parçenis 55, Saadlı 9, Talin 20, Seyidli-
Axsaqlı 20, Sərdarabad 22, Kərbibasar 40, Aparan 39, Dərəçiçək 37, Göyçə 59 kənd. 
1886-cı ildə tərtib olunmuş İrəvan quberniyasının xəritəsində göstərilən toponimlər də azəri 
türkcəsindədir [5, 189]. 1928-ci ildə Moskvada çapdan çıxmış, “SSRİ xalqlarının inzibati 
ərazisi və etnoqrafik atlası”nda da Zaqafqaziyanın tərkib həssəsi olan İrəvan ərazisindəki 
qədim yer adlarının (toponimlərin) türk mənşəli olması faktı göstərilir. Ermənilərin yazdığı 
və 1968-ci ildə Moskvada nəşr olunmuş “Erevan” kitabdan yazılır ki,  “İrəvan qalası 1582-
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1583-cü illərdə Fərhad paşa tərəfindən inşa edilmişdir”. 1760-68-ci illərdə inşa edilən 
əzəmətli Göy-məscid, 1687-ci ildə tikilmiş Novruzəli xanın məscidi, 1725-ci ildə inşa edil-
miş Rəcəb paşa məscidi, XVIII əsrin əvvələrində inşa edilmiş Abbas Mirzə Camesi, Paqos-
Petros kilsəsinin yanında yerləşən Zal-xanın məscidi, XVIII əsrin sonlarında Mahmud 
xanın dövründə inşa edilmiş Sərdar sarayı və s. onlarca belə Qərbi Azərbaycan ərazisində 
inşa edilmiş orta əsr Azərbaycan memarlıq abidələrini misal göstərə bilərik. 1441-1828-ci 
illərdə İrəvanı 49 azərbaycanlı hakim idarə etmişdir.  “Erevan” adlı kitabda da İrəvan 
xanlığının idarə olunmasında iştirak etmiş xanlar sırasında erməni adı göstərilmir [3, 79]. 
Tarixi Azərbaycan torpağı olan indiki Ermənistan ərazisində çoxlu sayda tarixi-memarlıq 
abidələri, karvansaralar, imarətlər, məscidlər, mavzoleylər, qəbiristanlıqlar, məqbərələr, 
qəbirüstü abidələr və s. mövcud olmuşdur. XX əsrin əvvəllərində İrəvan quberniyasının 
ərazisində hər biri bir memarlıq əsəri olan 310 məscid mövcud olmuşdur. 1918-ci ildə tarixi 
Azərbaycan torpaqlarında ilk erməni dövləti qurulduqdan sonra azərbaycanlılara məxsus 
maddi-mədəni irsə qarşı vandalcasına, dağıdıcı münasibət göstərilmiş, onları dağıdaraq 
yer üzündən silməyə başlamışlar. Bu gün Ermənistan ərazisində azərbaycanlılara məxsus 
yalnız iki tarixi-memarlıq abidəsi qalmışdır ki, onlardan birini - İrəvan şəhərindəki Göy 
məscidi “fars məscidi”, digərini - İrəvan yaxınlığındakı Əmir Səəd məqbərəsini isə “türkmən 
abidəsi” kimi qələmə verməyə çalışırlar. Ermənistan hökumətinin qərarı ilə “heç bir əhə-
miyyət daşımadığı üçün” azərbaycanlıların qəbiristanlıqlarının qorunmaması qərara alın-
mışdır. Erməni vandalları azərbaycanlıların qəbiristanlıqlarını ucdantutma dağıdırlar. Mo-
noetnik erməni dövlətində əvvəllər azərbaycanlıların yaşadıqları 703 yaşayış məntəqəsinin 
adlarını dəyişdirərək erməniləşdirmişlər [7, 189]. 
1950-1980-ci illərdə Zəngibasar mahalının  ən mötəbər ziyarətgahı olan Ağadədə ocağı 
Uluxanlı, Həbilkənd, Seyidkənd və Sarvanlar kəndlərinin əhatəsində, Qulucan kəndinin 
yaxınlığında, Qarasu çayının kənarında yerləşirdi. Ora müsəlmanlarla yanaşı, bəzən 
xristianlar da ziyarətə gəlirdilər. 1950-ci illərə qədər burada ancaq bir qəbir olmuş, adamlar 
onu pir kimi ziyarət etmişlər. Deyilənlərə görə , gecələr bu yerdə işıq yanarmış, 
yaxınlaşanda itərmiş. 1950-ci illərdə orada bina tikmişlər, binanın ətrafında yanmış ağaclar 
vardı. Adamlar о ağacın kömüründən götürüb istifadə edir, şəfa tapırdılar. Get-gedə ətraf 
kəndlərdən, hətta İrəvan şəhərindən imkanı olan adamlar öz əzizlərini bu ocağın ətrafında 
yaranmış qəbiristanlıqda dəfn edirdilər-1988-ci il soyqırımından sonra bu müqəddəs ocaq 
da ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır. 
Ağudi abidəsi Sisyan rayonunun (keçmiş Zəngəzur qəzasının Qarakilsə nahiyəsi) Ağudi 
kəndində, Sisyan şəhərindən 5 km məsafədə, Ağudi-Sisyan yolunun kənarında yerləşir. 
Ağudi qəbirüstü abidəsi VII əsrdə tikilmişdir. Ağudi abidəsi üç pilləli, daha doğrusu, üç 
mərtəbəli quruluşa malikdir. Abidənin birinci mərtəbəsi geniş meydançanı xatırladır. Bu 
meydançanın altında iki giriş qapısı olan tağvari kiçik mağara diqqəti cəlb edir. 
Meydançanın ətrafında kiçik hasara alınmış, uçulub dağılmış qəbir yerlərinin nişanələri son 
vaxtlara kimi saxlanılmışdır. İkinci mərtəbə yanlarda dördbucaqlı şəkilli iki sütundan və 
ortada səkkizbucaqlı şəkilli bir sütundan ibarətdir. Hər iki kənar sütun tağvari hörgü 
vasitəsilə orta sütunla birləşmişdir. Abidənin üçüncü mərtəbəsi gözəl memarlıq quruluşuna 
malik üç sütundan ibarətdir. Ağudi kəndi Sisyan rayonunun ən qədim azərbaycanlı 
kəndlərindən biri idi. Ermənistan parlamentinin qərarı ilə Ağudi kəndinin adı dəyişdirilərək 
Aqitu qoyulmuşdur. Hazırda ermənilər bu abidəni qədim erməni abidəsi kimi qələmə 
verməyə çalışırlar.  
Vaxtilə sırf azərbaycanlıların yaşadığı Dəmirbulaq massivində XX əsrin əvvəlində üç 
məscid qeydə alınmışdır-Hacı Novruzəli bəy, Hacı Cəfər bəy və Dəmirbulaq məscidi. 
Dəmirbulaq məscidi Gedər çayının üzərindəki körpünün yaxınlığında yerləşdiyi üçün onu 
Körpüqulağı məscidi də adlandırmışlar. Bunlardan ikisi – Hacı Novruzəli bəy və Hacı Cəfər 
bəy məscidləri 1930-cu ildə İrəvan şəhərinin baş planının qurbanı olmuşlar. İrəvan 
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şəhərində 1988-ci ilədək fəaliyyət göstərən yeganə məscid Çətirli məscid və yaxud 
yerləşdiyi ərazinin adına uyğun olaraq adlandırılan Dəmirbulaq məscidi olmuşdur. 
Üzərindəki kitabədə məscidin hicri təqvimi ilə 1327-ci ildə – yəni miladi təqvimi ilə 1909-cu 
ildə inşa edildiyi göstərilmişdir. Məscidin minarəsi yox idi. Əvəzində məscid binasının 
damında açıq havada 1,5-2 metr hündürlüyündə kvadrat şəkilli meydança inşa edilmiş, 
onun üzərində dəmir barmaqlıqlarla əhatələnmiş məhəccər quraşdırılmışdı. Dörd yanı açıq 
olan məhəccərin üstü dəmir təbəqə ilə örtüldüyündən bu məscid Çətirli məscid adlanırdı. 
Həmin məscid rəsmi sənədlərdə Dəmirbulaq məscidi adlandırılmışdır. 1990-cı ildə 
Dəmirbulaq məscidi yerlə-yeksan edilmiş və yerində hündürmərtəbəli yaşayış binası 
tikilmişdir [6,74]. 
İrəvan şəhəri və onun ətrafında mövcud olan azərbaycanlılara məxsus tarixi-memarlıq 
abidələrindən yeganə salamat qalanı şəhərin yaxınlığında, İrəvan-Eçmiədzin yolunun 
üstündə yerləşən Cəfərabad kəndindəki Əmir Səəd məqbərəsidir. Əmir Səəd məqbərəsi 
Qaraqoyunlu əmirlərindən olan Əmir Səədin oğlu Pir Hüseyn tərəfindən atasının məzarı 
üzərində ailə türbəsi kimi 1413-cü ildə inşa etdirilmişdir. Bu abidəni digər orta əsr 
abidələrdən fərqləndirən əsas cəhət ondan ibarətdir ki, o kərpicdən deyil, yerli qırmızı tuf 
daşdan inşa edilmişdir. 
İrəvandakı Göy məsciddə aparılan təmir-bərpa işlərindən sonra rəsmi İrəvan dairələri onu 
“İran məscidi” və yaxud “Fars məscidi” adlandırdıqları kimi, Cəfərabad kəndindəki orta 
əsrlərə aid məqbərəni də “Türkmən məqbərəsi” adlandırırlar. Əmir Səəd məqbərəsi 
hazırda “türkmən əmirləri ailəsinə məxsus mavzoley” adı altında Ermənistanda qorunan 
tarixi abidələr siyahısına daxil edilmişdir. Cəfərabad kəndinin adını ermənilər 1946-cı ildə 
dəyişdirərək Arqavand adlandırmışlar. 
İrəvan şəhərini təsvir edən bütün səyyahların və tədqiqatçıların əsərlərində həm ölçülərinin 
miqyasına, həm də gözəlliyinə görə şəhərin ən möhtəşəm memarlıq abidəsi kimi Göy 
məscidin adı birinci çəkilir. Şərq memarlığının nadir nümunələrindən hesab edilən Göy 
məscidin inşası 1760-1765-ci illərdə Hüseynəli xanın hakimiyyəti dövründə həyata 
keçmişdir.  Həmin məscid 1616-cı ildə Şah Abbas dövründə Gəncədə inşa edilən Cümə 
məscidinə bənzəyir. Onun ölçüləri 97,2 x 66 m idi. Məscidin adı onun günbəzinin göy 
rəngli kaşı ilə üzlənməsi ilə bağlı idi. 
İrəvan şəhərindəki Hacı Novruzəli bəy məscidi XVIII əsrdə Qara Seyid adlı şəxs tərəfindən 
tikilmişdir. Məscid şəhərin Dəmirbulaq massivindəki Hacı Novruzəli məhəlləsində 
yerləşdiyindən məhəllənin adı ilə Hacı Novruzəli bəy məscidi adlanmışdır. Тək minarəli bu 
məscid XX yüzilin 30-cu illərində erməni vandalları tərəfindən dağıdılaraq məhv 
edilmişdir. 1725-ci ildə İrəvan qalasının içərisində Rəcəb Paşa məscidi tikilmişdir. Bu 
məscid düzgün paralelepiped formasında və sferik günbəzli idi, həmçinin Şərq üslubunda 
həndəsi ornamentlərlə bəzədilmişdir. 1827-ci ildə Rəcəb Paşa məscidinin günbəzindəki 
ay-ulduzu çıxarıb, yerində xaç və kilsə zəngi asaraq onu rus pravoslav kilsəsinə 
çevirmişdirlər. Daha sonra onun xarici quruluşunda da dəyişiklik edilmiş, fasadına silindrik 
sütunlar əlavə edilmiş, damına örtük vurulmuş, xristian məbədi formasına salınmışdır.  
Rəcəb Paşa məscidi 1930-cu illərdə İrəvan şəhərinin baş planına qurban olmuşdur. Səlim 
karvansarası Dərələyəz mahalının Keşişkənd (Yeğeqnadzor) rayonu ərazisində, Ələyəz 
dağının Səlim aşırımında, 2410 metr yüksəklikdə, Ağkənd (Ağcanadzor) kəndinin 
yaxınlığındadır. Səlim aşırımının adı ilə Səlim karvansarası, el arasında isə Şah Abbas 
karvansarası adlanırdı. Yonulmuş bazalt daşdan tikilmiş karvansara iki binadan ibarət idi. 
Uzunluğu 35,5 m, eni 5 m olan əsas bina şimaldan şərqə doğru uzanırdı. Uzunluğu 31,5 
m, eni 14,7 m olan ikinci bina isə birinciyə perpendikulyar tikilmişdir. Ermənilər bu abidənin 
“erməni knyazı” Çesare Orbelyan dövründə inşa edildiyini iddia edərək, onu erməni abidəsi 
kimi qələmə verməyə çalışırlar. 
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İrəvan qalasındakı Sərdar sarayının yaxınlığında yerləşən “Sərdar məscidi”, yaxud “Abbas 
Mirzə məscidi” dövrün nadir memarlıq abidəsidir-məscid XIX əsrin əvvəlində vəliəhd 
Abbas Mirzənin şərəfinə yenidən qurulduğu üçün məhz onun adı ilə adlandırılmışdır. XX 
əsrin əvvəllərində Sərdar məscidində Türkiyədən gələn erməni qaçqınları məskunlaşdırıl-
mışdır. Sovet Ermənistanı dövründə isə Sərdar məscidi hissə-hissə sökülmüş, 2014-cü ilin 
noyabr ayının ortalarında yer üzündən silmişdir.  
İrəvanın Qala ilə Təpəbaşı massivləri arasında yerləşən Köhnə şəhər adlanan hissəsində-
ki məscidlərdən biri Şəhər və yaxud Zal xan məscidi adlanırdı. Xarici görünüşünə görə 
Göy məscidə bənzəyən Zal xan məscidinin də dincəlmək üçün həyəti, sərin bağçası 
olmuşdur-İrəvan şəhərinin mərkəzindəki hazırda Respublika meydanı adlanan ərazidə 
olmuşdur. 
Şərqin nadir memarlıq incilərindən hesab edilən Xan sarayı, yaxud Sərdar sarayı İrəvan 
sərdarı Əmirqunə xan Qacar tərəfindən ucaldılmış, 1760-1770-ci illərdə İrəvan xanı Hüsey-
nəli xan tərəfindən təkmilləşdirilmişdir. 1791-ci ildə Hüseynəli xanın oğlu Məhəmməd xan 
sarayın Şüşəbənd adı ilə tanınan Güzgülu salonu və Yay imarətini inşa etdirmişdir. 
XIX əsrin əvvəllərində İrəvanda 8 karvansara mövcud olmuşdur. Culfa, Gürcü, Zərrabi xan 
(Sərrafxana), Tahir, Sulu, Susuz, Avşar, Hacı Əli karvansaralarında üst-üstə 851 köşk 
mövcud olmuşdur. Şəhərin mərkəzi hissəsində Böyük Meydan adlanan 400×400 m ölçüdə 
meydan yerləşirdi. Ağır yükləri çəkmək üçün Qantar tərəzisi, yüngül yükləri çəkmək üçün 
Mizan tərəzisi bu meydanda yerləşirdi. Digər meydanlar Xan bağı, Zal xan, Hüseynəli xan, 
Fəhlə bazarı meydanı adlanırdı. Pənah xan Makinskinin imarətinin yerləşdiyi ərazi isə son 
vaxtlaradək Pənah xan meydanı adlanırdı. 
İrəvanda Şərq memarlıq üslubunda 8 hamam – Şəhər, Zal xan, Şeyxülislam, Mehdi bəy, 
Hacı Bəyim (sonuncu İrəvan xanının qardaşı Həsən xanın qızı), Təpəbaşı, Hacı Əli, Hacı 
Fətəli, Kərim bəy hamamları mövcud idi. 
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərində adları azərbaycanca səslənən 
onlarla küçə mövcud idi: Şəriət, Karvansara, Qala, Sultan, Çölməkçi, Naxçıvan, Bazar, 
Daşlı, Paşa xan, Qəriblər ocağı, Dəyirmanlı, Məscid, Fəhlə bazarı, Təpəbaşı, Qəbiristan, 
Naib, Mir Cəfər, Rüstəm xan, İmamrə, Korbulaq, Bəy, Kətan, Dükanlı, Sallaxlar və s. 
Bağlar diyarı İrəvanda və onun ətrafında 1473 bağ mövcud olmuşdur ki, onlardan 772-si 
şəhərin içərisində idi. Sərdar bağı, Dəlmə, Abbasdərəsi, Abuhəyat, Keşağlı, Qızılqala, 
Dərə bağı, Səvzikəri, Xosrovabad, Söyüdlü, Qul dərəsi, Kənkan, Kərpicxana bağlarının ad-
sanı İrəvandan çox-çox uzaqlara yayılmışdır. Şəhərdə və onun ətrafında 45 dəyirman 
mövcud idi. Azərbaycanlılara məxsus Hacıbəyim, Məhəmməd xan, Sübhanqulu xan, Qala, 
Xan, Doqquz dəyirmanlar şəhərin ən böyük dəyirmanları olmuşdur. Tarixi ədəbiyyatda 
İrəvan şəhərində 15-ə yaxın məscidin və iki erməni kilsəsinin adları keçir. Göy məscid 
(yaxud Hüseynəli xan), Qala məscidi (Sərdar, yaxud Abbas Mirzə), Şah Abbas, Təpəbaşı, 
Zal xan (yaxud Şəhər), Sərtib xan, Hacı Novruzəli bəy, Dəmirbulaq, Hacı Cəfər bəy, 
Rəcəb paşa, Məhəmməd Sərtib xan, Hacı İnam məscidlərinin minarələri uzaqdan İrəvanın 
müsəlman şəhəri olmasını nişan verirdi. Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan 
sonra məscidlər bir-birinin ardınca dağıdılmışdır. 1918-ci ilin martına qədər İrəvan 
qəzasının 199 azərbaycanlı kəndi, 1919-cu ilin sentyabr ayına qədər isə Eçmiədzin 
qəzasına məxsus 62 azərbaycanlı kəndi bütünlüklə yerlə-yeksan edilmişdi. 1918-ci ildə 
qısa müddət ərzində İrəvan və onun çevrəsində 88 kənd dağılmış, 1920 ev yandırılmış, 
132 min azərbaycanlı məhv edilmişdir. 1918-ci ildə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Bakı 
quberniyasında 229 yaşayış məntəqəsi (o cümlədən Şamaxı qəzasında 58, Quba qəza-
sında 112), Gəncə quberniyasında 272 yaşayış məntəqəsi (Zəngəzurda 115, Qarabağda 
157), İrəvan quberniyasında 211 (İrəvan qəzasında 32, Yeni-Bayaziddə 7, Sürməlidə 75, 
Eçmiədzində 84), Qars vilayətində 82 yaşayış məntəqəsi yerlə yeksan edilmiş, yüz 
minlərlə əhali qırılmış və öz etnik ərazilərindən qaçqın düşmüşdür [6, 152]. 
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1947-1953-cü illərdə 60-dan artıq yaşayış məntəqələrinin adları dəyişdirilmişdir. Ermənis-
tan SSR Ali Sovetinin 19 sentyabr 1950-ci il fərmanı ilə aşağıdakı dəmiryol stansiyalarının 
adları dəyişdirilmişdir:  Kolagirən - Tumanyan, Hamamlı - Spitak, Ortakilsə - Maisyan, To-
mardaş -Vardakar, Arpaçay - Axuryan, Buğdaşen - Baqravan, Qaraqula - Gedap, Ələyəz - 
Araqats, Boğudlu - Arteni,  Qaraburun - Qarmraşen, Qamışlı - Sovetaşen, Uluxanlı - 
Masis, İmanşahlı - Mxçyan, Qəmərli - Artaşat, Şirazlı - Ayqavan. 
1951-ci il martın 19-da verilən fərmanla Dilican rayonu İcevanla, Əzizbəyov rayonu 
Mikoyan rayonu ilə, Ələyəz rayonu Abaranla, Qarabaqlar rayonu Vedi ilə, Qukasyan 
rayonu Amasiya ilə birləşdirilmişdir. 1948-1953-cü illərdə indiki Ermənistan ərazisinin Zən-
gibasar rayonundan 22 kənd köçürülmüş, 28 xaraba qalmışdır,  Vedidən 11 kənd köçü-
rülmüş, 4 xaraba qalmışdır, Qəmərlidən 17 kənd köçürülmüş, 4 xaraba qalmışdır, Əştərək-
dən 9, Ellərdən (Kotayk-Abovyan) 8, Qurduquludan (Oktemberyan) 6, Axtadan (Razdan) 
10, Eçmiədzindən (Üçkilsə) 5, Dilicandan 6, Kəvərdən (Nor-Bəyazed- Kamo) 6, Martuni-
dən (Aşağı Qaranlıq) 6, Əzizbəyovdan (Vayk) 16, Keşişkənddən (Mikoyan-Yeğeqnadzor) 
13, Agbabadan (Amasiya) 4, Basarkeçərdən (Vardenis) 7, Allahverdidən (Tumanyan) 2, 
Abarandan 2, Kirovakandan (Qaraisə) 4, Gorusdan  5, Kalininodan 2,  Beriyadan 1 kənd 
köçürülmüşdür. 
Əgər 1915-1920-ci illərdə azərbaycanlı əhali Ermənistanda soyqırıma, 1930-37-ci illərdə 
repressiyaya məruz qalmasaydı, 1948-1953-cü illərdə 150 minə yaxın əhali deportasiya 
edilərək Azərbaycana köçürülməsəydi və bu köçürülmə ilə yanaşı mədəni-maarif ocaqları 
bağlanmasaydı, rəhbər kadrlar sıxışdırılıb çıxarılmasaydı, azərbaycanlı əhalinin yüksək 
təbii artımı nəticəsində 80-ci illərin sonunda Ermənistanda azərbaycanlıların sayı 
ermənilərin sayına nisbətən çoxluq təşkil edəcəkdir. Bu təhlükəni Ermənistan rəhbərləri 
əvvəlcədən hiss edir və vaxtında tədbir görürdülər. Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin fərmanlarına əsasən Ermənistan ərazisində adları dəyişdirilmiş 685 azərbay-
canlılara məxsus yer adları olmuşdur. İndiki Ermənistanda 1918-1987-ci illərdə yaşayış 
məntəqələri syahısından 254 azərbaycanlı kəndlərinin adları silinmişdir [7, 201]. 
Ümumiyyətlə, 1988-ci il noyabrın 22-dən dekabrın 7-dək ötən müddət ərzində azərbay-
canlılar yaşayan 22 rayonda 170 sırf və 94 qarışıq (ermənilərlə) yaşayış məskənləri 
boşaldılmış, nəticədə 250 min azərbaycanlı əhali tarixi-etnik torpaqlarından qovulmuşdur. 
Həmin vaxt 216 azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, minlərlə qadın, uşaq və qoca 
bədən xəsarəti almış, on minlərlə ailənin əmlakı qarət olunmuşdur. 1988-1989-cu illərdə 
Ermənistanın Amasiya (Ağbaba) rayonundan 22 kənd, Noyemberyandan 6, Araratdan 
(Vedi) 18, Krasnoselodan (Çəmbərək) 14, Tumanyandan (Allahverdi) 8, Mehridən 7, İce-
vandan (Karvansara)7, Yeğeqnadzordan (Keşişkənd-Mikoyan) 13, Sisyandan (Qarakilsə) 
11, Gorusdan 3, Kalininodan (Vorontsovka) 19, Qukarkdan (Böyük Qaraisə) 10, 
Vardenisdən (Basarkeçər) 32, Masisdən (Zəngibasar) 14, Əzizbəyovdan (Paşalı-Vayk) 12, 
Spitakdan (Hamamlı) 3, Stepanavandan (Cəlaloğlu) 6, Artaşatdan (Qəmərli) 4, Hoktem-
beryanın (Qurduqulu) 41, Razdanın (Axta) 5 azərbaycanlılar yaşayan məntəqələrin  əhalisi 
deportasiya edilmişdir. İrəvan, Kirovakan, Hrazdan, Stepanavan, Cermuk, Leninakan şə-
hərlərində yaşayan azərbaycanlılar da qovulmuşdur. Kolxozlarda azərbaycanlılara məxsus 
olan 43789 baş iri buynuzlu, 454 660 baş xırda buynuzlu mal-qara, çoxsaylı ev quşları, arı 
ailələri, 170 mədəniyyət evi, 274 məktəb binası, 119 kitabxana, uşaq bağçaları, həkim 
məntəqələri, məscid binaları, 1381 yardımçı təsərrüfat tikintiləri, 2169 avtomaşın, 1976 
traktor, 3132 kənd təsərrüfat texnikası, minlərlə hektar üzüm və meyvə bağları ermənilərə 
qaldı.  Qaçqınlara dəyən ümumi maddi ziyan 20 milyard ABŞ dolları təşkil edir. 
Ermənistan Respublikası Ali Sovetinin 9 aprel 1991-ci il tarixli fərmanı ilə 90 türk mənşəli 
məskənlərinin adları dəyişdirilmişdir-təkcə 1920-ci ildən 1988-ci ilin avqustuna qədər 
Ermənistanda 517 azərbaycanlı yaşayış məntəqəsinin adları dəyişdirilmişdir. Ümumiyyət-
lə, son 200 ildə indiki Ermənistan ərazisində iki mindən artıq azəri türk yaşayış məskənləri 
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müxtəlif yollarla (rəsmi köçürmələrlə, silah gücünə qovmaqla, soyqırım törədərək kəndləri 
yandırıb xaraba qoymaqla) siyahıdan silinmiş, tarixi Azərbaycan torpaqlarında monoetik 
Ermənistan dövləti yaradılmışdır. Oğuz yurdu-indiki Ermənistan ərazisi qədim dövrdən, 
türk - Azərbaycan yaşayış yerləri olmuşdur. Rusiya imperiyasının himayəsinə sığınan er-
məni daşnakları Azərbaycan türklərini doğma yurdlarından sıxışdırıb çıxarmış, yüzlərlə 
kəndləri yerlə-yeksan etmiş, abad yerlərin adını erməni adları ilə əvəz etmişlər. 
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XÜLASƏ 

Məqalə Azərbaycanın erməni işğalından azad edilmiş postkonflikt zonalarında iqtisadiy-
yatın və regional strukturların bərpasında rəqəmsal transformasiyanın iqtisadi informasiya 
sistemlərinə ola bilən potensial ziyanların və təhlükələrin qeyri-səlis metodlarla qiymətlən-
dirilməsinin konseptual əsaslarına həsr olunmuşdur. Regional iqtisadiyyatın bərpasında və 
onların inkişafında 4.0 Sənaye inqilabının tətbiqləri və beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri 
nəzərə alınmaqla innovativ mühitin formalaşdırılmasında müvafiq İKT və informasiya sis-
temlərinin vacibliyi müəyyənləşdirilmişdir. Postkonflikt zonaların iqtisadi informasiya sis-
temlərinə potensial təhlükələr və ziyanların spektri göstərilmişdir. İnformasiya sistemlərinin 
təhlükəsizliyinə təhdidlər nəticəsində ola bilən potensial  ziyanların növləri verilmiş, poten-
sial ziyanların kompleks qiymətləndirilməsinə bəzi elmi-metodoloji yanaşmalar qeyd olun-
muşdur. İnformasiya sistemlərinə potensial təhlükə və ziyanların qeyri-səlis qiymətləndiril-
məsi üçün təkliflər verilmişdir. İnformasiya sistemlərinin potensial ziyanlarının ekspertlər tə-
rəfindən alınmış yekun qeyri-səlis çoxluqlarının emalı prinsipləri qeyd olunmuşdur. Gös-
tərilmişdir ki, postkonflikt zonalarda iqtisadi informasiya sistemlərinə ola bilən potensial zi-
yanların  qiymətləndirilməsi məsələlərinin həllində müasir texnologiya və metodların tətbiqi 
ilə effektiv nəticələrə nail olmaq mümkündür.  
Açar sözlər: postkonflikt zonalar, rəqəmsal transformasiya, informasiya sistemləri, rəqəm-
sal iqtisadiyyat, potensial təhlükə və ziyanlar, ağıllı şəhər və kənd, 4.0 Sənaye inqilabı, 
ekspert qiymətləndirmələri, ziyanların qeyri-səlis qiymətləri. 

Azərbaycanın erməni işğalından azad edilmiş postkonflikt zonalarında yeni iqtisadiyyat 
quruculuğunun inkişafının sürətləndirilməsi üçün ölkə miqyasında koordinasiya olunmuş 
quruculuq işləri aparılmaqdadır (https://science.gov.az/az/news/open/16136). Eyni zaman-
da həmin istiqamətlərdə müxtəlif elmi tədqiqatlar həyata keçirilməkdədir: konflikt sonrası 
dövrdə reabilitasiyanın əsas ümumi metodiki prinsiplərinin hazırlanması; postkonflikt 
zonaların əvvəlki və sonrakı vəziyyətinin təhlillər vasitəsilə qiymətləndirilməsi; post-konflikt 
zonalarda dövlət idarəetmə sisteminin, özünü idarəetməsinin spesifik xüsusiyyətləri; post-
konflikt zonalarda həyat təminatı sistemlərinin yenidən qurulması, əhalinin repatriasiya-
sının təşkil olunması; post-konflikt zonalarda, nəqliyyat və enerji infrastrukturunun, İKT və 
sosial-iqtisadi, mədəni obyektlərin bərpa olunması; post-konflikt zonalarda iqtisadi inkişaf 
üzrə tədbirlərin, ölkədaxili və beynəlxalq səviyyədə müqayisəli üstünlük sahələrinin müəy-
yənləşdirilməsi; reabilitasiya prosesi zamanı meydana çıxan potensial xarici və daxili 
risklərin idarə olunması və s. Bu kimi işlərdən ən vacib olanlar cərgəsində  rəqəmsal və 
innovativ texnologiyaların tətbiqi zamanı onların informasiya sistemlərində potensial təh-
lükələrin yaranması problemlərinin meydana gəlməsinə şəraitin yaranmasıdır.  
Mürəkkəb iqtisadi informasiya sistemlərinə vurulan ziyanların ölçülməsi və qiymətləndiril-
məsi 4.0 Sənaye inqilabının çağırışlarına müvafiq olaraq dünya iqtisadiyyatının inkişafında 
əsas istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. Hazırki dövrdə iqtisadi informasiya sistemlərinə 
ola bilən ziyanların kompleks qiymətləndirilməsi səbəbindən onun informasiya sistemlərinə 
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vurulan potensial ziyanların qiymətləndirilməsi ilə bağlı problemlərin vaxtında həll edilə 
bilməməsi də yeni tipli məsələlərin meydana gəlməsinə səbəb olur. İqtisadi informasiya 
sistemlərinə vurulan potensial ziyanların qiymətləndirilməsi məsələsinin həllinə xüsusu diq-
qət və əhəmiyyət verilir. Buna görə də iqtisadi informasiya sistemlərinə potensial ziyanların 
qiymətləndirilməsinə konseptual yanaşmanın təklif olunması, bu sahədə təklif və tövsiyə-
lərin işlənilməsi son dərəcə aktualdır. Təqdim olunan məqalədə də postkonflikt zonalarda 
iqtisadi informasiya sistemlərinə ola bilən potensial ziyanların qiymətləndirilməsi məsələlə-
rinin metodoloji həllinə çalışılmışdır.  

Problemin qoyuluşu: İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmaqda olduğu müasir şəraitdə 
4.0 Sənaye inqilabının çağırışlarına [1] müvafiq olaraq innovasiya-elmtutumlu və yüksək 
texnologiya məhsullarının istehsalı dünya və milli iqtisadiyyatlarının inkişafında  əsas 
məsələlərdəndir. Azərbaycanın Sosial-İqtisadi İnkişafa dair Milli Prioritetlərində [2, 3] 
erməni işğalından azad olunmuş postkonflikt zonaların ölkənin İnformasiya cəmiyyəti 
şəraitində ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiyasının əsas məsələlərdən olduğu göstərilmiş-
dir. Yeni beynəlxalq, regional nəqliyyat və logistika dəhlizlərinin yaradılması, onun imkan-
larından faydalanmaqla  ölkənin inkişafına güclü təkan verəcəyi göstərilmişdir. Ölkənin və 
regionun Milli Prioritetləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Dünyamızın transformasiyası-
2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”dən irəli gələn öhdəliklərin icrası 
istiqamətində də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir [4]. Hazırda Azərbaycanın postkonflikt əra-
zilərində müxtəlif istiqamətli texnoparkların formalaşdırılması problemi, Qarabağ iqtisadi 
regionunda “ağıllı” şəhərlər və kəndlərin yaradılması, Qarabağ iqtisadiyyatının bərpası və 
inkişafında rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi ölkə qarşısında duran əsas məqsəd və 
vəzifələrdəndir. Ənənəvi Qarabağ iqtisadiyyatından smart tipli Qarabağ rəqəmsal iqtisa-
diyyatına keçid üçün yüksək texnologiyalar parkı, elm əsaslı sənaye, aqrar texnoparkları 
əsas hərəkətverici qüvvədir. Qarabağ iqtisadi regionunda Elektron Qarabağ kompleks 
proqramının işlənilməsi və həmin proqram çərçivəsində müvafiq işlərin görülməsi respub-
lika üçün əhəmiyyətli məsələyə çevrilmişdir. Bu kimi çox mürəkkəb xarakterli işlərin icrası 
zamanı iqtisadi informasiya sistemlərinə vurulan potensial ziyanların qiymətləndirilməsi 
məsələsi xüsusu əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də iqtisadi informasiya sistemlərinə 
potensial ziyanların qiymətləndirilməsinə konseptual yanaşmanın işlənilməsi son dərəcə 
aktualdır.  
Postkonflikt zonalarda iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması və rəqəmsal texnologiya-
ların tətbiqi xüsusiyyətləri. Postkonflikt zonalarda iqtisadiyyatın rəqəmsal transformasi-
yası son illərdə ölkə qarşısında duran prioritet məsələlərdəndir. Burada İKT infrastrukturu-
nun əsasını təşkil edən İnternet şəbəkəsinin inkişafı, Hökumət buludu (G-Cloud), 
Böyükhəcmli verilənlər (Big Data), Ağıllı şəhər (Smart City), Ağıllı kənd (Smart Village) və 
s. kimi perspektivli rəqəmsal layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur [4].  
Postkonflikt zonalarda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində rəqəmsallaşdırılmanın tətbiqinin 
genişləndirilməsi, keyfiyyətin artırılması zərurətə çevrilmişdir. Rabitə və informasiya 
texnologiyalarının inkişafı sahəsində tənzimləmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinin və 
sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılmasının əhəmiyyəti olduqca böyükdür [5]. İşğaldan 
azad edilmiş ərazilərdəki yaşayış məntəqələrinin də 4.0 Sənaye inqilabının əsas 
trendlərindən olan ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları əsasında bərpa olunacağını 
Ölkə Prezidenti öz çıxışlarında bəyan etmiş və müvafiq Sərəncam [6] imzalamışdır.  
Həmin sahələrdə xidmətin keyfiyyət və təhlükəsizliyinin, səmərəliliyinin artırılması, onların 
göstərilməsində İKT-nin tətbiqi vacib məsələlərdəndir. Eyni zamanda həmin xidmətlər üzrə 
mövcud resursların səmərəli istifadəsi, idarə olunmasının təmin edilməsi şəhər və kənd 
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yerlərində dayanıqlı inkişafın əsas prioritetlərindən hesab olunur.  Müasir texnoloji imkanlar 
şəhər və kəndlərdə göstərilən xidmətlərin növbəti inkişaf mərhələsində funksional, 
genişmiqyaslı “Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd” xidmətlərinə keçid üçün zəmin yaradır [6]. 
“Ağıllı kənd” ideyası dünyada kənd yerlərində həyatın asanlaşdırılmasına, kəndlərin yaxşı 
yaşayış üçün daha rahat vəziyyətə gətirilməsi yolu ilə urbanizasiyanın-şəhərləşmənin 
qarşısının alınması məqsədilə həyata keçirilən layihədir. Burada başqa bir məqsəd kənd 
yerlərində kiçik və orta sahibkarlığın (KOB) inkişafı üçün real imkanlar və müvafiq şərait 
yaratmaqdır. Regional dövlət və yerli xidmətlərinin asanlaşdırılması, İKT vasitəsilə təqdim 
olunması yerli sakinləri yaşadıqları əraziyə bağlayan amillərdən birinə çevrilməsi KOB-un 
inkişafına dəstəkdir. Bunların əsasında “ağıllı kənd”də smart infrastruktur və xidmətlər, 
smart təsərrüfat və biznes, smart dövlət idarəçiliyinin vəhdəti təmin edilir. 
Postkonflikt zonaların inkişafında 4.0 Sənaye inqilabının tətbiqi xüsusiyyətləri. Post 
konflikt regionlarda rəqəmsal transformasiyalara uyğun olan müvafiq infrastruktur  ilk 
növbədə dünya trendlərinə uyğun olaraq formalaşmalıdır. Burada 4.0 Sənaye inqilabı 
çərçivəsində bəzi texnoloji innovasiyaların tətbiqi və əhəmiyyəti daha çox olmalıdır [7]. 
Müxtəlif fəaliyyət sahələrində 4.0 Sənaye inqilabının əsas komponentləri hesab olunan 
yeni görmə interfeysi,  Əşyaların İnterneti, “ağıllı” ev, “rəqəmsal” insan, “ağıllı” şəhər, süni 
intellekt, robototexnika, 3D nəşri və s. kimi əsas İnternet və müasir informasiya texnologi-
yalarının tətbiq olunması həyata keçirilməlidir. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 4.0 Sənaye 
inqilabının gətirəcəyi yeniliklər müasir dövrdə yeni inqilabların yaranmasına, ona keçid 
üçün perspektiv imkanlar yaradır.  
Beynəlxalq trendlərə müvafiq olaraq Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya konsepsiya-
sının formalaşmasında informasiyanın məxfiliyinin qorunması, rəqəmsal ticarətin 
tənzimlənməsi, kibertəhlükəsizliyin təmin edilməsi və s. kimi vacib məsələlərin işlənilməsi 
nəzərdə tutulur. Hazırda əksər supergüclü dünya dövlətləri özlərinin rəqəmsal iqtisa-
diyyatlarını formalaşdırırlar. Dünyada rəqəmsal transformasiyanın sürətlə inkişafı kvant 
transformasiyasının inkişafına da imkanlar yaratmaqdadır. 
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə innovativ mühitin formalaşması hazırkı dövrün əsas 
tələbidir. İnnovasiya mühitinin inkişafına sosial-iqtisadi şərait, idarəetmə təcrübəsi, insan 
kapitalı, innovativ potensial və s. kimi amillər təsir edir. Yüksək texnologiyaların regional 
iqtisadiyyatda tətbiqinin yüksəlməsi həmin regionun ÜDM-də innovativ, rəqəmsal texnolo-
giyaların payının yüksəlməsinə səbəb olan amillərdəndir [8-10]. 
Rəqəmsal iqtisadiyyatda innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə istehsal olunan BioTech, 
FinTech, Digital-marketing, Grid-texnologiyalar, BlockChain, RetailTech, NanoTech, Gov-
Tech, LegalTech və s. kimi məhsul və xidmətləri göstərmək olar [10]. İKT əsasında forma-
laşan yeni texnoloji innovasiya iqtisadiyyatı sektorlarının inkişaf səmərəliliyinin yüksəldil-
məsində 4.0 Sənaye inqilabının tətbiqi tələblərini nəzərə almaqla regionun iqtisadiyyatında 
uğurlu nəticələr qazanmaq mümkündür.
Postkonflikt zonaların iqtisadi informasiya sistemlərinə potensial təhlükələr və onun 
təhlükəsizliyinin pozulması halları ilə bağlı vurulan ziyanlar. Rəqəmsal iqtisadiyyat 
şəraitində bəzən ziyanların qiymətləndiriilməsi yalnız informasiya və proqram təminatına 
vurulmuş ziyanlarla, başqa sözlə informasiya ziyanlarıyla məhdudlaşdırılır. İnformasiya 
ziyanları İKT  resursunun sistemin bütün məsələlərinin yerinə yetirilməməsinə, təhlükəsiz-
lik funksiyasının pozulmasına, əlverişsiz qərarların qəbuluna, fəaliyyət prosesinin pozul-
masına və s. səbəb olan halların yaranmasına aiddir. Bu zaman məqsədin əldə edilməsi 
üçün çəkilən xərclərin-itkilərin yüksəldilməsinə, eləcə də böyük maddi məsrəflərə səbəb 
olan mənfi təzahürlü prosesləri əhatə edir. Bu cür ziyanların qiymətləndirilməsində və 
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onların aradan qaldırılmasında xüsusi itki funksiyasının (IF) və ziyanlar üzrə yekun göstəri-
cilərin (Z1, Z2,....) daxil edilməsinə əsaslanan üsullardan istifadə oluna  bilər. İnformasiya zi-
yanları informasiyanın təhlükəsizliyinin pozulması ilə bağlı olub, aşağıdakı şəkildə özünü 
büruzə verir [11]: İKT sistemlərinə müvafiq giriş subyektlərinin icazəsiz müdaxilə olunma 
və qarşılıqlı təsiretmə hallarında informasiya resursunun məxfilik səviyyəsinin pozulması 
(Z1), dəyərin azalması (Z2), İKT resursunun çox pis hala salınması (Z3), dağıdılması (Z4), 
onun tam (Z5) və ya hissələrinin itməsi (Z6), baza cədvəllərinin pozulması (Z7), İKT re-
sursunun əlyetərsizlik halı və ya müəyyən zamanda əlyetərli ola bilməməsi (Z8), ilkin veri-
lənlərin yığılması, mübadiləsi, tədarükü və ötürülməsi zamanı İKT resursunun təhrif olun-
ması (Z9), proqram təminatında məqsədli və qərəzsiz xətaların, nəzərdə tutulmayan imkan 
və halların aşkarlanması (Z10). 
İnformasiya təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi üçün zərərlərin müəyyən yekun səviy-
yəsinə uyğun olaraq beş ballıq reytinq şkalasından istifadə etmək olar: çox yüksək - 5 bal, 
yüksək - 4 bal, orta - 3 bal, aşağı - 2 bal, olduqca aşağı- 1 bal.  
İnformasiya təhlükəsizliyinin pozulmasının reytinq şkalasının qiymətinin təyini hər hansı 
konkret müəssisənin, təşkilatın informasiya təhlükəsizliyinin pozulması faktlarının təhlili 
zamanı toplanmış ilkin verilənlər əsasında ekspert yolu ilə yekun göstəricilərə görə həyata 
keçirilir:  
İKT-sistemə vurulan informasiya xarakterli ziyanlarının qiymətləndirilməsinin ümumiləş-
dirilmiş kriteriyası (UZK) üçün xüsusi reytinq şkalası işlənilməkdədir. Belə ki, müəyyən 
zaman intervalında sistemin xidməti informasiyalarına əlyetərliyin qeyri-mümkün olması 
nəticəsində təşkilatda fəaliyyət pozula bilər. Bunun nəticəsində vurulan ziyanlar xüsusiləş-
dirilmiş şkala şəklində qurula bilər: (5, 4, 3, 2, 1) - xidməti informasiyaya müvafiq olaraq bir 
gündən çox, 8 saatdan bir günədək, 3 saatdan 8 saatadək, 1saatdan 3 saatadək, 1 saat-
dan az müddət ərzində girişin olmaması.  
Postkonflikt zonaların iqtisadi informasiya sistemlərinə vurulan potensial ziyanların 
təsnifatı. İnformasiya təhlükələrinin yayılma üsullarını ekspert yolla təsvir etmək üçün 
qeyri-səlis yanaşmadan istifadə etmək olar. Məlumdur ki, hazırkı dövrdə də informasiya 
sistemlərinin idarə olunması və istifadəsi zamanı təhdidlər nəticəsində informasiyanın 
təhlükəsizliyinə, yəni informasiya sistemlərində informasiya təhlükəsizliyinin pozulmasına 
səbəb olan ziyanların qiymətləndirilməsi məsələsi kəskin olaraq qalmaqdadır.  İnformasiya 
sistemlərinin ziyanları (ISZ) informasiyanın məxfiliyinin, tamlığının və əlyetərliyinin pozul-
ması nəzərə alınmaqla, təhlükəsizlik təhdidləri nəticəsində təşkilatın fəaliyyətinə vurulmuş 
zərərin dəyər baxımından miqdarı kəmiyyəti kimi özünü göstərir. İnformasiya sistemlərinin 
informasiya təhlükəsizliyinə təhdidlər nəticəsində vurulan əsas ziyan növləri aşagıdakı-
lardır [12]:  
1) İnformasiyanın təhlükəsizliyinin pozulmasıyla bağlı vurulan ziyanlar (ITZ): İstifadəçi 
məlumatının müxtəlifliyinin pozulması səbəbindən vurulan ziyanlar; İstifadəçi məlumatının 
tamlığının və ya əlyetərliyinin pozulması səbəbindən vurulan ziyanlar; Texnoloji informa-
siyanın tamlığının və ya əlyetərliyinin pozulması səbəbindən vurulan ziyanlar.  
2) Maliyyə ziyanları və itkiləri (MZI): İstifadəçi verilənlərinin təkrar yaradılmasına, tətbiqi və 
ya sistem proqram təminatının işlənilməsi, alınması və quraşdırılmasına çəkilən xərclər; 
İnformasiyanın mühafizəsinə çəkilən xərclər - mühafizə vasitələrinin alışı, quraşdırılması, 
istismar edilməsi, proqram və aparat vasitələrinin ehtiyatda saxlanılması, mühafizə üzrə 
təşkilati-texniki tədbirlərin təşkili və keçirilməsi, fərdlərin təlimi və s.; Aparat təminatının 
bərpasına, təmirinə və ya dəyişdirilməsinə çəkilən xərclər; Sistemin istifadəsinin imkansız-
lığı və boş dayanması nəticəsində yaranan itkilər; Məxfi informasiyanın təşkilatın zərərinə 
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istifadəsi və ya verilənlərə və ya tətbiqi proqramlara icazəsiz dəyişikliyin edilməsiylə bağlı 
itkilər; Sazişlərin və ya hüquq normalarının pozulmasına görə cərimələr.  
3) Maddi ziyanlar (MAZ): Aparat təminatının və informasiya daşıyıcısının sıradan çıxması; 
İdarəetmə qurğusunun sıradan çıxması; Digər maddi vəsaitlərin sıradan çıxması və ya 
məhv olması.  
4) Ekoloji ziyanlar (EKZ): Təbiət hadisələrinin və fövqaladə vəziyyətlərin meydana çıxması 
və inkişafı ilə bağlı ziyanlar.  
5) İqtisadi ziyanlar (IZ): Qurğuların bərpasının, təmirinin əmək məsrəfləri; Tətbiqi və sistem 
proqram təminatının bərpası və sazlanmasındakı əmək məsrəfləri.  
6) Fərdin sağlamlığına bilavasitə vurulan zərərlər (FSZ);  
7) Mənəvi ziyanlar (MNZ): Təşkilatın işgüzar imicinin aşağı düşməsi və ya itirməsi ilə bağlı 
ziyanlar;  Üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin imkansızlığı ilə baglı ziyanlar; 
Ayrı-ayrış şəxslərın fərdi məlumatlarının yayılması ilə bağlı zıyanlar; Təşkilatın fəaliyyətin-
də intizamsızlıq törətməklə bağlı ziyanlar; Hüquqi normaların pozulmasından irəli gələn 
ziyanlar; Beynəlxalq saziş və razılaşmaların pozulmasından irəli gələn ziyanlar və s.  
Postkonflikt zonaların iqtisadi informasiya sistemlərinə potensial ziyanların komp-
leks qiymətləndirilməsinə dair elmi-metodoloji yanaşma. İnformasiya sistemlərinə
vurulan ziyanların kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün bir çox keyfiyyət və kəmiyyət 
şkalaları vardır. Məsələn, emprik əməliyyatlar və riyazi anlayışlara əsaslanan sistemdə 
sıra, interval, nisbət və s. kimi adlanan şkalalar nəzərdən keçirilir.  
Ziyanların kəmiyyət cəhətdən  qiymətləndirilməsi üçün ən azı iki əks, yəni şkalada onların 
qiymətlərinin ifrat əks nəticələrini (heç bir ziyanın olmaması və qəbuledilməz dərəcədə 
ziyan) müəyyən edən qütb nöqtələri qurulmalıdır. Bu yanaşmaya əsaslanan əks qütblər 
şkalası daha yaxşı hesab olunur. Bu cür şkalalarda nöqtələr şəklində kəmiyyət, interval, 
verbal qiymətləndirmənin bir neçə növünə baxıla bilər. Bununla yanaşı metrik və ya sıra 
şkalalarından da istifadə oluna bilər. Belə şkalalar müxtəlif təhdidlərin nəticəsində yaranan 
ziyanların kompleks qiymətləndirilməsinə imkan vermir [13].  
Ziyanın dərəcəsinin təhlükələrdən və informasiya sistemlərinin fəaliyyət parametrlərindən 
analitik asılılığı olmadıqda, belə uygunluq qeyri-səlis çoxluqlar mexanizmi əsasında qurula 
bilər. Ekspert vasitəsilə ziyanların qurulmuş şkalasında bölgülərlə ifadə olunmuş təhlükələr 
və mümkün ziyanlar arasındakı uyğunluq qurulur. Ziyanın dərəcəsi haqqında ekspert 
biliklərinin qeyri-müəyyənliyini hesablamaq üçün ziyanın qeyri-səlis üçbucaq ədədi və 
mənsubiyyət funksiyası şəklində təqdim olunan ölçüsündən istifadə edilə bilər. Bu zaman 
ekspertlərin fərdi fikir müxtəlifliyi ənənəvi yolla konkordasiya (razılaşdırma, uyğunlaşdırma) 
əmsalının hesablanması əsasında qiymətləndirilə bilər.  Müxtəlif növ ziyanların qiymətlən-
dirilməsini ümumi şkalaya gətirmək üçün ziyanların bütun kəmiyyətlərini maksimum 
mümkün ziyanlar əsasında normallaşdırılması zəruridir. Bu halda bu cür ziyanın qiymətl-
əndirilməsinin onun maksimum dəyərinə nisbəti alınır. Bu nisbəti təhlükə nəticəsində 
yaranan zərərin indeksi adlandırmaq olar.  
Qeyd etmək lazımdır ki, İKT-nin müasir inkişaf mərhələsində müxtəlif tətbiqi məsələlərin 
həlli üçün daha çox qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsindən istifadə edirlər. Bu tendensiya 
informasiya təhlükəsizliyi sahəsində problemlərin həlli üçün qeyri-səlis model və 
sistemlərin yaradılmasına təsir göstərmişdir. Hər şeydən əvvəl bu onunla bağlıdır ki, tədqiq 
olunan obyektdə baş verən proseslər yüksək dərəcədə qeyri-müəyyənlik, təsadüfilik, qeyri-
sabitlik, müxtəlif təsirlər və s. ilə xarakterizə olunurlar. Göstərilən faktorlar klassik nəzəriy-
yələrə və modellərə əsaslanan dəqiq modellərin qurulmasına son dərəcə çətinliklər törədir.
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Postkonflikt zonalarda iqtisadi informasiya sistemlərinə vurulan potensial ziyanların 
qeyri-səlis qiymətləndirilməsi məsələləri. Məlum olduğu kimi qeyri-səlis çoxluqlar 
nəzəriyyəsinin əsas anlayışı mənsybiyyət funksiyasıdır. Ona görə də elementlərin çoxluğa 
aid olması dərəcəsinin təyini və mənsubiyyət funksiyasının qurulması, onların hansı 
sahəyə aid olmasından asılı olmayaraq praktiki realizasiyanın əsas məsələsi hesab olunur. 
İnformasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyinə vurulan ziyanların qiymətləndirilməsi 
məsələlərinin həllində, eləcə də göstərilən sahədə qeyri-müəyyən şəraitlərdə idarəetmə 
qərarlarının qəbulu proseslərinin modelləşdirilməsində mənsubiyyət funksiyasının forma-
laşdırılmasının müxtəlif üsullarından istifadə etmək olar [14-16]. Bu zaman göstərilən 
məsələnin səmərəli həlli üçün mənsubiyyət funksiyasının formalaşdırılmasının lazımi üsu-
lunun düzgün seçilməsi də zəruridir. Bütün bu amillər informasiya sistemlərinin ziyanlarının 
inteqral qiymətləndirilməsinin qəbul edilmiş metodikasının vaxtında seçilməsinin və 
işlənilməsinin zəruriliyini göstərir. İnformasiya sistemlərinin ziyanlarının dərəcəsinin qeyri-
səlis çoxluğunun qurulmasıyla əlaqədar olan belə metodikalarda bir qayda olaraq 
ekspertlərin informasiya təhlükəsizliyi sahəsindəki mülahizələrindən istifadə olunur. 
Bununla əlaqədar ekspertlər informasiya sisteminə müəyyən təhlükələrin təsir səviyyəsinin 
başlanğıc qeyri-səlis çoxluqlarını yaradırlar. Bunlar isə təhlükələrin bütün sinif və 
dərəcələrinin ümumi yekun təsirlərinin qeyri-səlis çoxluğunda ümumiləşdirilir. İnformasiya 
sistemlərinin ziyanlarının qiymətləndirilməsi bütün növ təhlükələrin yekun ümumi təsirinin 
bütün ekspertlər üzrə ümumiləşdirilmiş mənsubiyyət funksiyasının nəticəsi kimi alınır [16].  
Burada bu və ya digər təhlükənin yaranma xüsusiyyətindən, tezliyindən, dərəcəsindən, 
şəraitindən asılı olaraq informasiya sistemlərinin ziyanlarının səviyyəsinin qiymətləndiril-
məsi qeyri-səlis çoxluqlar şəklində ifadə olunur. İnformasiya sistemlərinin ziyanlarının 
səviyyəsinin başlanğıc qeyri-səlis çoxluqlarının mənsubiyyət funksiyasının qurulması 
zamanı ekspertlər qrupuna qeyd olunmuş təhlükə növlərinin meydana çıxma tezlikləri və 
xüsusiyyətləri ilə təşkilata vurulan uyğun ziyanların səviyyəsi arasındakı asılılığın qiymət-
ləndirilməsi təklif olunur. Bu cür asılılıq çox vaxt xətti, eksponensial, loqarifmik, çoxhədli 
kimi əsas formalardan birinin funksiyası kimi özünü göstərir [13]. Nəzərə alınmalıdır ki, 
xətti trend artan, eksponensial və loqarifmik trend qeyri-xətti monoton artan, çoxhədli trend 
isə dövri artan və azalandır. Hər bir təhlükə halı üçün İKT sistemlərinin ziyanlarının səviy-
yəsinin nümunəvi mənsubiyyət funksiyasının seçilməsi zəruridir. Hər bir ekspert öz qiy-
mətləndirməsinin nəticələrini sorğu kitabçasında qeyd edir. Onun tamamilə doldurulması 
hər bir konkret təhlükənin nəticəsində informasiya sistemlərinə vurulan ziyanların səviy-
yəsinin qeyri-səlis funksiyasını formalaşdırmağa imkan verir. Bütün növ təhlükələr nəticə-
sində informasiya sistemlərinə vurulan ziyanların səviyyəsinin ümumiləşdirilmiş qeyri-səlis 
çoxluğunu almaq üçün əldə olunmuş ilkin qeyri-səlis çoxluqları cəbri üsullarla cəmləmək 
lazımdır. İnformasiya sistemlərinin ziyanlarının yekun qeyri-səlis çoxluğu əvvəlcədən ümu-
miləşdirilmiş bütün qeyri-səlis çoxluqların nəticəsi kimi özünü təqdim edir. İnformasiya 
sistemlərinin ziyanlarının bütün ekspertlər tərəfindən alınmış yekun qeyri-səlis çoxluqları-
nın emalının nəticəsi inteqral qiymətləndirmədir.

Nəticə: Postkonflikt zonalarda İKT infrastrukturunun inkişafı üzrə perspektivli rəqəmsal 
layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yeni rəqəmsal və süni intellekt texnologiya-
ları iqtisadiyyatın ümumi dəyər zəncirində yeni gəlir imkanları yaradır. Həmin texnologiya-
ların istifadəsi ilə rəqəmsal məlumatların işlənilməsi və idarəetmənin keyfiyyətinin yüksəl-
dilməsi üçün geniş imkanlar açılır. Ölkənin  əsas Milli Prioritetlərinə uyğun olan Qarabağ 
iqtisadiyyatında ənənəvi sahələrin və yeni sektorların inkişaf etdirilməsinin xüsusi əhəmiy-
yəti vardır. Qarabağda yeni iqtisadiyyat quruculuğunun rəqəmsal texnologiyalar əsasında 
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inkişafı istiqamətlərində araşdırmaların aparılması, sosial rifah səviyyəsinin davamlı 
artması məqsədilə müasir texnologiyaların tətbiqi prioritet məsələlərdəndir. Azərbaycanın 
postkonflikt zonalarında iqtisadi informasiya sistemlərinə potensial ziyanların qiymətlən-
dirilməsinə  elmi-metodoloji yanaşmanın və müvafiq konseptual modelin işlənilməsi vacib 
hesab olunur. İnformasiya sistemlərinə potensial ziyanların kompleks qiymətləndirilməsinə 
elmi-metodoloji yanaşmanın verilməsi əhəmiyyətli məsələdir. Müasir texnologiya və me-
todların tətbiqi ilə postkonflikt zonaların iqtisadi informasiya sistemlərinə potensial ziyan-
ların qiymətləndirilməsinin kompüter modelinin və proqram təminatının  işlənilməsi daha da 
effektiv nəticələrin alınmasına gətirə bilər.
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XÜLASƏ 

Elmi məqalədə tikiş sənayesində dövlət əhəmiyyətli geymlərin təşkili üçün səmərəli üsul-
dan istifadə başlıca məqsədlərdən biridir. Məqsədə nail olmaq üçün qarşıya bir neçə vəzi-
fələr qoyulmuş və onların həlli yolları göstərilmişdir. Belə ki, səmərəli üsula nail olmaq 
üçün müəlliflər tərəfindən məhsulun maya dərəyi və hazırlanma vaxtı əsas götürülmüş və 
bu şərtlər daxilində texnoloji prosesin optimallaşdırılması işləmişdir.  Bunun üçün stabil çe-
şidli geyimlərin hazırlanma texnologiyası əsas qəbul edilərək onların bir neçə varianta ha-
zırlanması üsulu təqdim edilmişdir. Qeyd edilir ki, bir çox hallarda hər bir əməliyyətın vaxt 
sərfi müxtəliflik təşkil etdiyi kimi maya dəyərinə də təsir göstərir. Belə olan halda optimal 
variantın seçilməsi çətinlik törədir. Əgər geyimlərin hazırlanması üçün 100 əməliyyat 3 
varianta qəbul edilərsə, bunun səmərəli variantını  gözə yarı üsula müəyyən etmək çox 
çətin olar. Ona görə də belə hallarda xüsusi alqoritmin işlənilməsinə ehtiyac yaranır. Bu 
cür məsələlərin həllində dinamiki proqramlaşdırma üsulundan geniş istifadə olunur. Bunun 
üçün riyazi modelin işlənilməsi tələb olunur. Məqalədə bu məsələ bağlı bəzi təkliflər verilir.   
Acar sözlər: toxucu, tikiş, iqtisadi, məhsuldarlıq, təşkil, idarəetmə 

Tikiş sənayesində rentabelliyin və səmərəliliyin artırılması və tələb olunan keyfiyyətə nail 

olmağın yollarından başlıcası, məmulatın az əmək və material sərfindən istifadə edilməş-

dir. Bu dövlət əhəmiyyətli geyimlər hazırlayan müəssisələri xüsusilə aiddir. Çünki, dövlət 

əhəmiyyətli geyimləri üçün rentabillik məsələsi önə çəkilir və onlar xüsusi nəzarət altında 

hazırlanır. Bu tip giyimlərə hərbçilər üçün geyimləri və eləcədə hərbləşdirilmiş təçkilatlar 

üçün hazırlanan geyimlər nəzərdə tutulur. Hal-hazırda bu tip geyimlərin hazırlanmasına 

tələbat olmaqla yanaşı onların keyfiyyətinə də xüsusi diqqət yetirilir. 44 günlük müharibə 

bir daha göstərdi ki, biz bir daha onların təşkilinə və keyfiyyətinə diqqətimizə bir daha 

artırmalı onların hətta ekstremal şəraitdə hazırlanmasına nail olmalıyıq /1,2/. 

Elmi-tədqiqat işində ekstremal şəraitdə dövlət əhəmiyyətli geyimlərin səmərəli üsulla 

hazırlanması məsələsi qoyulmuşdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, tikiş məmulatının detal və düyünləri müxtəlif variantlarla yəni kon-

struksiyalarla, buna uyğun texnoloji həllərlə,  avadanlıq və materiallar işlənir. Bunların sayı 

əgər hərbçilər üçün kitellər 100 əməliyyat 3 variantla təqdim olunarsa 3100  həndəsi silsilə 

təşkil edər. Yəni ümumi variantların sayı bir neçə milyon təşkil edər. Hər bir variant maya 

dəyəri və hazırlanma vaxtı ilə seçilər /3,4,5/. 

Əgər müəssiyə əlavə gəlir gətirmək məqsədi ilə səmərəli variantı seçmək istəyiriksə, onda 

maya dəyəri əvvəlki maya dəyərindən az olmaqla aşağıdakı kimi yazılması məqsədəuy-

ğundur; yəni  

MD ≤ [MD]                                                                (1) 
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haradakı [MD] =TS- [MD]-normalaşdırılmış gəlir əldə etmək, maya dəyərinin ən yüksək 

həddi. Beləliklə, tələb olunan gəliri əldə etmək üçün ([MD] maya dəyəri) və məhsuldarlığı 

([T] vaxt sətfini) aşağıdakı bərabərsizliklə göstərmək olar:  

MDL  ≤ [MD]    və yaxud                           G ≥ [G] 

VSL     ≤ [VS] VSL  ≤ [VS]                

                                                                                                    (2) 

haradakı, MDL  və VSL –geyimlərin hazırlanmasında faktiki maya və vaxt sərfi.  

(2) şərt strategiyaya burahılmış variantları əks etdirir, hansıki tikiş məmulatlarının hazırlan-

ması üçün texnoloji prosesinin rasional variantların intuitiv yanaşmalarla hazırlanmasın 

göstərir. Bu tip məsələlərin həlli texnoloji proseslərin optimallaşdırılmasına gətirib çıxarır.  

Əgər prosesi MD və ya G optimallaşdırılıqsa onda optimal strategiyanı belə yazmaq olar:  

MD  min       və yaxud                     VS                  min               (3) 

VS ≤  [VS]                                                                G ≥[G]                                     

Əgər vaxt sərfi meyarı ilə optimallaşdırırıqsa onda strategiyanı aşağıdakı kimi yazmaq olar:  

          VS            min          və yaxud                            VS             min   (4) 

           MD ≤ [MD]                                                        MD ≥ [MD] 

Belə olan vəziyyətdə stabil çeşidli geyimlərion hazırlanması üçün texnoloji prossesin op-

timallaşdırılmasındatopdan satış qiymət nəzərə alınmaqla maya dəyəri və vaxt sərfi ara-

sında kompramis rasional variantın seçilməsi məsələsi qarşıya qoyuluq. 

(3) və (4) şərtimin realizası müəssisədə işçi quvvəsi və material sərfinin həcmini bilməklə 

istənilən texnoloji prosesə tətbiq edib bilir.  
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XÜLASƏ 

Məqalədə 2030-cu il Dayanıqı İnkişaf Gündəliyi kontekstində XXI əsr energetika sektorunun 
transformasiya prosesləri və onun xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. Müasir dövrün çağrışları 
təhlil olunur və paylanmış generasiyanın, qeyri-mərkəzləşdirlmiş intellektual idarəetmə 
sistemlərinin geniş tətbiqi fonunda energetika sektorunun 3D prisiplərindən 3C-yə keçidi 
əsaslandırılır, eləcə də sektorun növbəti inkişaf mərhələsində Enerji İnterneti konsepsiyası 
əsasında idarə olunmasının xüsusiyyətlərinə baxılır və bu trendləri nəzərə alınmaqla 
Azərbaycan enerji sektorunun 2021-2050-ci il dövr üçün adekvat tövsiyyələr təqdim edilir.    
Acar sözlər: Enerji transformasiyası, Bərpaolunan enerji, Dekorbanizasiya, Rəqəmsallaş-
ma, İnternet enerjisi.  

2015-ci ildə ölkələr 2030-cu ilə qədər dövr üçün Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyi, o cümlədən 17 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi (DİM) barədə razılığa gəlmişdilər. Bu məqsədlərə nail olunması 
həm birbaşa, həm də dolayısı ilə dayanıqlı enerji təchizatının təmin edilməsindən asılıdır. 
Dayanıqlı enerji təchizatı ilə əlaqədar olaraq ölkələr müxtəlif alternativ enerji strategiyaları 
qəbul etmişdilər. Həm dayanıqlı enerji anlayışı, həm də buna nail olunma yolları haqqında 
müxtəlif kosepsiyalar mövcuddur. Əsasən, hər bir ölkə öz təbii sərvətləri, mədəni irsi, 
normativ-hüquqi baza və mövcud infrastrukturunu nəzərə alaraq öz prioritetləri ilə 
əlaqələndirlmiş uzunmüddətli dövr üçün enerji sektorunun transformasiya (keçid) 
strategiyasını hazırlaşmışdır. 

Şəkil 1. Enerji transformasiyasının rertospektivi

Tarixdə energetika sektorunda üç transformasiya prosesi mövcud olmuş, dördüncüsü isə 
hazırkı dövrdə baş verməkdədir (Şəkil 1) [1]: 
 Birinci enerji transformasiyası: bio yanacaqdan (odun, odun kömürü və s.) kömürə (1840-
ci ildə kömürün ilkin enerjidə payı - 5 %, 1900-cu idə - 50 %); 
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 İkinci enerji transformasiyası: ilkin enerjidə neftin payının artması (1915-ci il - 3 %, 1975-
ci il - 45 %); 
 Üçüncü enerji transformasiyası: təbiii qazdan istifadənin genişlənməsi (1930-cu il - 3 %, 
2017-ci il − 23 %); 
 Dördüncü enerji transformasiyası: bərpaolunan enerji mənbələrinə transformasiya – 
külək, günəş, və s. (2019-ci il -7,4 %).  
Hər bir əvvəlki enerji keçidi, demoqrafik artımın və ekoloji nişin tükənməsinin bəşəriyyəti yeni 
məkanlar və idarəetmənin yeni iqtisadi modelini yaratmağa məcbur etmşdir. Bununla yanaşı 
belə şərait, daha effektiv enerji sektorunun yaranmasını tələb etmiş və bu, yeni enerji 
resursu dominantının yaranmasına səbəb olmuşdur. Hər bir əvvəlki enerji keçidi bəşəriy-
yətin ekoloji nişinin genişlənməsini, iqtisadiyyatın mütləq şəkildə artımını və məhsuldarlı-
ğının yüksəldilməsini təmin etmiş və yeni istehsal, nəql və məişət texnologiyaları “buketinin” 
meydana çıxması ilə əlaqələndirilmiş, həmçinin yeni sosial institutların yaradılması ilə 
müşahidə olunmuşdur. 
Enerji sektorunun transformasiyasının əsas məzmunu kabrbohidrogen əsaslı yanacaqların 
enerji balansından çıxarılması, bərpa olunan enerji mənbələrindən (BEM)  geniş istifadə 
edilməsi, iqtisadiyyatın sahələrinin elektrikləşdirilməsi olmuşdur. Bunlardan əlavə, daha iki 
mühüm tendensiya geniş vüsət almışdır:  
 paylanmış enerji mənbələrinin genişmiqyaslı inkişafı ilə ifadə olunan qeyri-mərkəzləşmə 
və çeviklik, aktiv istehlakçıların meydana çıxması və  
 informasiyaya şəbəkələrinə qoşulmuş rəqəmsal idarə olunan cihazların geniş istifadəsin-
dən təşkil olunan rəqəmsallaşma.  
Əsasən enerji keçidinin əsas prinsipləri 3D formulu ilə ifadə edilir: decorbanization (dekar-
bonizasiya), decentralization (qeyri-mərkəzsizləşdirmə), digitalization (rəqəmsallaşdırma). 
Hazırkı mərhələdə görsənir ki, dördüncü enerji keçidi yalnız bəşəriyyətin mənimsədiyi ekoloji 
nişin tükənməsi və dominant iqtisadi modelin böhranı nəticəsində yaranmayıb. Aydındır ki, 
buna iqlim istiləşməsinin antropogen xarakteri ilə bağlı ekspertlər və siyasətçilər arasında 
konsensus, Avropa İttifaqının  karbohidrogen təhciz edən ölkələrdən enerji asılılığını azalt-
maq və bu ölkələrin liderlərinin yeni enerji mənbələri axtarmaq istəyi, iqtisadi artım mən-
bələri, Çin və Hindistan kimi yeni güclü oyunçuların meydana çıxması ilə iqtisadi və siyasi 
maraqların mübarizəsi kimi digər amillər də səbəb olub.  
Xüsusilə, BMT-nin 2021-ci il Emissiya Boşluğu Hesabatının nəticələrinə əsasən, İQ 
emissiyalarının azaldılması üçün götürülmüş bütün milli öhdəliklər, digər iqlim dəyişikliyinin 
azaldılması tədbirləri ilə birlikdə, dünyanı XXI əsrin sonuna qədər 4 °C qlobal temperatur 
artımına yaxınlaşması və “geniş və dağıdıcı iqlim təsirləri gətirməsinə" səbəb ola biləcəyi 
vurğulanır. Yşadığımız əsrdə qlobal istiləşməni 1,5°C-dən aşağı saxlamaq üçün dünya 
növbəti səkkiz il ərzində illik istixana qazı emissiyalarını iki dəfə azaltmalıdır. [2] 
Eyni zamanda, Beynəlxalq Energetika Agentliyinin (BEA) materiallarında qeyd edildiyi kimi, 
2050-ci ildə xalis sıfır (net zero) emissiyaya nail olmaq üçün təkcə texnologiyalar kifayət 
deyil, insanların davranışında köklü dəyişikliklər, yəni gündəlik həyatda tullantıları israfçı və 
ya həddindən artıq enerji istehlakının  azaldılmasına xidmət edən düzəlişlər etmək lazımdır. 
Bunları, xüsusilə yüksək  enerji tələbatını həyat norması olduğu dünyanın zəngin ölkələrində 
həyata keçirmək vacibdir [3]. 
Yeni energetikanın iqtisadiyyatı və onun iqtisadi qeyri-bərabərliyə təsiri ilə bağlı çoxlu 
araşdırmalar aparılır. Məsələn, Danimarkadakı Orhus Universiteti və Böyük Britaniyanın 
Sasseks və Mançester Universitetləri tərəfindən aparılan bir araşdırma göstərdi ki, Alma-
niyada enerjinin günəş enerjisi istehsalına transformasiyası Qana və Konqo Demokratik 
Respublikasında istismar, yoxsulluq və ekoloji əlverişsizliyin artmasına səbəb olur [4,5].  
Beləliklə, dekarbonizasiya məqsədləri ilə izah edilən enerji transformasiyasının istiqaməti 
sosial – iqtisadi tərəqqi ideyası ilə kəskin ziddiyyət təşkil edir. İqlim kataklizmləri qorxusu ilə 
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idarə olunan dünyada, mümkündür ki, insan inkişafında növbəti addımın nə olacağına qərar 
vermədən, gələcəyin imicini təsəvvür etmədən, yeni global və regional çağrışları tam 
həcmdə nəzərə almadan, yeni enerjinin mövcud olduğu əsas infrastrukturun vaxtından əvvəl 
qlobal transformasiyası prosesinə başlanılımışdır.  
Növbəti inkişaf mərhələsinin çağrışları 
Hazırda elektroenergetikanın inkişafı üçün ən mühüm çağrışlar bunlardır: 
 İstehlakçı tələbinin xarakterinin dəyişməsi: tələblərin müxtəlifliyinin və dinamikasının 
artması və “rəqəmsal” tələbata keçid (xüsusi parametrlərlə elektrik enerjisinə tələbat: sabit 
cərəyan, aşağı gərginlik, yüksək keyfiyyət); 
 Səmərəliyin azalması: mövcud şəbəkə və generasiya güclərinin aşağı istifadə əmsalı və 
enerji sistemlərinin istismarı xərclərinin artması; 
 "Enerji keçidi" (dekarbonizasiya, qeyri-mərkəzləşdirmə, rəqəmsallaşma): BEM-in, paylan-
mış enerjinin, rəqəmsal texnologiyaların istifadəsinə əsaslanan yeni biznes modellərinin və 
xidmətlərin sürətlə yayılması; 
 İnfrastruktur cəhətdən inkişaf etməmiş ərazilərin inkişafı: uzaq və təcrid olunmuş 
ərazilərin səmərəli enerji təchizatı ehtiyacı. 
Yuxarıda qeyd olunan çağrışlar BEM-in inkişafında əsas drayverlər kimi qəbul oluna bilər. 
Bərpaolunan Enerji Mənbələri üzrə Beynəlxalq Agentliyin (IRENA) 2021-ci ildə dərc etdiyi 
statistik məlumatlara görə  (Renewable Capacity Statistics 2021) ötən ildə COVİD – 19 
pandemiyasına baxmayaraq dünyada güc balansına 260 qiqavatdan artıq generasiya 
mənbələri əlavə edilmişdir (Şəkil 2). Bu göstərici 2019-cu ilin müvafiq göstəricisini  50% 
üstələmişdir. Bu, 2020-ci ildə generasiya güc artımımnını 82%-ni təşkil etmişdir [6]. 

Şəkil 2. İlllik enerji genişlənməsində BEM-in payı [6] 

Azərbaycan Avrasiya qitəsində yeni inkişaf və qlobal loqistika layihələrinin həyata keçirildiyi  
əraziyə malik olan ölkədir. Bu baxımdan, Azərbaycan XXI əsrdə iqlim dəyişikliyi kontekstin-
də, digər məsələlərlə yanaşı, aşağıdakı strateji vəzifələri həll etməlidir: 
1. Köklü iqlim dəyişikliyi zonasında mühüm infrastrukturun yeni prinsiplər əsasında yenidən 
qurulması. 
2. Böyük miqrasiya, o cümlədən qitənin cənub rayonlarında iqlim dəyişikliyi nəticəsində 
yaranan miqrasiya üçün loqistikanın təmin edilməsi [10]. 
3. Regional ərzaq tələbatını ödəmək üçün kənd təsərrüfatının genişmiqyaslı inkişafı. 
4. Sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və şəhərlərin dekarbonizasiyası. 
5. Yüksək texnologiyalı geomühəndislik və ekosistem layihələrinin həyata keçirilməsi. 
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Azərbaycanda enerji transformasiyası bu çağrışlar və yeni həyat tərzinin məzmunu ilə bağlı 
mövcud ideyalar nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir. Diqqət yalnız milli enerji balansında 
BEM-in payının artırılması və ya hidrogenin geniş miqyaslı istehsalı  ilə məhdudlaşdırılmalı 
deyil.  
Enerji transformasiyasının yeni yanaşması 
Enerji keçidinin "3D prinsipləri"ndə pozitiv qoyuluşlar kifayyət qədər deyil. Bu mənada 
gələcəyin energetikasının təşkil olunmasının effektiv variantı Enerji İnterneti (İoE) hesab 
oluna bilər. Enerji İnterneti, paylanmış qeyri-mərkəzləşmiş intellektual idarəetmə sistemini 
özündə ehtiva edən elektroenergetika sisteminin növüdür. Enerji İnternetinin konseptual 
modeli Şəkil 3-də verilmişdir [7]. 

Şəkil 3. Enerji internetinin konseptual modeli [7] 

Bu kosepsiyaya görə, İoE texniki və iqtisadi cəhətdən biri-biri ilə qarşılıqlıəlaqəli üç 
sistemdən ibarət olan ekosistemdir. Qeyri-mərkəzləşmiş intellektual idarəetmə IoE xidmət-
ləri çərçivəsində (i) Energetik Tranzaksiyalar (ET) vasitəsi ilə həyata keçirilir. ET İoE 
istifadəçiləri və elektrik qurğularının  öz aralarında qarşılqılı əlaqələr üzrə əməliyyatlar məc-
musudur. ET-nin iştirakçıları Energetik Hücrələrdir (EH). EH enegetik avadanlıqların vahid 
interfeyslər vasitəsilə birləşən məcmusundan təşkil olunur. Hər bir EH-yə bir proqram agenti
uyğun gəlir. 
İoE-nin İstifadəçiləri EH-nin sahibləri və enerji interneti xidmətlərini həyata keçirən 
operatorlardan ibarətdir. 
(ii) Əşyalar İnterneti  (İnternet of Things - İoT) energetik tranzaksiyanın informasiya mürək-
kəbəsini həyayata keçirən sistemdir. 
(iii) Neyro Şəbəkə (Neural Grid – NG) rejimlərin qeyri-mərkəzləşmiş tənzimlənmə və 
idarəetməni - energetik tarnzaksiyanın fiziki mürrəkəbəsini həyata keçirən sistemdir. 
Bu paradiqma müxtəlif adlar altında (İnternet of Energy, Transactiv Energy, Energy Cloud, 
FREEDM Systems) işlənilir və dünyanın müxtəlif ölkələrində sınaqdan çıxarılır. XXI əsrdə 
enerji sistemləri aşağıdakı prinsiplər əsasında inkişaf edəcəkdir [8]: 



249 
AATMX

AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ 

VOLUME 24  ISSUE (+)02  2022 

ISSN: 1609-1620 

1. Birgə təminat (co-sufficiency): istehlakçının bilavasitə yaxınlığında ətraf mühitin faydalı 
xassələrinə ziyan vurmadan onun səpələnmiş enerjinin alınması, saxlanması və istifadəsi 
üçün əlverişli formalara çevrilməsi, çatdırılmasına ehtiyacı azaldan yüksək konsentrasyalı 
enerji formalarından istifadə etməklə ənənəvi enerji ilə uyğunlaşması.  
2. Birgə təşkilatlanma (co-assembly): enerji mənbələrinə çevik inteqrasiya və etibarlı enerji 
təchizatının kordinasiya olunmuş infrastruktutnun və çevikliyinin paylanmış inellektual 
(robotlaşdırılmış) idarə olunması.  
3. Birgə inkişaf (co-development): cəmiyyətin təxirəsalınmaz məsələləri və təbii məhdu-
diyyətləri nəzərə alınmaqla, enerji sektorunun genişləndirilmiş təkrar istehsalını təmin edən 
iqtisadi əlaqələrin qurulması və tənzimlənməsi. 
Beləliklə, yeni prisiplərə əsaslana XXI əsrin enerji sistemi növbəti xassələrə mailk olmalıdır: 
 Tranzaksiya: istifadəçilər arasında iqtisadi qarşılıqlı əlaqə, onlara fərdiləşdirilmiş qiyətlər 
təqdim edən müxtəlif istifadəçi rollarını və xidmətlərini həyata keçirməyə imkan verən P2P 
əməliyyatları əsasında həyata keçirilməlidir [9]; 
 İntellektual: istifadəçilərin enerji cihazlarının müxtəlif xidmətlərin intellektual idarəetmə 
dövrələrinə asan inteqrasiyası (plug&play) təmin edilməlidir; 
 Dayanıqlı və çevik: Çox sayda istifadəçi cihazları sistemin dayanıqlığının təmin olunması 
şərti ilə bir-biri ilə texniki əlaqələndirilməsi plug&play prisipləri əsasında həyata keçirilməlidir.  

Azərbaycanda enerji transformasiyasının ssenariləri: Azərbaycan karbohidrogen iqtisa-
diyyatının benefisiarı kimi, innovativ fəallığın aşağı səviyyəsinə malik iqtisadiyyat kimi uzun 

müddətdir ki, enerji transformasiya proseslərinə son dərəcə ehtiyyatla yanaşır və enerji 
transformasiyasının digər sahələrinin inkişafında mühafizəkar siyasət həyata keçirir. 

Bununla belə, hazırda iqlim problemlərinin ciddiləşməsi və qlobal çağırışlar genişmiqyaslı, 
proaktiv reaksiya tələb edir. 
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin sifarişi ilə EXERGIA S.A şirkəti 
tərəfindən 2020-ci ilin iyun ayında hazırlanmış “Azərbaycanın 2021-2050-ci illər üçün Uzun-
müddətli Enerji Strategiyası” sənədinə əsasən prinsip etibari ilə, keyfiyyətcə fərqli davranış 
modellərini əks etdirən üç ssenarini fərqləndirmək olar olar [9]: 
 Enerji səmərəliliyi, bərpa olunan enerji, bazarın yenidən qurulması tədbirlərinə konserva-
tiv yanaşmanı özündə ehtiva edən Baza Ssenarisi (BS); bu ssenari, BMT-nin İqlim dəyişikliyi 
üzrə Çərçivə Sənədinin təşəbbüsü (Paris Sazişi) ilə daxil edilən İQ emissiyası  üzrə hədəfi 
özündə ehtiva etmir. 
 Əsas Ssenari ilə müqayisədə genişləndirilmiş İqlim Dəyişikliyinə Uyğunluq Ssenarisi 
(İDUS). Bu ssenari 2030 və 2050-ci illərdə Azərbaycanın İQ emissiya hədəflərini müəyyən-
ləşdirir. 
 İDUS senarisinə əlavə olaraq milli iqtisadiyyatın daha sürətli böyüməsini özündə ehtiva 
edən İqlim Dəyişikliyi və Yüksək İnkişaf Ssenarisi (İDYİS).  
Hər senari çərçivəsində nəzərdən keçirilən enerji sektorunun hər biri üçün müdaxilə tələb 
olunan sahələri aşağıda təqdim olunur: 
 Elektrik enerjisi bazarının yenidən qurulması; 
 Qaz bazarının yenidən qurulması; 
 Enerji səmərəliliyi; 
 Bərpa olunan enerji; 
 Aşağı Karbonlu Nəqliyyat. 
Hər bir sektoru üçün hədəfləri, eləcə də planlaşdırılan tədbirləri və seçimləri müəyyənləş-
dirdikdən sonra Azərbaycan enenrji sektorunda transformasiya proseslərinin icrası üç əsas 
mərhələdə ifadə edilmişdir: 
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 1-ci Mərhələ: Potensialın artırılması dövrü (2021-2023) – bu dövr ərzində Energetika 
Nazirliyi bütün sektorlarda strategiyanı həyata keçirmək / idarə etmək və lazımi institusional, 
hüquqi və normativ bazanı yaratmaq üçün bacarıqları inkişaf etdirməlidir.  
 2-ci Mərhələ: Rasional idarəetmə dövrü 2023-2030 (prinsipcə) – bu dövrdə Azərbaycanın 
vacib elektrik enerjisi, qaz və istilik sektorlarında nəzərdə tutulan islahat fəaliyyətlərinə 
diqqət yetirilir. 
 3-cü mərhələ: İslahatlara tam adaptasiya dövrü 2030-2050 – bu müddət ərzində, xüsusən 
bərpa olunan enerji və aşağı karbon emissiyası sahəsinə dair investisiya fəaliyyətlərinin tam 
icrası gözlənilir.  
Azərbaycan enerji sektorunun 2-ci mərhələnin sonuna (2030-cu il) karbon emissiyaların hər 
üç ssenari üzrə dinamikası şəkil 4-də verilir [10].  

Şəkil 4. Karbon emissiyasının müxtəlif ssenarilər üzrə dinamikası 

Nəticələr: 
1. Ənənəvi ssenari üzrə İqlim Dəyişikliyi ilə bağlı ümumi hədəfləri nəzərə alınsa da, 
mühafizəkar yanaşma ölkənin iqlim dəyişikliyi üzrə öhdəliklərinə cavab vermir. 
2. İqtisadiyyatın yüksələn artım tempi üçün İQ hədəflərinə nail olmaq baxımdan daha 
intensiv icra tələb edir və müsbət təsirlər ÜDM-nin karbon və enerji intensivliyində müəyyən 
edilir. 
3. Elektrik enerjisi istehsalında BEM-in payının artması elektrik sisteminin yeni şəraiti, 
enerjinin saxlanması, power-to-X texnologiyaları kimi əlavə həllər tələb edir. 
4. Avtomobil sektorunda getdikcə sərtləşən və davamlı olaraq azalan CO2 standartları yol 
nəqliyyatında elektrmobillərin geniş istifadəsini şərtləndirir.  
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XÜLASƏ 

Məqalədə işğaldan azad olunmuş rayonların günəş enerji potensialının hesabatları veril-
mişdir. Potensialın hesablanması üçün istifadə olunan düsturlarla hesablanmış qiymətlər 
cədvəllər şəklində göstərilmışdir. Məqalədə işğaldan azad olunmuş Ağdam, Zəngilan, 
Kəlbəcər, Laçın, Fizuli, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının günəş enerji potensialı hesab-lana-
raq cədvəl şəklində təqdim olunmuşdur. 
Açar sözlər: Günəş enerjisi, günəş panelləri, fotoelektrik, texniki potensial, günəş radia-
siyası, aktinometrik müşahidə. 

Giriş: Enerji resurslarıyla zəngin olması və xarici öıkələrə enerji resursları ixracatçısı kimi 
tanınmasına rəğmən Azərbaycan Respublikasında bərpa olunan enerji mənbələrindən 
istifadə son zamanlar diqqət mərkəzində saxlanılır. Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən enerji təhlükəsizliyi siyasətinin 
əsas hədəflərindən biri də respublikamızda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin 
gücləndirilməsidir. 
Respublikamızda bərpa olunan enerji potensialından səmərəli istifadə edilməsi üçün 
atılmış əsas addımlardan biri də 2004-cü ildə "Azərbaycan Respublikasında alternativ və 
bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı"nın qəbul 
edilməsi ilə bağlıdır. Proqramın qəbul edilməsi ilə bərpa olunan enerji mənbələrinin istifa-
dəsində köklü dəyişiklikərin həyata keçirilməsi və ölkəmizin bu sahədə olan potensialının 
qiymətləndirilməsinə geniş imkanlar yaranmışdır. 
2009-cu ildən etibarən pespublika rəhbərliyi tərəfindən bu sahədə qəbul edilmiş qərarlar 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin bərpa olunan enerji mənbələrindən 
istifadənin gücləndirilməsinə ciddi diqqət göstərdiyini sübut edən nümunələrdir. Respublika 
rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilən qanunvericilik aktlarında milli enerji təhlükəsizliyinin 
genişləndirilməsində digər enerji istehsalı ilə paralel alternativ və bərpa olunan enerji isteh-
salının məqsədyönlü artırılmasının böyük rolu olduğu dəfələrlə vurğulanmışdır. 
Hazırda ölkəmizdə ümumi elektrik enerjisi istehsalı gücü 7622 MVt, böyük su elektrik 
stansiyaları daxil olmaqla bərpa olunan enerji mənbələri üzrə elektrik stansiyalarının cəm 
gücü 1296 MVt-dır ki, bu da ümumi gücün 17%-ni təşkil edir. 
Respublikamızda bərpa olunan enerji potensialından səmərəli istifadə məqsədilə qəbul 
edilən qərarlar və həyata keçirilən layihələr alternativ və bərpa olunan enerji istehsalının 
artırılmasında  mühüm nailiyyətlərin alınmasına imkan vermişdir. Bərpa olunan enerji 
mənbələri ilə işləyən müasir tələblərə uyğun elektrik stansiyalarının istifadəyə verilməsi 
nəticəsində energetika sektorunda yeni mərhələnin başlandığı görünməkdədir. Hazırda 
elektroenergetika sistemində cəm gücü 1150 MVt olan 21 sayda su elektrik stansiyası (11 
ədədi kiçik su elektrik stansiyası olmaqla), 44 MVt gücündə olan bərk məişət tullantılarının 
yandırlma zavodu, ümumi gücü 66 MVt olan 4 ədəd külək elektrik stansiyası, ümumi gücü 
35 MVt olan 7 ədəd günəş elektrik stansiyası və bir ədəd hibrid elektrik stansiyası fəaliyyət 
göstərir. 
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Qeyd edilən  stansiyalar, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında istismar olunan 
22 MVt gücündə günəş elektrik stansiyası, 2018-ci ildə “Azərişıq” ASC tərəfindən istismara 
verilən külək elektrik parkı, ölkə iqtisadiyyatında, əhalinin elektrik enerjisi ilə təminatında və 
ölkədə enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Eyni zamanda elektrik 
enerjisinin istehsalında  istifadə edilən təbii qaz və digər yanacaq növləri də ciddi şəkildə 
qənaət olunmaqdadır. 
Ölkəmiz günəş, külək və s. digər bərpa olunan enerji mənbələriylə zəngindir. Eyni zaman-
da həmin mənbələrdən istifadə üçün intellektual potensiala malikdir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, ekoloji və iqtisadi cəhətdən əlverişli olduğu üçün günəş enerjisinin ölkəmizdə istifadə 
olunması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Buludsuz havada olan insolyasiyanın qiymətləri 
Abşeron yarımadasında və Xəzərin sahil zolağında il ərzində 800÷1000 kVt ∙ ����/
�� təşkil edir. Həmin yerlərdə günəşli  saatların il ərzindəki  miqdarı 2500 saata çatır. 
Naxçıvanda isə bu rəqəmlər daha münasibdir, uyğun olaraq 1100÷1200 kVt∙ ����/�� və 
2900 saat –a çatır. 
Hazırda istifadə olunan müasir fotoelektrik modullar sənaye obyektləri ilə yaşayış sa-
hələrini və kommersiya obyektlərini keyfiyyətli texniki xarakteristikaya malik elektrik enerjisi 
ilə təmin etmək üçün mövcud olan günəş qurğularıdır. Bu qurğular invertor vasitəsi ilə sabit 
cərəyan enerjisini, dəyişən cərəyan enerjisinə çevirib, etibarlı enerji mənbəyinin yaradıl-
masında istifadə olunur. 
Günəş enerjisinin istifadəsinin metodları içərisində fototermiki çevrilmənin iki variantından 
daha çox istifadə olunur: yaşayış, kommunal və k/t-ı müəssisələrinin istilik təchizatı; buxar 
və qaz turbinləri vasitələri ilə elektrik enerjisinin alınması. Birinci variant daha çox istifadə 
olunur, ikinci variantın istifadəsinə az keçid vardır. 
Regionun günəş enerjisinin potensial miqdarı dedikdə, bir il müddətində region ərazisinə 
düşən günəş şüalanmalarının cəmi nəzərdə tutulur və bu regionun iqlim şəraitindən 
asılıdır. Zonaların xətti ölçüsü 200  km-ə qədər götürülür . 
Günəş enerjisi potensialını təyin etmək üçün kadastr məlumatlarından istifadə edilir. 
Göstərilən məlumatlar günəş radiasiyasının düşməsinin məkan-vaxt dinamikasını və ona 
təsir edən meteoroloji faktorların xüsusiyyətlərini əks etdirməlidir. Adətən günəş kadastrına 
aşağıdakı məlumatlar daxil edilir: orta aylıq və orta illik ümumi buludluluq; təmiz və tutqun 
səmanın ehtimallılığı; aydın havanın davamiyyət əmsalı; günəş şüalanmasının orta aylıq 
və orta illik davamiyyəti; orta buludluluq şəraitində üfüqi səthə düşən günəş radiasiyasının 
əsas elementlərinin orta saatlıq qiymətləri. Adətən düşən günəş radiasiyasının 0,1%-i 
texniki potensiala aid edilir. Azərbaycan Respublikası ərazisində meteoroloji stansiyalarda 
helioqraf müşahidələrin 38-42-ci paralellərdə günün uzunluğunun ildaxili davamiyyəti 
(saatla) müəyyən olunmuşdur.  
Atmosferin hüdudunda üfüqü müstəviyə düşən günəş radiasiyası analitik yolla hesablana 
bilər 1. Aktinometrik müşahidələr bütün məntəqələrdə aparıla bilməz, lakin analitik yolla 
istənilən en dairəsində atmosferin yuxarı sərhəddində böyük dəqiqliklə üfüqü səthə düşən 
günəş radiasiyasını hesablamaq olar. Təqdim edilən günəş radiasiyasının qiymətləri ölkə-
mizin bütün ərazisini əhatə edən en dairələri üzrə, yəni 38-ci en dairəsindən 42-ci en 
dairəsinədək bir dərəcədən bir hesablanmış və şəkil 1-də qrafiklə verilmişdir. Qrafikdən 
göründüyü kimi ərazinin kiçik olması səbəbindən günəş radiasiyası qiymətləri isti dövrdə 
demək olar ki, fərqlənmir, soyuq dövrdə isə en dairələri kiçik fərqlərlə müşahidə olunur. 
Ərazinin istilik və elektrik enerjisinin texniki potensialı götürülmüş texniki vasitələrin yarat-
dığı  istilik və elektrik enerjisinin cəmi kimi götürülür. İstilik enerjisinin təyini zamanı texniki 
qurğunun yəni, günəş  kollektorunun texniki xarakteristikası  götürülür. Elektrik enerjisinin 
təyin olunmasında isə fotoelektrik qurğuların enerji xarakteristikaları əsas kimi qəbul olu-
nur. 
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Şəkil 1. Azərbaycan Respublikası ərazisində il ərzində atmosferin hüdudunda  
üfüqi müstəviyə düşən günlük günəş enerjisinin cəmi 

Günəş Enerjisinin texniki potensialı aşağıdakı qaydada hesablanır : 

���� = �ü�  ∗ � ∗ � ∗ ��� ∗ ��                                           (1) 

burada ����- günəş enerjisinin texniki potensialı; �ü�-günəş enerjisi ümumi potensial; � - 
günəş panelinin sahəsi  ( m2); � – günəş panelinin işıqburaxma qabiliyyəti  (0.85); ���- 

günəş panelinin faydalı iş əmsalı (0.15); ��- enerjinin çevrilməsi və istehlakçıya ötürülmə-
sinin faydalı iş əmsalı (0.83); �� öz növbəsində aşağıdakı qaydada hesablanır.  

�� = � ∗ �ç������ə ∗ �ö�ü�ü��ə                                      (2) 

Burada �ç������ə − çevrilmənin faydalı iş əmsalı  (0.9) �ö�ü�ü��ə −

ötürülmənin faydalı iş əmsalıdır (0.95);  � −  panelin meyl bucağına görə əmsalıdır.   
Meyl bucağı məntəqənin en dairəsinə bərabər olduqda K=1,3, yəni radiasiya 30% artır.  
Yuxarıdakı əmsalları qəbul etməklə Günəş enerjisinin texniki potensialını aşağıdakı qayda-
da hesablaya bilərik : 

���� =  �ü�  ∗ 1 ∗ 0.85 ∗ 0.12 ∗ 0.83 = 0.085 ∗ � ∗  �ü�                  (3) 

Cədvəl 1-də günəş enerjisinin yuxarıdakı qaydada hesablanmış potensialı verilmişdir.  Ve-
rilmiş günəş qurğusu üçün üfüqü qoyulmuş panellərlə ərazinin orta illik texniki potensialı 
hər kvadrat metrə 121,23 kVt-saat təşkil edir. Bu zaman ərazi üzrə orta texniki potensial 
100-160 kVt-saat arasında tərəddüd edir.   
Günəş qurğularının orta texniki gücünü aşağıdakı qaydada tapırıq: 

�� = 
����

����
                                                               (4) 

Texniki potensialın gücü yanvar ayı üçün 8-15 Vt/m2, iyul ayı üçün isə 22-36 Vt/m2 təşkil 
edir. Texniki potensialın gücünün orta illik qiymətləri isə 15-23 Vt/m2 təşkil edir.  
Yuxarıdakı formulalardan, hidrometroloji stansiyaların məlumatlarından və AMEA institut-
larının araşdırma nəticələrindən istifadə edərək Azərbaycan Respublikasının və onun in-
zibati rayonlarının ayrı-ayrılıqda günəş enerjisi potensialı hesablanmışdır. Hesablamalarda 
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kənd təsərrüfatı üçün yararlı sahələr, meşə və su fondlarının sahələri nəzərə alınmamışdır 
(Cədvəl 1). 

Cədvəl 1. Azərbaycan Respublikasının və onun rayonlarının günəş enerji potensialı 
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1 Ağdam 137221 90376 1014 2924 42907 

2 Zəngilan 72550 33548 11365 0 27637 

3 Kəlbəcər 124300 48183 29716 0 46401 

4 Laçın 166488 75781 34877 0 55830

5 Fizuli 128016 101765 78 0 26173 

6 Cəbrayıl 118865 60117 4280 1144 53324 

7 Qubadlı 79812 33629 11434 790 33959 

Günəş radiasiyasının parametrlərindən istifadə edərək inzibati rayonların, iri şəhərlərin və 
ümumilikdə ölkənin texniki potensialı təyin olunmuşdur (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2. Rayonların günəş radiasiyasının potensialı 
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1 Ağdam 2310 1499,51 160 643 557 

2 Zəngilan 2450 1400 160 387 316 

3 Kəlbəcər 2117 1372,24 160 637 602 

4 Laçın 2300 1350 155 754 655 

5 Fizuli 2200 1350 150 353 321 

6 Cəbrayıl 2300 1350 155 720 626 

7 Qubadlı 2350 1350 155 458 390 

Cədvəllərdən göründüyü kimi, təkcə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun  643 
mln.kVt-saat günəş enerjisi potensialı və qurulacaq günəş panelləri ilə əldə olunacaq 
texniki potensial isə  557 MVt təşkil edir. Bu potensialı istifadə edərək ölkəmizin neft-qaz 
resurslarının ixracından külli miqdarda vəsaitə qənaət olunması və Ağdam rayonunun 
enerji dayanıqlığının artırılması  mümkündür.  
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Nəticə: 
1. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kifayət qədər günəş enerjisi potensialı vardır; 
2. İşğaldan azad olunmuş hər bir rayon üzrə günəş panelləri ilə illik istehsal olunacaq 
elektrik enerjisinin miqdarı və quraşdırıla bilən gücü hesablanmışdır; 
3. Təqdim olunan məlumatlardan qeyd olunan rayonların sosial-iqtisadi inkişaf planlarında 
istifadə məqsədəuyğundur. 
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XÜLASƏ 

İqtisadi cəhətdən əlverişli, sadə texnologiya ilə işləyən istilik təchizatı sistemi təklif olunur 
və bu məqsədlə istilik mənbəyi kimi dizel mühərrikli modul  elektrik stansiyasından çıxan 
işlənmiş qazların istiliyindən istifadə olunur. Nəticədə 26000 əhalini isitmə və isti su təchi-
zatı ilə təmin etmək olar, stansiyanın f.i.ə artar, yanacağa qənaət olunar və tüstü qazlarının 
ekologiyaya təsiri azalar. 
Açar sözlər : istilik təchizatı sistemi, dizel mühərrik, modul elektrik stansiyası, ekologiya, 
faydalı iş əmsalı. 

Son zamanlar  Bakı şəhərində və regionlarda dizel mühərrikli modul elektrik stansiyalardan 
geniş istifadə olunur. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda, energetikanın inkişaf etdirilməsi 
üçün dizel mühərrikli modul elektrik stansiyasının tikilməsi daha məqsədəuyğundur. Belə 
ki, bu stansiyaların tikilişi qısa müddətdə başa çatır (6 aya) və əhalini elektrik enerjisi ilə 
təmin etməklə yanaşı, stansiyadan çıxan qazların istiliyindən təklif olunan istilik təchizatı 
sistemində istifadə etməklə əhalini istilik enerjisi ilə də təmin etmək olar. 
Ümumilikdə dizel mühərrikli modul elektrik stansiyalarda yandırılan yanacağın istiliyinin 50-
55%-i mühərriklərdən çıxan işlənmiş qazlarla və soyuducu su ilə itir və bu istilikdən demək 
olar ki, istifadə edilmir ⦋1⦌.  
Hal-hazırda respublikamızda fəaliyyət göstərən modul elektrik stansiyalardan çıxan 
işlənmiş qazlar 5000C temperaturla atmosferə atılır, bu da həm ekologiyaya ciddi təsir 
göstərir, həm də küllü miqdarda istilik itkisi deməkdir. (Bəzi stansiyalarda çıxan qazların 
istiliyindən istixanalarda, suyun qızdırılmasında istifadə edib, mühərrikləri işə buraxanda 
qızdırmaq üçün istifadə edilir). Məlum olan istilik təchizatı sistemlərinin çatışmayan cəhəti, 
istilik mənbələrinin işləməsi üçün külli miqdarda maye və qaz yanacalardan istifadə 
edilməsidir. 
Təklif olunan istilik təchizatı sistemi sadə texnologiya ilə işləyən və sistemdə istilik mənbəyi 
kimi dizel elektrik stansiyasından çıxan işlənmiş qazların istiliyindən istifadə olunması 
nəzərdə tutulur. 
İstilik təchizatı sistemi, istilik mənbəyi, qızdırıcı cihazlar, istiliyi daşıyan və işlədicilərə verən 
boru kəmərlərindən ibarətdir. 
Şəkil 1-də təklif olunan istilik təchizatı sisteminin prinsipial sxemi göstərilmişdir. 

Şəkil 1. İstilik təchizatı sistemi: 
1 - istilik mənbəyi - DYM; 2 - istilikdaşıyan boru xətti ; 3- Utilizasiyalı qazan (suyu qızdırmaq 

üçün); 4 - işlədicilərə gedən xətt; 5-istilik tələbatçıları; 6-işlədicilərdən gələn xətt; 7-dövran nasosu;  
8-bəsləyici nasos; 9-atmosferə atılan tüstü qazlari; 10 - generator;  11-qaz-yanacağın mühərrikə 

verilməsi; 12,13- soyuq suyun daxil və xaric olması; 14-bəcləyici suyun saxlanması 
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Dizel mühərriklərdən (1) çıxan qazlar (2) 500-5200C temperaturla util-qazana (3) daxil olur 
və bu qazların istiliyi hesabına su qızdırılaraq verici xətt (4) vasitəsilə istilik işlədicilərinə (5) 
verilir. İstilik işlədicilərdə isti suyun istiliyindən isitmə və isti su təchizatı sistemində istifadə 
edilir və şəbəkə nasosu (7) vasitəsilə yenidən qazana qaytarılır. Sistemdə itkiləri ödəmək 
üçün sxemdə bəsləyici su çəni (14) və qidalandırıcı nasos (8) qoyulmuşdur. 
Sxemdə istilik mənbəyi kimi gücü 87 MVt olan (10 x 8,7 MVt) dizel mühərrikli modul 
elektrik stansiyasından çıxan işlənmiş tüstü qazlarından istifadə olunur. Azərbaycanda 
istismarda olan modul elektrik stansiyalarında Finlandiyanın Wartsila firmasının dörd taktlı 
V-şəkilli, 20 silindrli dizel mühərriklərindən istifadə olunur ⦋3⦌. Bu mühərriklərin hər birində 

saatda  � = 2000
��

����
 yanacaq yandırılır . Təklif olunan istilik təchizatı sisteminin əlverişli 

olmasını hesablayaq. 

Qaz yanacağın istiliktörətmə qabiliyyəti  ��
� = 33500 

��

��
. Mühərrikdən çıxan işlənmiş 

qazların temperaturu  tçq=5000C. Bu istilik util qazanda suyu qızdırır və util qazandan çıxan 
işlənmiş qazların temperaturunu ty.çq=1500C qəbul edək. Məlum düsturlarla 1 m3 qazın 
yanmasına sərf olunan havanın nəzəri miqdarını və aqreqatdan çıxan tüstü qazlarının 
miqdarını hesablayırıq ⦋4⦌. 

Havanın nəzəri miqdarı  �� = 9,8
��

�� , Çıxan tüstü qazlarının miqdarı  �� = 13,032
��

�� , Hava 

artıqlıq əmsalı � = 1,22 , Stansiyada 10 aqreqatda yandırılan faktiki yanacaq sərfi ,� =

10 · 2000 = 20000
��

����
 ,Stansiyadan çıxan tüstü qazlarının miqdarı �� = 20000 · 13,032 =

260640 
��

����
. 

Util qazanın qarşısında tüstü qazlarının nəzəri miqdarının entalpiyası və tüstü qazlarının 
tərkibindəki komponentlərin entalpiyaları məlum düsturlara görə hesablanıb, istilik tutum-
ları isə cədvəllərdən götürülüb ⦋1⦌.  
Util qazanın qarşısında yanma məhsullarının nəzəri entalpiyası 

�� = 7963,67 
��

��
.                                                  (1) 

Util qazandan çıxan tüstü qazlarının 1500C temperaturuna uyğun entalpiyanı təyin edirik  

�ç� = 2295,4 
��

��.   ⦋3⦌                                              (2)     

Soyuq havanın entalpiyasını təyin edirik. 
Soyuq havanın temperaturunu ts.n.=180C qəbul edirik. 

��.�
� = 1,32 · ��.� · ��;      ��.� = 233 , 79

��

��                 ( 3 ) 

Utilizasyalı qazanda faydalı istifadə olunan istilik 

∆�� = �� − ��.�
� = 7963,67 − 2295,92 = 5668,27

��

��
             (4) 

Bir aqreqatdan yandırılan yanacaqdan ayrılan istilik 

��.� = � · ��
� = 2000 · 33500 = 67 · 10� ��

����
                (5) 

Bütün stansiyada yandırılan yanacaqdan ayrılan istilik 

�� = 10 · ��.� = 10 · 67 · 10� = 670 · 10� ��

����
= 186 ���     (6) 

�� = 186 ���
Util qazanda istifadə olunan istilik 

��� = � · ∆�� = 20000 · 5668,27 = 31,5 ���             (7) 

Util qazandan çıxan qazlarla itən istilik itkisini qçq.=6,5% qəbul etsək, onda util qazanda 
faydalı istifadə olunan istilik 

��� = 29,452 ���

Util qazanın məhsuldarlığı 



259 

VOLUME 24  ISSUE (+)02  2022 

ISSN: 1609-1620 

AATMX
AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ 

� =
���

��(���������)
=

�����

�,��·��
= 140,6

��

���
= 506

�

����
                              (8) 

Cp-suyun xüsusi istilik tutumudur �� = 4,19 
��

��
;  t1su və  t2su  uyğun olaraq isti və soyuq 

suyun hesabat temperaturlarıdır. İsitmə mövsümü üçün t2su=550C; t1su=50C qəbul edilir ⦋2⦌. 
min nəfər əhali üçün isitmə yükü. 

�� = � · �� ⦋5⦌                                                    (9) 
Burada  F - isidilən binanın sahəsidir, m2-la 

� = � · �                                                           (10) 

N - adamların sayını min nəfər qəbul edək, f – bir adam üçün düşən sahədir � =  12
��

����
, 

onda 
� = 12000 ��                                                       (11) 

q–  göstəricidir, 65- ə bərabərdir 
�� = 780 ��� (1000 �����)                                         (12) 

İsti su təminatı  

��.�� =
�·�·�(�����)�

�,��·��·��� = (1 + ��), ��                                     (13) 

c – suyun xüsusi istilik tutumu � = 4,19
��

��·�ə�

� = 120
�

����
  - isti suyun adam başına düşən normasıdır; N=1000 nəfər; � − sıxlığıdır 

1000 ə bərabərdir ; � − �������, 0,2 ə �ə���ə����. 

���� =
�.��·����·���(����)���� ·�,�

�,��·��·��� = 349166 �� = 349 ���                        (14) 

Onda min adam üçün istilik və isti su təminatı  
∑� = �� + ��� = 780 + 349 = 1129 ��� = 1,129 ���                       (15) 

Onda bu istiliklə    
��,��� ���

�,���
= 26000 əhalini istilik və isti su təminatı ilə təmin etmək olar, bu 

da əhalinin sosial probleminin həllinə kömək edər. 
Eyni zamanda aqreqatdan cıxan tüstü qazlarının istiliyindən util qazanda istifadə etdikdə, 
yanacağın istiliyinə də qənaət olunur, ümumi stansiyanın f.i.ə artır, atmosferə atılan tüstü 
qazlarının miqdarı azalır və zərərli qazların ekologiyaya təsiri azalır.  
Qeyd etdik ki, itkiləri nəzərə aldıqda qazanda istifadə olunan istilik 

��� = 29,452 ��� − ���. 

Tüstü qazlarının soyuq havanın temperaturuna qədər soyudanda hesablanan istilik yükü 

��ə� = ���� − ���� = 20000(7963,67 − 233,79) = 154597,6 · 10� = 42,94 ���      (16) 

Faydalı istifadə olunan istilik  

� =
��,���

��,��
= 0,686                                                    (17) 

İstiliyə qənaət əmsalı 

∆� = � ·
������

��
� = 0,686

����,�

�����
= 0,158                                 (18) 

Stansiyadan çıxan qazların istiliyindən istifadə etmədikdə stansiyanın brutto f.i.ə 

���
�� =

����·��

�·��
� =

����·��·���

�����·�����
= 0,467                                 (19) 

Stansiyadan çıxan qazların istiliyindəm istifadə etdikdə  
���

�� = ���
�� + ∆� = 0,467 + 0,158 = 0,625                             (20) 

İstilikdən istifadə etmədikdə, şərti yanacağın xüsusi sərfi      

���
�� =

���

�,���
= 263,4  ��/��� · ����                                    (21) 

İstilikdən istifadə etdikdə  

���
�� =

���

�,���
= 198,4 ��/��� · ����                                     (22) 
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Yanacağa qənaət  
∆� = 263,4 − 198,4 = 65 ��/��� · ����                               (23) 

Hər kVt ·saata  65 qr yanacağa qənaət olunur. 

Stansiyanın gücü 87 · 10� ���

����
 – dır. 

Onda, stansiya üzrə qənaət  5,655
�

����
  təşkil edir. 

Bir gündə  

��ü� = 5,655 · 24 = 135
�

�ü�
                                          (25) 

İllik qənaət 

������ = 5,655 · 6000 = 33930
�

��
                                    (26) 

təşkil edər. 
Beləlikə, təklif olunan istilik təchizatı sistemində modul elektrik   stansiyasından çıxan 
işlənmiş tüstü qazlarının istiliyindən istifadə etməklə, işğaldan   azad olunmuş torpaqlarda 
tətbiq etmək olar, bu halda 26000 əhalini isitmə və istilik su təchizatı ilə təmin etmək olar, 
stansiyada yanacağa qənaət olar, f.i.ə artır, tüstü qazlarının ekologiyaya təsiri azalır. 

Nəticə: 
1. İşğaldan azad olunan torpaqlarda, tikintisi tez başa çatdırılan, əhalini elektrik enerjisi ilə 
təmin edən gücü 87 MVt olan dizel mühərrikli modul elektrik stansiyasının tikilməsi və 
əhalini isitmə və isti su təchizatı ilə təmin edən iqtisadi cəhətdən əlverişli, sadə texnologiya 
ilə işləyən istilik təchizatı sistemi təklif olunur.
2. İstilik təchizatı sistemində util qazanda dizel elektrik stansiyasından çıxan işlənmiş qaz-
ların istiliyindən istifadə olunması nəzərdə tutulur. 
3. Bu halda 26000 əhalini isitmə və isti su təchizatı ilə təmin etmək olar. Stansiyada hər 

saatda yanacağa 5,655
���

����
 qənaət olar, stansiyanın brutto faydalı iş əmsalı 15,8% artar, 

çıxan işlənmiş qazların miqdarı azaldığı üçün atmosferə atılan zərərli qazların ekologiyaya 
təsiri azalar 
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XÜLASƏ 

Məqalədə alternativ enerji mənbələrindən olan torpaq mənşəli istilik nasoslarının Kəlbə-
cər şəhərində istilik təchizatında tətbiqi kompyuter simulyasiyası ilə tədqiq olunmuşdur. 
Bunun üçün inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi öyrənilmiş, tədqiq olunan obyekt üçün istilik 
təchizatı sisteminin sxemi kompyuter simulyasiyası ilə seçilmişdir. İstilik nasosu sistemi-
nin bivalent–paralel rejimi qəbul edilərək, tədqiq olunmuşdur. İstilik nasosunun çevrilmə 
əmsalı hesablanmışdır. İstiliyin akkumlyasiyası üçün saxlama çəni  və onun parametrləri 
seçilmişdir. Pik zamanı üçün istilik təlabatını ödəməyə yardımçı olan köməkçi qazan 
seçilmiş və onun xarakteristik parametrləri təyin edilmişdir. Əlavə istilik mənbəyi kimi 
günəş kollektorundan istifadə olun-muşdur. Günəş kollektorunun  sayı, həndəsi ölçüləri 
və digər parametrləri təyin edilmişdir. Torpaq zondun xarakteristikaları cədvəl şəklində 
göstərilmişdir. Zondun işçi cisminin 25 %-li qlükol- su məhlulu olduğu qəbul edilmişdir. 
Zond ətrafı torpağın temperaturu, istilik nasosuna giriş və çıxışda işçi cismin temperaturu 
təyin edilərək, qrafik şəklində verilmişdir. İstilik təchizatı sistemi üçün  aylar üzrə istilik 
nasosu, günəş kollektoru, köməkçi qazanın sistemə verdiyi istilik yükü və istilik nasos-
unun çevrilmə əmsalı qrafiki şəkildə göstərilmişdir. Simulyasiyanın nəticəsi olaraq, hasil 
edilən enerji (illik), itkilər (illik), istifadə olunan enerji (illik), günəş konturu, tələb olunan 
güc hesab-lanaraq, cədvəl şəklində verilmişdir. İstilik nasosu sisteminin ətraf mühitə təsiri 
araşdırılmış, onun ekoloji cəhətdən təmiz bir istilik  və soyuqluq təchizatı sistemi olduğu 
göstərilmişdir. 
Açar sözlər: istilik təchizatı, istilik nasosu, bivalent – paralel rejim, torpaq zond, günəş 
kollektoru, kompyuter simulyasiyası, saxlama çəni. 

Giriş: Dünyada enerjiyə təlabatın artımı, faydalı qazıntıların məhdud  ehtiyatları problemi, 

o cümlədən , ətraf mühitin qorunması problemi bəşəriyyəti enerjiyə qənaətə sövq edir. Bu 
sahədə əsas istiqamətlərdən biri də bərpa olunan enerji mənbələrindən  istifadə edən 

sistemlərin tətbiqidir.  
Belə sistemlərdən biri olan istilik nasoslarından ən çox inkişaf etmiş ölkələrdə isti-lik, 
ventilyasiya, kondisioner sistemləri sənaye və yaşayış binaları üçün su təchizatı proses-
lərində istifadə olunur. İistilik nasosları  həm ayrıca istilik nasos qurğusu kimi , həm də həm 
də digər qurğu və avadanlıqlardaan ibarət istilik nasos sitemləri kimi istifadə olunur. İstilik 
nasos qurğusuna aşağı potensiallı enerji toplamaq üçün cihazlar daxil olduğu halda, istilik 
nasos sistemlərinə bir necə istilik nasosu və müxtəlif mühitlərdən aşağı potensiallı enerji 
toplamaq üçün müxtəlif cihazlar, həmçinin idarəetmə və avtomatlaşdırma qurğuları 
daxildir. 
İstilik nasoslarını xarakterizə edən xüsusiyyətlər istilik, enerji və iqtisadi xarakteristikalardır. 
Bu xarakteristikalar istilik mənbələrinin xüsusiyyətlərindən də asılıdır. İdeal mənbənin 
vəzifəsi bütün istilik təchizatı dövründə istilik tələbatçısını sabit  temperaturla təmin etmək-
dir. O, həmçinin minimum dərəcədə aşındırıcı təsirə malik olmalı və ətrafdakı məkanı 
çirkləndirməməlir, eləcə də iqtisadi cəhətdən səmərəli və qənaətli olmalıdır. İstilik mənbəyi 
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kimi  xarici və işlənmiş havadan, həmçinin qrunt və qrunt sularından istilik enerjisi alınır. 
Eyni zamanda, yüksək məhsuldar sistemlər dəniz, göl və çay sularından, həmçinin 
geotermal mənbələrdən və yeraltı sulardan da istilik alır. Kənd sakinləri evlərinin və təsər-
rüfatlarının içməli və məişət su təchizatı üçün  su quyularından istifadə edirlər. Quyu suyu 
evin istiləşməsi üçün istilik nasos sistemində aşağı potensiallı mənbə kimi istifadə oluna 
bilər. 
Yerin yuxarı təbəqələrinin torpağı, eləcə də xarici hava günəşin enerjisini toplayan qeyri-
məhdud tutumlu istilik akkumulyatorudur. Torpağın istiliyindən istifadənin səmərəliliyi əsa-
sən onun illik dövrədə temperatur rejimindən, tərkibindən və rütubətindən, havanın tempe-
raturundan və s. asılıdır. Torpağın yüksək istilik dayanıqlılığı var və bu, dərinlik artdıqca 
artır.  
İstilik nasosunun işləmə prinsipi soyuducu agentin aşağı təzyiqli və aşağı temperaturlu bir 
istilik mübadilə aparatında buxarlanmasına və yüksək təzyiqli və yüksək temperaturlu istilik 
mübadilə aparatında kondensasiyasına, enerji ötürülməsinə əsaslanır. 
Proses  zamanı kompressor elektrik enerjisi istehlak edir. İstehlak olunan hər kilovat-saat 
elektrik enerjisi üçün istilik nasosu 2,5-5 kilovat-saat istilik enerjisi istehsal edir. Yaranan 
istilik enerjisi ilə istehlak olunan elektrik enerjisinin nisbəti istiliyin çevrilmə (çevrilmə) 
əmsalı adlanır.İstilik nasosunun səmərəliliyi çevrilmə εəmsalı ilə təyin edilir. Çevrilmə 
əmsalı hasil olunan istilik enerjisinin, Q, istifadə edilən elektrik enerjisinə P olan nisbətidir. 

� =  
�

�
                                                           (1) 

Yerin aşağı potensiallı istiliyindən istifadə edərək,istilik nasosları 100% -dən çox çevrilmə 
əmsalı ilə işləyə bilir, çünki , xarici mənbədən otağa istilik nasosu tərəfindən ötürülən istilik 
yükü istilik ötürülməsinə sərf olunan elektrik enerjisindən əhəmiyyətli dərəcədə  yüksəkdir. 
Bu dəyər buxarlandırıcı və kondensatordakı temperatur səviyyələri arasındakı fərqdən 
asılıdır: fərq nə qədər böyükdürsə, bu dəyər bir o qədər kiçikdir. 
Buna görə də, istilik nasosundan istifadə edərək istilik təchizatı sisteminin layihələndiril-
məsi zamanı aşağıdakı şərt nəzərə alınmalıdır: aşağı temperaturlu istilik mənbəyinin küt-
ləsi qızdırılan işçi cismin kütləsindən çox olmalıdır. Bu, aşağı temperatur mənbəyini 
həddindən artıq soyutmamağa və lazımi temperatur fərqini saxlamağa imkan verəcəkdir. 
İstilik nasosunun bir neçə iş rejimi var : monovalent rejim,  monoenergetik rejim,  bivalent 
alternativ rejim, bivalent paralel rejim,  
Torpaq temperatur baxımından ən sabit mühitdir. Yerin yuxarı təbəqələri xüsusilə donma 
dərinliyi zonasında temperatur dəyişkənliyinə məruz qalır. Hər bölgə üçün donma dərinliyi 
müxtəlifdir.  Aşağı potensiallı istiliyin  çıxarılması üçün sistemin iki icra sxemi var: üfüqi və 
şaquli.  
Üfüqi sistem torpağın donma dərinliyindən aşağıda çəkilmiş qapalı boru kəmərləri şə-
bəkəsidir.  Şaquli sistem dərinliyi 20 metrdən 200 metrə qədər olan quyularda yerləşdirilən 
şaquli boru kəmərləri - zondlar kompleksidir. Zond tələb olunan dərinliyə maneəsiz enişi 
təmin edən borulardan ibarət olur. Zondlar 2 borulu, 4 borulu, koaksial hazırlanır. Hal-ha-
zırda 4 borulu zondlar geniş istifadə olunur.    
Qarabağ iqlim zonasında tədqiqat və tətbiq üçün hələlik şaquli zondlar tərəfindən aşağı 
potensiallı istilik  mənbəyindən yararlanan istilik nasosları kompyuter simulyasiyası ilə 
öyrənilmişdir. 
İstilik nasosu qurğusunun səmərəli işləməsini təmin etmək üçün aşağı potensiallı istilik 
mənbəyinin nisbi temperatur sabitliyinə, sistemin bütün işləmə müddəti üçün mənbəyin 
kifayət qədər istilik tutumuna əmin olmaq lazımdır. . 
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Əsas hissə: Məqalədə  Kəlbəcərdə fərdi yaşayış evinin istilik təchizatının istilik nasosu 

sisteminin kompyuter simulyasiya modeli təqdim olunur. Simulyasiya GeoTSOL proqramı 
vasitəsilə aparılmışdır.Bu proqram istilik nasos sistemlərinin planlaşdırılması və layihələn-

dirilməsi üçün peşəkar vasitədir. Bu proqramın köməyi ilə müxtəlif sistem növlərini və 
komponentlərini seçib, enerji və xərcləri hesablamaq mümkündür. Bu proqram : 
 Günəş istilik kollektorları və adi qazanlarla birlikdə tələb olunduğu kimi istilik nasos 
sistemlərini simulyasiya edir. 
 İstilik nasosu mühiti seçir: geotermal zondlar, geotermal kollektorlar, hava, yeraltı su 
 İstilik nasosunun işçi cismini seçir: duzlu su/su, su/su, hava/su 
 Bir il ərzində  kompyuter simulyasiyası ilə bütün istilik nasos sistemi üçün mövsümi 
performans amillərini, enerji istifadəsini, itkiləri, günəş fraksiyalarını, səmərəliliyi və s. he-
sablayır. 
 Maliyyə təhlili edir: İstilik nasosu sisteminin istilik qiyməti və müqayisə sisteminin istis-
mar müddəti ərzində hesablanır. 
Bu müsbət amilləri nəzərə alaraq, Kəlbəcərdəki fərdi yaşayış evinin istilik təchizatı üçün 
istilik nasosu sistemi şəkil 1-də göstərilmişdir. 

Şəkil 1.Fərdi yaşayış evinin istilik təchizatı üçün istilik nasosu sistemi 

Fərdi yaşayış evinin istilik təchizatı üçün istilik nasosu sistemi geotermal zonddan, istilik 
nasosundan, günəş kollektorundan, çən akkumlyatordan, köməkçi qazandan, isti su təchi-
zatı və istiləşdirmə sistemindən ibarətdir.   
Təqdim olunan sxemdə də istilik mənbəyi kimi torpaq götürülmüşdür. Kəlbəcər şəhəri üzrə 
il ərzində aylar üzrə zond ətrafi torpağın temperaturu, istilik nasosunun giriş və çıxışında 
işçi cismin temperaturu simulyasiya nəticəsində təyin edilmişdir.(şək.2) 

İN-a girişdə işçi cismin t ,oC   İN-a çıxışda işçi cismin t ,oC                                               

 zond ətrafında torpağın  t ,  oC 
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Şəkil 2. Kəlbəcər şəhəri üzrə il ərzində aylar üzrə zond ətrafi torpağın,  
istilik nasosunun giriş və çıxışında işçi cismin temperaturu 

Torpaq zondları bir neçə metrdən 100 m-ə qədər dərinlikdə yığılmış istilikdən istifadə edir. 
Həmçinin torpaq zondları duzlu su/su qarışığı ilə doldurulur və yığılmış qrunt istiliyini 
udmaq və istilik nasosuna ötürmək funksiyasını yerinə yetirirlər. Kəlbəcərdəki fərdi ev üçün 
istilik mənbəyi kimi  istifadə olunana torpaq zondun simulyasiya nəticəsində hesablanan 
parametrləri cəlvəl 1-də verilmişdir: 

Cədvəl 1.Torpaq zonda aid nəticələr 

Parametr Qiymət Parametr Qiymət 
Quyu sayı 3 ədəd Tikinti növü ikiqat U-Borulu 
Qazma dərinliyi 76,6 m Məhlulun nasosunun inteqalı 114 W 
Quyunun diametri 150 mm Nasosdan məhlul axını 1390 l/saat 

İşçi cisim  birinci kontur üzrə hərəkət edərək, yerdən aldlğı istiliyi ikinci kontura, istilik naso-
suna ötürür.  İstilik nasosunun əsas elementləri bunlardır: kompressor, tənzimləyici  kla-
pan, kondensator və buxarlandırıcı . Kondensator və buxarlandırıcı istilik nasosunun istilik 
dəyişdirici aparatlarıdır. Aşağı potensiallı mənbədən alınan istilik işçi cisim vasitəsilə buxa-
rlandırıcıda soyuducu agentə ötürülür. Buxarlandırıcıda soyuducu agent buxarlanır. Soyu-
ducu agentin buxarı kompressorda sıxılaraq, daha yüksək parametrlər alır. Bundan sonra 
kondensatorda soyuducu agentin istiliyi təlabatçıya gedən suya ötürülür. Soyuducu agent 
tənzimləyici klapan vasitəsilə maye halına salınır və yenidən tsiklə qayıdır. 
Bu tip istilik nasosları zavod istehsalı olub, məhsuldarlıqları 4 kVt-dan 650 kVt-a qədər  
hazırlanır. Soyuducu işçi agent kimi isə R410A, R407C, R134a istifadə olunur.   Simulya-
siya nəticəsində seçilən istilik nasosunun nominal istilik gücü 6 kVt-dır. İstilik nasosunun iş 
rejimi bivalent paraleldir. Şəkil 3-də istilik nasosu sisteminin iş rejimi qrafiki simulyasiya 
nəticəsində təyin edilmişdir. 

Şəkil 3. İstilik nasosu sisteminin iş rejimi qrafiki.

İstilik nasosu BV temperaturuna qədər tək işləyir. Ətraf mühitin temperaturu BV tempera-
turundan aşağı düşdükdə, istilik nasosu və köməkçi qazan  hər ikisi eyni vaxtda işlə-
yir. Burada, 1-istilik nasosu, 2-köməkçi qazan, P-istilik yükü, PH –istilik nasosu ilə ötürül-
müş istilik yükü, BV-bivalent nöqtəsi, ФHL,B –binanın istilik yükü, Ta -ətraf mühitin tempera-
turu, TL –qızma temperaturu həddi, təqribən 20°C ,   Taux –köməkçi qazanın işə qoşulma 
temperaturu  T off  -istilik nasosunun söndürülmə temperaturu, Te -ətraf mühitin standart 
temperaturu, təqribən – (-  15 oC) 
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Binanın istiləşdirmə və isti su təchizatı üçün  istilik yükü əsasən istilik nasosu və günəş 
kollektoru vasitəsi ilə örtülür. Pik yüklərin olduğu hallarda, bu dekabr, yanvar, fevral 
aylarına təsadüf edir, əlavə qazan işə salınır. Qazanın hesablanmış gücü 10 kVt-dır. 
Günəş enerjisi enerjiyə qənaət sistemində mühüm rol oynayır. Bu, yerə daxil olan çox 
miqdarda günəş enerjisi , onun tükənməzliyi, əlçatanlığı və ətraf mühitə uyğun-luğu ilə 
əlaqədardır. Ən çox yayılmışlar yaşayış binalarının istilik təchizatı üçün istifadə olunan 
kiçik günəş sistemləridir. Belə sistemlərə günəş kollektorları, saxlama çəni, sirkulyasiya 
nasosları və digər köməkçi avadanlıqlar daxildir. Kəlbəcər şəhəri üçün kompyuter 
simulyasiyası ilə hesablanan günəş kollektorunun spesifik xarak-teristikaları aşağıdakı 
cədvəl 2-də göstərilmişdir: 

Cədvəl 2.Günəş kollektoruna aid nəticələr

Parametr Qiymət Parametr Qiymət 
Günəş fraksiyası 20,5% Kollektor konturunun 

verdiyi enerji 
2857 kVt/saat 

Isti su təchizatı üçün 
günəş fraksiyası 

35,5% Kollektorun verdiyi 
enerji  

3247 kVt/saat 

Günəş sisteminin f.i.ə. 29,1% Kollektorun modeli Standart yastı lövhəli
Aktiv günəş sisteminin 
şüalanması

9733 kVt/saat Kollektorun sayı 6 ədəd 

Tezliyə görə həm il ərzində, həm də gün ərzində günəş enerjisinin alınması və həmçinin 
istilik enerjisi istehlakı və onun istehsalında dalğalanmaları bərabər-ləşdirmək üçün  
saxlama çənindən istifadə etmək lazımdır [1]. Saxlama çəninin hesablanmış tutumu 750 l-
dir. Saxlama çəninə isti su, həm istilik nasosundan, həm günəş kollektorundan, həm də 
qazan işlədikdə qazandan gəlir. 
Mövcud günəş sisteminin istilik təchizatında işinin öyrənilməsi zamanı, aşağı günəş insol-
yasiyası  dövrlərində və həm də saxlama çənindəki  suyun temperaturu düşdükdə aşağı 
potensiallı günəş enerjisindən az istifadə olunur [2]. Bunu nəzərə alaraq, təklif olunmuş 
istilik təchizatı sxemində (şək.1) saxlama çənindən də su istilik nasosuna qızdırılmaq üçün 
verilir. Saxlama çəninin temperaturu tələb olunan həddən aşağı  düşdükdə, istilik nasosu 
qurğusunun işi dayandırılır və istehlakçı ehtiyat istilik mənbəyindən enerji alır. Bu iş rejimi  
günəş kollektorlarında yığılan enerjidən maksimum istifadə etməyə imkan verir. Bununla 
yanaşı, kollektorun girişindəki istilik daşıyıcının temperaturunun  azalması nəticəsində gü-
nəş kollektorlarının səmərəliliyi artır. 

-İstilik nasosu () ,  -  Günəş kollektoru , - Qazan 

Şəkil 4. İstilik təchizatı sistemi üçün  aylar üzrə istilik nasosu, günəş kollektoru, köməkçi  
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qazanın sistemə verdiyi istilik yükü və istilik nasosunun çevrilmə əmsalı 

Bivalent paralel rejim üzrə işləyən istilik nasosu sitemində pik vaxtı, dekabr, yanvar, fevral 
aylarında,  günəş kollektoru və istilik nasosu birlikdə istilik təlabatını ödəyə bilmir. Buna gö-
rə də köməkçi qazan işə düşür,  günəş kollektoru və istilik nasosu ilə paralel işləyir. Martın 
ortalarından dekabra qədər köməkçi qazan işləmir. Mayın sonundan oktyabrın əvvəlinə 
qədər istilik nasosu minimal yüklə işləyir, belə ki, istilik təchizatını əsasən günəş kollektoru 
ödəyir.  Simulyasiya vasitəsilə alınan nəticələr cədvəl 3-də göstərilmişdir. 

Cədvəl 3. Simulyasiya nəticəsində alınan nəticələr 

Parametr Qiymət Parametr Qiymət
Hasil edilən 
enerji(illik): 
Istilik nasosu ilə 
Qazan ilə 
Günəş kollektoru ilə 

9465 kVt/saat (70%) 
1256 kVt/saat (9%) 
2808 kVt/saat (21%) 

Itkilər(illik) 
Saxlama çənindən 
Günəş çənindən 
Otaqdakı günəş 
kollek.bor.-dan 
Açıq havadakı 
gün.kol.bor.-an 

378 kVt/saat  
49 kVt/saat 

315 kVt/saat 
75 kVt/saat 

İstifadə olunan 
enerji (illik) 
Avtonom istiləşdirmə 
Isti su təchizatı 

8509 kVt/saat (64%) 
4736 kVt/saat (35%) 

Günəş konturu:
Günəş payı 
Isti su təchizatında 
günəş payı 
Günəş sisteminin f.i.e. 
Aktiv günəş sistem. 
şüalanması 
Kollektorun verdiyi enerji

20,5% 
35,5% 
29,1% 

9733kVt/saat 
3247kVt/saat 

Tələb olunan güc: 
Istilik nasosu 
Köməkçi enerji 
Günəş kont. nasosu 
Qazan 

3204 kVt/saat (65%) 
186 kVt/saat (4%) 
149 kVt/saat (3%) 
1328 kVt/saat (28%) 

Ətraf mühitin çirklənməsinin artması, atmosferin istilk tarazlığının pozulması  tədricən qlo-
bal iqlim dəyişikliyinə gətirib çıxarır. Qlobal iqlim dəyişikliyi öz növbəsində müxtəlif təbii 
fəlakətlərə səbəb olur. Atmosferdə CO2 –nin artması bu problemlərə təkan verən amil-
lərdəndir. Kəlbəcərdə fərdi yaşayış evinin istilik təc-hizatı üçün istilik nasosu sisteminin tət-
biqi ilə 8956 kVt/saat enerjiyə qənaət olunmuşdur. Bununla yanaşı 2217 kq CO2 –nin 
atmosferə atılmasının qarşısı alımmışdı.  
İstilik nasosu sistemi ekoloji cəhətdən təmiz bir istilik  və soyuqluq təchizatı sistemidir. 
Onun işləməsi zamanı faydalı qazıntılar, daha doğrusu üzvi yanacaq yandırılmır və 
nəticədə atmosferə CO, CO2, NOX, SO2, PbO2 kimi zərərli qazlar atılmır. Hesablamaların 
nəticələrinə görə, bu sistemin tətbiqi istixana qazlarının və ağır metalların, zərərli emissi-
yalarının miqdarını azaldacaq və bunun da regionun ekoloji vəziyyətinə ən müsbət təsir 
edəcəyini söyləmək olar. Tətbiq olunan istilik nasosu həm də həmin mühitdə yaşayan in-
sanlar üçün ekoloji cəhətdən təhlükə yaratmır. Belə ki, o adi soyuducudan səssiz işləyir, 
soyudulan və ya qızdırılan otağa heç bir allergen-təhlükəli emissiyalar buraxmır. 
İstilik nasosu davamlıdır və özünə xüsusi diqqət tələb etmir. Zavod şəraitində hazırlanmış 
torpaq zondlarının xidmət müddəti 100 ilə çatır. İstilik nasosunun əsas qurğusunun – 
kompressorun xidmət müddəti 30 ildir və asanlıqla dəyişdirilə bilər. İstilik nasosu sistemi 
binalarda ən rahat şəraiti, temperatur və rütubətdə minimal dalğalanmaları, səs-küyü təmin 
edir, eyni avadanlıqla isitmə və soyutma prosesini icra etmək imkanı verir. İstilik nasosun-
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dan istifadə edən istilik sistemi tamamilə partlayışa və yanmaya davamlıdır. Xüsusi texniki 
xidmət tələb etmir və idarə etmək asandır [4].  

Nəticə: Fərdi yaşayış binalarının istilik təchizatı üçün istilik nasoslarının istismarı ilə bağlı 
inkişaf etmiş  xarici dövlətlərin təcrübəsinin nəzərdən keçirilməsi onların texniki və enerji 
səmərəliliyini, müəyyən şərtlərdə isə gəlirliliyini təsdiqləyir. [5-9]   Beləki, istilik nasosları 
həm iqtisadi, həm də ekoloji faydaları olan təbii t istilik enerjisini əldə etməyin yeganə 
yoludur. İstilik daşıyıcıları üçün tariflərin illik 10-15% artımını nəzərə alsaq, istilik nasosu 
sisteminin özünü ödəmə müddəti azalacaq. İstilik nasosundan istifadə , qış mövsümündə 
istilik və yayda binaların soyudulması xərc-lərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq. Qarabağ 
zonasında alçaq mərtəbəli tikintinin sürətini, elektrik enerjisi, qaz və inflyasiya tariflərinin 
artımı ilə bağlı proqnozları nəzərə alaraq, belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, istilik 
nasoslarının tətbiqi ilə yaxın gələcəkdə yaşayış binalarının qızdırılmasına böyük tələbat 
olacaqdır. 
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XÜLASƏ 

Son zamanlar qlobal  iqlim dəyişikliyinin tənzimlənməsi və atmosferə atılan istixana qazla-
rının (əsasən karbon dioksidin CO2) miqdarının azaldılmasında mühüm yollardan biri kimi,  
bərpaolunan enerji mənbələrinin (BEM) daha geniş şəkildə tətbiq olunmasına xüsusi 
əhəmiyyət verilir. Beynəlxalq ekspertlər tərəfindən son zamanlar aparılmış tədqiqatlar nəti-
cəsində müəyyən olunmuşdur li, BEM-lərin tətbiqi heç də bütün hallarda ekoloji cəhətdən 
tam təmiz hesab olunmur. BEM-lərin enerjisistemə inteqrasiyası və ekoloji aspektləri 
müfəssəl şəkildə öyrənilmədiyindən, hazırki məqalədə ekologiyaya olan təsirlərin bəzi 
məsələlərinə baxılmış, hidroenerji, geotermal enerji, bioenerji, külək enerjisi və günəş 
enerjisinin tətbiqi zamanı ekoloji baxımdan meydana çıxan mənfi təsirlər nəzərdən 
keçirilmişdir. Cəmiyyətə və ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üçün inteqral göstərici 
olaraq, xarici (kənar) məsrəflərdən istifadə olunur, hansı ki, məhsulun qiymətinə daxil 
edilmir və ümumilikdə, cəmiyyətə olan sosial-iqtisadi və sosial-təbiət ziyanı ilə xarakterizə 
olunur. Xarici məsrəflərə insanların sağlamlığına dəyən ziyan, material və konstruksiyalara 
olan korroziya və digər zədələr, məhsuldarlığın aşağı düşməsi və s. daxildir. BEM-lər 
qazıntı xammalı ilə müqayisədə cəmiyyət üçün daha az xarici məsrəflərə malikdir. Qeyd 
olunan mənfi təsirlərin olmasına baxmayaraq, dünya üzrə BEM-lərdən istifadənin həcmi-
ndə son zamanlar yüksək artım tendensiyası müşahidə olunur.  Azərbaycan Respublikası 
kifayət qədər böyük müqdarda bərpa olunan enerji resurslarına malik olduğundan, BEM-
lərin istifadəsi Azərbaycan enerjisistemi üçün də aktual məsələlərdəndir. Belə ki, 2030-cu 
ilə qədər ölkənin ümumi enerji balansında bərpa olunan enerji üzrə qoyuluş gücünün 30%-
ə çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bununla bağlı yaxın 2 il ərzində  Azərbaycanda 240 
MVt gücündə külək və 200 MVt-lıq günəş elektrik stansiyalarının tikintisi həyata keçirilə-
cək, bunun nəticəsində ildə təxminən 1,4 mlrd. kVt-s elektrik enerjisi istehsal olunmaqla, il 
ərzində yandırılan 300 mln. kubmetr qaza qənaət ediləcək və Respublikanın ekoloji 
durumunun yaxşılaşdırılmasına  öz töhfəsini verəcəkdir.
Açar sözlər:  ekologiya, bərpa olunan enerji mənbələri (BEM), külək elektrik satansiyası 
(KES), günəş elektrik stansiyası (GES), bioenerji, geotermal enerji, xarici məsrəflər, inteq-
rasiya.  

Giriş: Proqnozlara uyğun olaraq, yaxın gələcəkdə üzvi yanacağın hasilatı və istifadəsi 
artacaq və nəticədə Yer atmosferində istixana qazlarının konsentrasiyasının yüksəlməsi 
səbəbindən ekosistemin vəziyyətinin bundan sonra da pisləşməsi və qlobal iqlim 
dətişikliyinin davam etməsi baş verəcəkdir. Temperaturun orta hesabla 20C yüksəlməsi 
faciəli hadisələrə ( daşqınlar, sunamilər,fırtınalar, ərzaq çatışmazlığı və s.) səbəb ola bilər. 
Temperaturu buraxılabilən hədd daxilində saxlamaq üçün atmosferə atılan istixana 
qazlarının həcmini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq lazımdır. İstixana effekti yaradan əsas 



269 
AATMX

AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ 

VOLUME 24  ISSUE (+)02  2022 

ISSN: 1609-1620 

qaz karbon dioksiddir (CO2). 
Daha az ekoloji zərərə malik təbii qazın yandırılması zamanı 1 kVt.s elektrik enerjisinin 
istehsalına 0,19 kq karbon dioksid ayrılır. Neft və kömürün yandırılması zamanı atmosferə 
atılan karbon dioksidin həcmi isə daha çoxdur ( mazut üçün – 0,246 kq; kömür üçün – 0,38 
kq). Yanacaq-energetika kompleksinin bütün obyektləri üzrə zərərli tullantıların miqdarı be-
lədir: karbon dioksid – 89%; metan 9%; kükürd oksid – 0,8%; azot oksid – 0,5%; kül – 
0,7%. 
Məlum olduğu kimi, karbon dioksid yer səthinin temperaturunu tənzimləyir. Günəş enerjisi 
spektrin görünən hissəsində onu asanlıqla keçərək Yer səthinə çatır. Enerjinin böyük 
hissəsi istiliyə çevrilir, lakin qızmış Yer səthindən buraxılan infraqırmızı şüalanma atmos-
ferdə ləngiyərək karbon dioksid tərəfindən udulur və istixana effekti yaradır. 
Son zamanlar qlobal iqlim dəyişikliyinin tənzimlənməsi və atmosferə atılan istixana qazla-
rının miqdarının azaldılmasında mühüm yollardan biri kimi,  bərpaolunan enerji mənbələri-
nin (BEM) daha geniş şəkildə tətbiq olunmasına xüsusi əhəmiyyət verilir. BEM-lərin enerji-
sistemə inteqrasiyası və ekoloji aspektləri müfəssəl şəkildə öyrənilmədiyindən, hazırki 
məqalədə ekologiyaya olan təsirlərin bəzi məsələlərinə baxılmışdır. 

Eksperimental hissə: BEM-lərin istifadəsi Azərbaycan enerjisistemi üçün də aktual 
məsələlərdəndir. Belə ki, İlkin hesablamalara görə ölkəmizin iqtisadi cəhətdən əlverişli və 
eyni zamanda texniki baxımdan istifadəsi mümkün olan BEM-lərin ümumi potensialı 26 
940 MVt, o cümlədən, külək enerjisi üzrə 3 000 MVt, günəş enerjisi üzrə 23 040 MVt, 
bioenerji üzrə 380 MVt, dağ çayları üzrə 520 MVt həcmində qiymətləndirilir [1].  Belə böyük 
bir potensiala malik olmasına baxmayaraq, hazırda enerjisistemin qoyuluş gücündə BEM-
lərin payı ( hidrostansiyalar da daxil olmaqla ) 17% təşkil edir. 
2004-cü ildə “Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrin-
dən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı”nın qəbul edilməsi bərpa olunan enerji 
potensialından daha səmərəli şəkildə istifadə olunması işində ciddi dönüş və geniş 
imkanlar yaratdı. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən  qəbul edilmiş qanunvericilik aktlarında milli 
enerji təhlükəsizliyinin genişləndirilməsində BEM-lərin vasitəsilə istehsalın həcminin 
artırılmasının mühüm əhəmiyyət kəsb  etdiyi dəfələrlə qeyd olunmuşdur.                                                       
 “Azərbaycan Respublikasının energetika sektorunda islahatların sürətləndi-iri-məsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 may 2019-cu il tarixli 1209 nömrəli 
Sərəncamı ilə Energetika Nazirliyinə BEM-lərdən istifadənin təşviq edilməsi, bu sahədə 
əlverişli investisiya mühitinin yaradılması və özəl sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi 
tədbirlərinə dair təkliflərin hazırlanaraq təqdim edilməsi tapşırılıb. 
2020-ci ilin 9 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabine-tində Ener-
getika Nazirliyi ilə Səudiyyə   Ərəbistanının “ACWA Power” və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 
“Masdar” şirkətləri arasında BEM-lər üzrə pilot layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı İcra 
müqavilələri imzalanıb. Müqavilələrə uyğun olaraq “ACWA Power” şirkəti ilə 240 MVt 
gücündə külək elektrik stansiyasının (KES), “Masdar” şirkəti ilə isə 200 MVt gücündə 
günəş elektrik stansiyasının (GES) tikintisi ilə bağlı pilot layihələr icra edilməsi nəzərdə 
tutulub. Bundan əlavə Pespublikanın digər reqionlarında , o.c. işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə də BEM-lərin tilintisi üzrə layihələr nəzərdə tutulmuş, bunların icrası ilə bağlı 
qanunverici baza yaradılmışdır. 

Nəticə və müzakirələr: 2030-cu ilə qədər ölkənin ümumi enerji balansında bərpa olunan 
enerji üzrə qoyuluş gücünün 30%-ə çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur[2]. BEM-lər (külək və 
günəş) üzrə pilot layihələr çərçivəsində elektrik stansiyalarının elektrik enerjisi şəbəkəsinə 
qoşulması, BEM-lərin elektrik enerjisi şəbəkəsinə inteqrasiyası ilə əlaqədar beynəlxalq 
məsləhətçi şirkət cəlb edilməklə “Azərbaycanda bərpa olunan enerji layihələrinin dəstək-
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lənməsi üçün şəbəkənin gücləndirilməsi” layihəsi həyata keçirilib. “VPC” şirkəti tərəfindən 
hazırlanmış hesabata əsasən, qarşıya qoyulmuş 30% hədəfinə nail olmaq üçün, 1500 MVt 
qoyuluş gücündə yeni bərpa olunan enerji stansiyaları quraşdırılmalıdır ki, bu ümumi 
gücün də 2020-2022-ci illərdə 440 MVt, 2023-2025-ci illərdə 460 MVt, 2026-2030-cu 
illərdə 600 MVt olmaqla 3 dövrdə şəbəkəyə inteqrasiyası məqsədəuyğun hesab edilmişdir. 
Eyni zamanda bu hədəf üzrə dövlət investisiyası ilə yanaşı, özəl, o cümlədən xarici 
investisiya hesabına yeni istehsal güclərinin istifadəyə verilməsi istiqamətində tədbirlər 
həyata keçirilir. 
Bu layihələrin həyata keçirilməsi bir tərəfdən enerjisistemdə ənənəvi yanacaq növlərinə ( 
qaz, mazut) olan tələbatın və onların daşınma xərclərinin azalmasına, digər tərəfdən isə 
Respublika üçün əsas ixrac resursu sayılan neft və qazın eksport potensialının yüksəl-
məsinə imkan yaradacaqdır. 
BEM-lərin istifadəsi üzrə dünyanın müxtəlif ekspertlərinin gəldikləri qənaətə görə BEM-
lərin tətbiqi heç də bütün hallarda ekoloji cəhətdən tam təmiz hesab olunmur. 
Hələ 1981-ci ildə Keniyanın Nayrobi şəhərində Birləşçiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 
konfransında “Dünya üzrə yeni və bərpaolunan enerji mənbələrinin istifadəsi barədə 
fəaliyyət proqramı” qəbul olunmuş və 10 illik bir müddət keçdikdən sonra BMT-nin ekspert 
qrupları dünya üzrə böyük həcmdə materialları təhlil edərək, BEM-lərdən istifadənin ekoloji 
nəticələrinin qiymətləndirməsini yerinə yetirmişlər. Ekspertlərin gəldikləri ümumi nəticə 
ondan ibarət olmuşdur ki, BEM-lərin ekoloji cəhətdən tam təmiz olması haqqında forma-
laşan mövcud təsəvvürlər yanlışdır. Bununla əlaqədar icra olunmuş ekspertiza, BEM-lərin 
ətraf mühitlə qarşılıqlı təsirinin araşdırılmasına hələ layihələndirmə mərhələsində başlanıl-
masının vacibliyini göstərmişdir. Bu, həm də ənənəvi enerjiqurğularının layihələndirilməsi 
və istismarı zamanı buraxılmış səhvlərin, yəni əvvəlcə texnologiyaların işlənilməsi və 
tətbiqi, daha sonra isə onların ətraf mühitə mənfi təsirlərinin azaldılması yollarının axtarıl-
masının, təkrarlanmamasına imkan verəcəkdir.  
BMT-nin ekspertləri BEM qurğularının təsirinin yalnız enerjinin istehsalı ilə əlaqədar olaraq 
deyil, həm də avadanlıqların hazırlanması, o.c. onun yaradılması üçün xammalın hasilatı 
prosesinin də tədqiq olunmasının vacibliyini göstərmişlər. Əksər hallarda məhz bu mər-
hələdə BEM-lərin daha çox mənfi ekoloyi təsirinin baş verməsi müşahidə olunur. Mənfi 
təsirin miqyası BEM qurğularının güclərindən də asılıdır – böyük gücə malik BEM-lərin 
ekologiyaya mənfi təsiri daha çoxdur. Bərpaolunan enerjinin ətraf mühitə və cəmiyyətə 
olan təsirləri və bütövlükdə BEM əsaslı energetikanın müsbət və mənfi ekoloji effektləri 
hələlik tam olaraq öyrənilməmiş və bu sahədə kompleks tədqiqatların aparılması tələb 
olunur. 
Cəmiyyətə və ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üçün inteqral göstərici olaraq, xarici 
(kənar) məsrəflər qəbul edilmişdir, hansı ki, məhsulun qiymətinə daxil edilmir və ümumilik-
də, cəmiyyətə olan sosial-iqtisadi və sosial-təbiət ziyanı ilə xarakterizə olunur. Xarici məs-
rəflərə insanların sağlamlığına dəyən ziyan, material və konstruksiyalara olan korroziya və 
digər zədələr, məhsuldarlığın aşağı düşməsi və s. daxildir. 
Müftəlif ölkələr üzrə xarici məsrəflər fərqlidir. Avropa İttifaqı ölkələri üçün 1 kVt.s elektrik 
enerjisinin istehsalı üçün ayrı-ayrı generasiya mənbələri üzrə xarici məsrəflərin dəyişmə 
diapazonu belədir (avrosent/kVt.s ilə): daş kömür- 2÷15; neft - 3÷11; qaz - 1÷4; atom 
enerjisi – 0,2÷0,7; biomassa - 0÷5; hidroenerji - 0÷1;  günəş (fotovoltik) enerjisi- 0÷0,6;  
külək enerjisi - 0÷0,25. Buradan görünür ki, BEM-lər qazıntı xammalı ilə müqayisədə 
cəmiyyət üçün daha az xarici məsrəflərə malikdir.   
  Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, BEM energetikasının inkişafının əsas problemi, əlavə 
olaraq, ənənəvi resurslardan istifadənin tələb olunmasıdır. Aydındır ki, BEM-lərdən 
istifadənin artırılması, ənənəvi resurslara olan tələbatın da artmasına səbəb olacaqdır. Bu 
zaman BEM-lərin müvəffəqiyyətlə istifadəsi və inkişafı üçün yeni innovasiya texnologiya-
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larının tətbiqi ilə optimal həllə nail olmaq mümkündür.   
Bərpaolunan energetikanın inkişafının iqlim aspekti günəş, külək, hidravlik və digər 
bərpaolunan resurs əsaslı elektrik stansiyalarının işi zamanı “ CO2 sıfır emissiyası” ilə 
əlaqəlidir. Həqiqətdə də, baxılan hallarda enerjinin istehsalı üzvi yanacağın yandırılma-
ması və atmosferə istixana qazlarının və digər çirkləndiricilərin atılmaması ilə baş verir. 
Lakin bütün istehsal prosesinə, yəni hazırlıq mərhələsindən başlayaraq enerjinin istehsal 
prosesindəki yan effektlərə baxılarsa, vəziyyət daha mürəkkəb xarakter almış olur.   
 BEM-lərin tətbiqi zamanı ekoloji baxımdan meydana çıxan mənfi təsirlər aşağıdakı kimi 
xarakterizə olunur [3 ]: 
Hidroenerji. SES-lərin tikintisi zamanı böyük ərazilər suyun altında qalır, çayın axın və 
temperatur rejimi dəyişir, balıqların miqrasiya yolunda maneə yaranır və s. Durğun su 
rejimi yerli iqlim şəraitini dəyişir, seysmik hadisələrin inkişafına şərait yaradır, ən təhlükəlisi 
isə bəndin dağılması nəticəsində yaşayış məskənlərinə və insanlara dəyən ziyandır. 
Geotermal enerji. Suyun və suxurun kimyəvi çirklənmə riskinin olması: karbon dioksid 
CO2, sulfid H2S, ammonyak NH3, metan CH4, bor B, mişyak As, civə Hg; stansiyanın metal 
konstruksiyalarının korroziyası; termal suyun çıxarılması zamanı dağ suxurlarının 
deformasiyası, lokal seysmik hadisələrin yaranma riski və s. 
Bioenerji. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin mənimsənilməsi (bioenerji 
məhsullarının tədarükü üçün). Bu mənimsənilmə böyük miqyasda baş verdikdə dünyada 
ərzaq probleminin yaranmasına, flora və faunanın bəslənmə şəraitinin pisləşməsinə səbəb 
ola bilər. 
 Külək enerjisi. İstixana qazlarının yaranması və atmosferin çirklənməsi baxımından daha 
az təhlükəlidir. Lakin ekoloqlar bir sıra iradlar göstərirlər: səs-küylə çirklənmə; estetik çirk-
lənmə; pərlərin fırlanmasının psixikaya təsiri; faunaya təsiri ( quşları qorxudur, toqquşma 
zamanı onların tələf olmasına səbəb olur), böyük miqdarda külək qurğularının birləşdiril-
məsi hava selinn axınını zəiflədir, temperatur balansının pozulmasına və iqlim dəyişikliyinə 
səbəb olur, qəza nəticəsində pərlərin qırılması zamanı yaranmış parçaların 400-800 m 
məsafəyə qədər atılması təhlükəsi yaranır. Ofşor (dəniz) KES-lərinin tikintisi ilə servis və 
qəza xidmətlərinin göstərilməsi və aradan qaldırılması çətinləşir (xüsusən, KES-də yanğın 
baş verdikdə). KES-lər böyük torpaq sahələrini əhatə edir, mühitə olan yüksək çirklənmə 
səviyyəsinə malik kompozit materiaıdan hazırlanmış külək turbininin utilizasiya problemi 
yaranır. Belə təhlükələr əsasən elektrik enerji istehsalında KES-lərin payının yüksək 
olması halında baş verir ( məsələn, İtaliyada 5%, Almaniyada 9%, İspaniyada 18%-dir).  
Günəş enerjisi. Əsas ekoloji risklər günəş batareyalarının istehsalında istifadə olunan 
toksik və partlayıcı materiallarla bağlıdır. Batareyaların tərkibində tellurid kadmium CdTe, 
sulfid kadmium CdS, arsenid qalium GaAs vardır. İstehsal zamanı stordan istifadə olunur 
ki, bu da bir sıra toksik birləşmələrin yaranmasına səbəb olur. Bu isə əvvəlcə istehsal 
prosesində, daha sonra isə utilizasiya zamanı problemlər yaradır. Batareya istehsalındakı 
digər problem böyük həcmdə suyun tələb olunmasıdır, məsələn, Amerika təcrübəsində 1 
MVt gücün istehsalı üçün tələb olunan təmizləyici suyun miqdarı 10 litr/dəq təşkil edir. 
Bundan əlavə, GES-lərin tikintisinə böyük torpaq sahələrinin ayrılması tələb olunur (GES-
in xüsusi torpaqtutumu 0,001÷0,006 ha/kVt təşkil edir ki, bu da SES-dən az, TES –dən isə 
çoxdur) və nəticədə günəş panellərinin altında qalan torpağın strukturunun və ətraf mühitin 
iqliminin  dəyişməsinə səbəb olur.  
Qeyd olunan mənfi təsirlərin olmasına baxmayaraq, dünya üzrə BEM-lərdən istifadənin 
həcmində son zamanlar yüksək artım tendensiyası müşahidə olunur. Bu, hər şeydən əvvəl 
mənfi təsirlərin yeni innovasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə azaldılmasının mümkünlüyü, 
karbohidrogen ehtiyatlarının məhdudluğu, qlobal istiləşmə probleminin mövcudluğu, BEM-
lərin qiymətlərində azalma, mərkəzlərdən uzaq yaşayış yerlərində istifadənin iqtisadi 
baxımdan əlverişli olması, avtonom şəkildə fəaliyyətin mümkünlüyü, enerjisistemə inteqra-
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siya səviyyəsinin yüksəlməsi, pik saatlarda dayanıqlı iş rejiminin əldə olunmasına köməklik 
göstərməsi və s ilə əlaqədardır. 
 Azərbaycanda "ACWA Power" şirkəti ilə 240 MVt gücündə külək, "Masdar" şirkəti ilə isə 
200 MVt-lıq günəş stansiyalarının tikintisi layihələri üzrə ümumilikdə, ildə təxminən 1,4 
mlrd. kVt-saat elektrik enerjisinin istehsalı proqnozlaşdırılır.  
 Bu şirkətlər Azərbaycanda bərpa olunan enerji sahəsində həyata keçirəcək pilot layihələr 
çərçivəsində 400 mln. ABŞ dollarına yaxın sərmayə yatıracaq. Layihələrin reallaşdırılması 
2 ilə yaxın vaxt aparacaq və mərhələli qaydada icra olunacaq. Sözügedən istehsalat 
güclərinin istifadəyə verilməsi ildə 300 mln. kubmetr qaza qənaət etməyə imkan yaradacaq 
ki, bu da Azərbaycanda əhali üzrə qaz istehlakının 10%-nə bərabərdir. Alternativ enerji 
mənbələrinin inkişafı qənaət edilən qaz hesabına ölkənin ixrac potensialının da 
artırılmasına  imkan verəcəkdir. Eyni zamanda, ənənəvi İstilik elektrik stansiyalarında il 
ərzində yandırılan 300 mln. kubmetr qaza qənaətin edilməsi Respublikanın ekoloji 
durumunun yaxşılaşdırılmasına da öz töhfəsini verəcəkdir. 
240 MVt gücündə KES-in və 200 MVt gücündə GES-in istismara verilməsi ilə əlaqədar ola 
biləcək mənfi təsirlərin kəmiyyət və keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi, onların həyat fəalyyəti 
dövründə əldə olunmuş göstəricilərin hərtərəfli tədqiqi nəticəsində mümkün olacaqdır. 
Digər tərəfdən, bərpaolunan enerjidən istifadənin yaratdığı mənfi təsirlər hazırda 
tədqiqatçılar tərəfindən müfəssəl olaraq araşdırılmadığı üçün bu cür tədqiqat işlərinin 
davam etdirilməsi elmi və praktik cəhətdən böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Nəticə: BEM-lər üzrə kifayət qədər yüksək potensiala malik olan Azərbaycan Respub-
likasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədilə, 2030-cu ilə qədər ölkənin ümumi 
enerji balansında bərpa olunan enerji üzrə qoyuluş gücünün 30%-ə çatdırılması və ilkin 
olaraq 240 MVt gücündə KES-in və 200 MVt gücündə GES-in tikilərək istismara verilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur.  
1. Beynəlxalq ekspertlərin, BEM-lərdən istifadənin ekoloji nəticələrinin qiymətləndirməsi 
üzrə yerinə yetirdikləri tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq müəyyən edilmişdir ki, BEM-lərin 
ekoloji cəhətdən tam təmiz olması haqqında formalaşan mövcud təsəvvürlər yanlışdır. 
Bununla əlaqədar olaraq, BEM-lərin ətraf mühitlə qarşılıqlı təsirinin araşdırılmasına hələ 
layihələndirmə mərhələsində başlanılmalıdır. 
2. Əksər hallarda məhz xammalın hasilatı prosesi zamanı BEM-lərin daha çox mənfi 
ekoloji təsirinin baş  verməsi müşahidə olunur. Odur ki, BEM qurğularının təsirinin yalnız 
enerjinin istehsalı ilə deyil, həm də  avadanlıqların hazırlanması ilə əlaqədar olaraq tədqiq 
olunması vacibdir.  
3. Bərpaolunan enerjidən istifadənin yaratdığı mənfi təsirlər hazırda tədqiqatçılar tərəfin-
dən müfəssəl olaraq araşdırılmadığı üçün, bu cür tədqiqat işlərinin davam etdirilməsi elmi 
və praktik cəhətdən böyük əhəmiyyətə malikdir.  
4. BEM-lərin ətraf mühitə mənfi təsirinin azldılması, onların istehsalında  ekoloji cəhətdən 
daha təmiz xammal və materiallardan istifadə olunması və yeni innovasiya texnologi-
yalarının tətbiqi ilə mümkündür.  

ƏDƏBİYYAT 

1. Azərbaycanda BEM-lərdən istifadənin inkişafı üzrə təlim-seminar. Bakı, ADA univer-
siteti. 2020. 
2. Исследование воздействия на сеть. Финальный отчет. – Mercados-Aries İnternatio-
nal. 2021.-93 cтр. 
3. Материалы конференции «Основы экологической безопасности» /Под ред. Г.А. 
Богдановского, Н.А. Галактионовой. «Научные труды МНЭПУ». Вып.4.-М.: Изд-во 
МНЭПУ, 2000.- стр.37-44.     



273 

VOLUME 24  ISSUE (+)02  2022 

ISSN: 1609-1620 

AATMX
AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İŞĞALDAN AZAD  
OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİ ÜÇÜN KÜLƏK ENERJİSİNİN İQTİSADİ 
SƏMƏRƏLİLİYİNİN HESABLANMASI 

R.K.Kərimova[0000-0002-7657-1358] 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı 
E-mail: rashida.aktau@mail.ru 

XÜLASƏ 

Məqalədə külək axınının əsas xüsusiyyətləri açıqlanır, həmçinin külək enerjisi ehtiyatının 
hesablanması xüsusiyyətləri və külək elektrik stansiyalarından istifadənin iqtisadi səmərə-
liliyi müzakirə olunur. 
Açar sözlər: Bərpa olunan enerji mənbələri, külək elektrik stansiyaları, ümumi resurs, 
texniki resurs, küləyin sürəti 

Ənənəvi enerji üçün yanacağın məhdud təbii ehtiyatları və bununla əlaqədar olaraq elektrik 
enerjisi tariflərinin demək olar ki, hər il artması, eləcə də ənənəvi elektrik enerjisi mənbələri-
nin mənfi ekoloji nəticələri bərpa olunan enerji mənbələrindən (BEM) istifadə üçün geniş 
perspektivlər açır. 
Dənizlərdə və okeanlarda, çaylarda külək dalğalarının tədqiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Keyfiyyətli və vaxtında alınan məlumatlar ekoloji və texnogen fəlakətlərin qarşısını almağa 
və təbiətin rasional idarə edilməsinə kömək edir. 
BEM-in inkişafı üzrə proqnoz göstərir ki, 2030-cu ilə qədər qlobal enerji istehlakı balansında 
onların payı 20%-ə qədər ola bilər (böyük su elektrik stansiyaları istisna olmaqla). Lakin bu 
enerji mənbələri mümkün qədər tez və geniş şəkildə tətbiq olunarsa, proqnozlar özünü 
doğruldur: hər bir yeni mənbənin ümumi enerji balansında payının 1-dən 10%-ə qədər 
artması üçün 30-50 il vaxt lazımdır. 
Müasir külək enerjisi dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində enerji sistemlərinin tərkib 
hissəsidir, bir sıra ölkələrdə isə BEM-ə əsaslanan alternativ enerjinin əsas komponentlərin-
dən biridir. 
Təəssüf ki, hazırda ölkəmizin enerji balansında qeyri-ənənəvi və bərpa olunan enerji 
mənbələrinin (külək enerjisi də daxil olmaqla) payı cəmi 1,5% təşkil edir. Bununla belə, 
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə həm külək enerjisindən, həm də digər bərpa olunan 
enerji mənbələrindən genişmiqyaslı istifadə üçün obyektiv resurs, sosial-iqtisadi və ekoloji 
ilkin şərtlər mövcuddur. 
Bu gün bütün dünyada bərpa olunan enerji potensialında intensiv artım müşahidə olunur. 
Enerji sektorunun ölçüsündən, coğrafi mövqeyindən, iqtisadi vəziyyətindən və resurs 
bazasından asılı olmayaraq müxtəlif ölkələrdə onun sürətli inkişafının mühüm amili bu 
mənbələrin ekoloji üstünlükləri və qurğuların ekoloji təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi üçün 
daim inkişaf edən texnologiyalardır. Məlumdur ki, küləyin əsas səbəbi günəş tərəfindən yer 
səthinin qeyri-bərabər qızmasıdır. Bundan əlavə, yerin səthi heterogendir: quru, okeanlar, 
dağlar, meşələr eyni enlik altında səthin müxtəlif istiləşməsinə səbəb olur. Yerin fırlanması 
da hava axınlarında əyilmələrə səbəb olur. 
Küləyi enerji mənbəyi kimi təsvir etmək üçün külək enerjisi kadastrı konsepsiyası ilə 
birləşdirilən küləyin aeroloji və enerji xüsusiyyətləri toplusundan istifadə olunur. Küləyin əsas 
kadastr xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir: 
– orta illik küləyin sürəti; 
– illik və gündəlik külək sxemləri; 
– küləyin sürətinin təkrarlanması; 
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– küləyin istiqamətlərinin təkrarlanması; 
- maksimum küləyin sürəti; 
– xüsusi güc və xüsusi külək enerjisi; 
– regionun külək enerjisi ehtiyatları. 
Küləyin orta illik sürəti haqqında məlumatlar küləyin intensivliyinin ümumi səviyyəsinin ilkin 
xarakteristikası kimi çıxış edir. Orta illik küləyin sürətinin dəyərinə görə, ilk təxmində, 
müəyyən bir ərazidə külək elektrik stansiyalarının (KEQ) istifadə perspektivlərini mühakimə 
etmək olar. Bununla belə, nəzərə almaq lazımdır ki, küləyin sürəti relyefə, səthin nahamar 
olmağına, kölgə elementlərinin mövcudluğuna və yerin hündürlüyünə bağlıdır. Müxtəlif 
stansiyalarda bu şərtlər fərqli ola bilər. Buna görə də, orta küləyin sürətini müqayisə etmək 
üçün onları müqayisə edilə bilən şərtlərə endirmək lazımdır. Bir qayda olaraq, açıq düz ərazi 
və yerdən 10 m hündürlük müqayisəli şərtlər kimi qəbul edilir. 
İllik külək dövrü - orta küləyin sürətinin mövsümi dəyişməsidir. Küləyin gündəlik kursu 
əsnasında orta küləyin sürətinin dəyişməsidir. Ən aydın şəkildə yayda görünür , qışda isə 
özünü az göstərir. Yayda küləyin intensivliyinin ümumi səviyyəsinin aşağı düşməsi 
şəraitində külək sürətinin gündəlik maksimumu külək enerjisindən səmərəli istifadə üçün 
əlverişlidir, çünki gündüz vaxtı, bir qayda olaraq, enerjiyə tələbat artır.  
Külək istiqamətlərinin tezliyi nəzərdən keçirilən dövrdə (ay, il) bu və ya digər istiqamətdə 
küləklərin nə qədər vaxt əsdiyini göstərir. Külək istiqamətlərinin düzgün uçotu külək 
turbinlərinin yerdə optimal yerləşməsinin müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır. 
Enerji ehtiyatlarını qiymətləndirərkən adətən potensial, texniki və iqtisadi resurslar nəzərə 
alınır. Maksimum faydalı enerji maksimum dəyəri 0,593 olan külək enerjisindən istifadə 
əmsalı ilə qiymətləndirilir. Küləyin sürəti küləyin texniki xüsusiyyətlərinin ən vacib xarakte-
ristikasıdır - bu, hava kütləsinin bir saniyə ərzində qət etdiyi  məsafədir. Külək enerjisindən 
maksimum istifadə əmsalı ξ = 0,192-dən çox ola bilməz. 
Külək enerjisinin ümumi potensialı düsturla müəyyən edilir 

�ü� = 0.025���∑ ��
��

��� ��                                              (1) 
Burada ρ – havanın sıxlığı, kq/m3; T = 8760 - bir ildə saatların sayı; S - ərazinin sahəsi, m2; 
v −  i diapazonunda küləyin orta illik sürətidir; ; t - i diapazonunda sürətin tapılma ehtimalıdır. 
Regionda (ölkədə) külək enerjisinin texniki resursu ümumi potensialının bir hissəsidir ki, 
texniki vasitələrin hazırkı inkişafı və ekoloji standartlara uyğunluq səviyyəsində istifadə oluna 
bilər. 

W��� = 0.01
����

��
TS                                              (2) 

Burada N��� -  müəyyən edilən külək turbininin orta gücüdür 

N��� =
���

�
ρ∑ v�

��
��� η��t�                                      (3) 

Burada η�� − külək turbininin ümumi səmərəliliyi, aşağıdakı düsturla müəyyən edilir: 
η�� = c�η���η��                                                (4) 

Burada c� - küləkdən istifadə əmsalıdır; η���- külək turbinlərinin mexaniki səmərəliliyi; η�� - 

külək turbinlərinin elektrik səmərəliliyi. 
(2) və (3) düsturlarındam göründüyü kimi, texniki potensial yalnız küləyin orta sürətindən və 
onun paylanmasından asılıdır. 
Külək enerjisinin ən aktual məsələsi külək turbinlərinin iqtisadi səmərəliliyi və ətraf mühitə 
uyğunluğudur. Külək turbininin parametrlərinin, ölçülərinin, növünün, elektrik enerjisinin 
mümkün miqdarının əsaslandırılması istehlakçının tələbləri, onun elektrik qurğularının 
strukturu, elektrik enerjisi ilə əlaqəsi nəzərə alınmaqla texniki-iqtisadi hesablamalar və 
mühəndis layihələndirməsi əsasında həyata keçirilir. Hər bir konkret yerdə əldə edilə bilən 
külək enerjisinin miqdarı küləyin sürətindən asılı olan texniki külək enerjisi potensialı ilə 
xarakterizə olunur. Əsas olaraq külək turbininin hündürlüyünə çevrilən külək sürətinin 
rütubətin hündürlüyündə orta uzunmüddətli dəyərləri götürülür. 
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KEQ-nın elektrik enerjisi istehsalı düsturla müəyyən edilir: 
E = 0.01T∑ P��

��
����

(k�v)f�(v)                                      (5) 

Burada T - hesab olunan müddət (ən çox bir il, yəni T = 8760 saat); P��(k�v) - külək  turbininin 

faydalı gücünün külək təkərinin oxunun hündürlüyündə küləyin sürətindən asılılığı, i 
addımlarla işə salınma sürətindən vs sönmə sürətinə qədər dəyişən 0,5 - 1 m/s;  k�v  - külək 
təkərinin oxunun hündürlüyündə küləyin sürəti, m/s; k� - hündürlük fərqi nəzərə alınmaqla 
düzəliş əmsalı. 
Külək energetik qurğularında adətən 25 m/s-dən çox olmayan külək sürətinin işləmə 
diapazonundan istifadə edir. Bu sürət 12 ballıq Bofort şkalası üzrə 9-cu pilləyə (fırtına) uyğun 
gəlir. 
Cədvəl 1-də külək sürətlərinin müəyyən edilmiş işləmə diapazonu üçün xüsusi güc 
dəyərlərini göstərilir.

Cədvəl 1 

���,� �⁄ 2 3 4 5 10 14 18 20 23 25 
��ü�,  Vt/m2 4,9 16,55 39,2 76,6 613 1682 3575 4904 7458 9578 

Kiçik istehlakçıların enerji təchizatı üçün külək turbinlərindən istifadənin iqtisadi səmərəliliyi 
mövcud külək enerjisi potensialı, istehlakçının elektrik enerjisi tarifi, istifadə olunan külək 
turbininin dəyəri, qoşulma üçün texniki şərtlər və bir sıra digər amillərlə müəyyən edilir. 
Müxtəlif obyektlərin təxmini hesablamaları göstərdi ki, obyektlərin özünü ödəmə müddəti 
3,5-5 il ola bilər və elektrik enerjisi tariflərinin qalxması şəraitində azalır. Bir sıra ölkələrdə 
aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, gücü 100 ... 300 kVt olan külək turbinləri hazırda ən qənaət-
cildir, gələcəkdə 250 ... 350 kVt gücündə olması gözlənilir. 

Nəticələr: 
1. Külək turbinlərinin praktikaya gətirilməsini sürətləndirmək üçün geniş tədqiqat və inkişaf 
etdirmə və aqreqatların kütləvi istehsalına ehtiyac var. 
2. Külək enerjisini elektrik enerjisinə çevirən külək turbinlərinin küləyin maksimal vaxtlarında 
əyilmə momentləri üçün aparılmış riyazi modelləşdirmə düsturları və simulyasiya 
proqramları hesabına işğaldan azad olunmuş ərazilərdə quraşdırılacaq turbinin konstruktiv 
quruluşuna görə həmin ərazidə dayanıqlı olması üçün  tələb olunan mexaniki möhkəmliyinin 
tapılması əlverişlilik qazandırır 
3. Kiçik istehlakçıları təmin etmək üçün külək turbinlərindən istifadənin iqtisadi səmərəliliyi 
mövcud külək enerjisi potensialı ilə müəyyən edilir. 
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XÜLASƏ 

110 kV-luq şəbəkədə qısa qapanmanın açılması və ATQ işləməsi zamanı yaranan ifrat 
gərginliklər tədqiq olunur. Təyin edilib ki, qısa qapanmanın açılmasının başlanğıc anında 
baxılan sistem şinlərə bağlanan xəttin axırında, davam etmə müddəti çox kiçik (1–1,5 mks) 
olan gərginlik sıçrayışı yaranır. Bu impuls tez sönür, şəbəkədə, qəzadan sonrakı rejim qə-
rarlaşır və yaranan ifrat gərginliklər xətt gərginliyi həddində olur. İfrat gərginliklərin maksimal 
qiyməti isə açarla kəsilən cərəyanın qiymətindən asılı olur və bu qiymətin artması ilə kəsgin 
artır. İki kontaktlı, müqaviməti xəttin dalğa müqavimətinə bərabər olan rezistorlu açarlar olan 
halda praktiki olaraq ifrat gərginliklər yaranmır. Baxılan kommutasiya ifrat gərginlikləri İGM 
ilə də məhdudlaşır və bu halda yaranan ifrat gərginliklər 2�� qiymətini keçmirlər. EVX, ATQ 
vasitəsi ilə yenidən qoşulduqda praktiki olaraq ifrat gərginliklər yaranmır.  
Açar sözlər: qısa qapanma, ATQ, ifrat gərginlik, dalğa müqaviməti, kommutasiya. 

Elektrik qurğularının istismarı prosesində yüksüz işləyən xəttin, transformatorun və ya 
şəbəkənin müəyyən hissəsinin dövrədən açılması və qoşulması zamanı kommutasiya ifrat 
gərginlikləri yaranır. Bu tip ifrat gərginliklərin yaranma səbəbləri tutumlarda qalmış elektrik 
yükləri, açarlarda qövsün cox sayda təkrar alışması və keçən cərəyanın açar vasitəsilə 
kəsilməsidir. Açarın açılması ilə cərəyan kəsildikdə, bu cərəyana uyğun maqnit enerjisi 
elektrik enerjisinə çevrilir və gərginlik artır. Bu faktor, qısa qapanma (qq) cərəyanlarının 
kəsilməsində daha kəsgin şəkildə özünü göstərir. Əgər nəzərə alınsa ki, elektrik şəbəkəsinin 
baxılan hissəsi avtomatik təkrar qoşma qurğusu (ATQ) ilə təchiz olunub, onda eyni bir açarla 
açıb - qoşma əməliyyatı 2 – 4 dəfə (ATQ – nın bir və ya iki dəfəli olmasından asılı olaraq) 
yerinə yetiriləcək və bu halda ifrat gərginliyin inkişafı mexanizminin necə olacağı məsələsi 
açıq qalır və müəyyən maraq doğurur. Təqdim olunan bu məqalə, ATQ qurğusu ilə təchiz 
olunmuş elektrik şəbəkəsi hissəsində yaranmış qq açılması, və bu qq yox olduqdan sonra 
şəbəkənin açılan hissəsinin yenidən qoşulması zamanı yaranan ifrat gərginliklərin təyin 
edilməsinə və qiymətləndirilməsinə həsr edilib.  
Baxılan elektrik şəbəkəsinin sxemi şək.1 – də verilib 1.  Sxemdə, ikinci və üçüncü yarım-
stansiyaların nominal gərginlikləri 110 kV, tam yükləri isə uyğun olaraq �� və �� – dir. Üç 
fazalı qq ikinci yarımstansiyanın sistem şinlərində yaranması halına baxılır və onun 
açılmasının ikinci xəttin axırında, əvvəlində və üçüncü xəttin axırında (qq yaranmasının və 
onun açılmasının ikinci yükə təsirini təyin etmək üçün) yaratdığı ifrat gərginliklər tədqiq 
olunur. Hesabat, üç fazalı qq, hər hansı bir fazanın (A fazasının) gərginliyinin maksimum 
qiymətindən keçdiyi anda  yarandığı hal üçün aparılıb. Qq üç fazalı olmasının qəbul edil-
məsi, prosesin bir fazalı sistemdə getməsi kimi baxılmasına imkan verir ki, bu da hesabatı 
xeyli sadələşdirir 2.  

Şəkil 1. Baxılan şəbəkənin elektrik sxemi 
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Hesabat OrCAD 17 alqoritm dilindən istifadə etməklə aparılıb.  Hesabatın nəticələri 1 və 2 
cədvəllərində, və şək. 2 – 4 – də verilib.  

Cədvəl 1. Qısa qapanmanın açılmasında yaranan ifrat gərginliklər 

Şəbəkənin 
rejimi 

İ�� Açarın açılma 
vaxtı 

İ�ə� ��� ��� �� ��� ə� ��� ��

кА ms A kV kV kV  kV 
normal ---- ---- --- 81,55 83,759 81,55 81,92 

Q.q. baş. anı 

1,645

tqq=45,169 --- 0 37,357 0 36,02 

Yük 1 (X2) aç. t2aç=353,197 0 0 111,427 115,511 110,35 

Yük 1 (X2) aç. t2aç=353,190 3,47 0 109,99 241,276 108,99 
Yük 1 (X2) aç. t2aç=353,182   6,94 0 111,398 595,684 110,32 

Yük 1 (X2) aç. t1aç=353,175   8,72 0 109,907 905,813 108,73 

Yük 1 (X2) aç. t1aç=353,166 14,82 0 111,593 1305 110,50 

Yük 1 (X2) aç. t1aç=353,153  20,83 0 111,684 1880 110,33 
Qq yox olur     --- ��� ��� ��

= 500

  --- 0 85,409 85,879 83,895 

Yük 1 qoşulur     --- �� ��ş = 677   --- 81,35 83,683 81,250 81,944 

Cədvəl 1 – də normal rejimə, qq yaranması anına, onun açılması anına və qq yox olduqdan 
sonra açarın bağlanaraq şəbəkənin normal sxemini bərpa etməsi anına uyğun hesabat 
nəticələri göstərilib. Bu cədvəldən göründüyü kimi, ikinci yarımstansiyanın sistem şinlərində 
qq  yarandıqda, normal rejimə uyğun 103 A qiymətində olan cərəyan  
1645 А qiymətinədək artır. Bu yarımstansiyanın sistem şinlərində gərginlik sıfıra düşür, 
şəbəkənin digər hissələrindəki gərginliklər isə iki dəfədən çox azalır. Cərəyanın artması 
nəticəsində rele mühafizəsi işə düşür və qəzalı hissəni şəbəkədən açır. Açarlar adətən, qq 
cərəyanlarını onların qiymətlərinin sıfırdan keçən və ya sıfıra çox yaxın olan anlarda açırlar. 
Hesabatda, qq açılması, açardan keçən cərəyanın sıfır  qiymətində və 3,47 А, 6,94 А, 8,72 
А, 14.82 А və 20, 83 А qiymətlərində yerinə yetirilmişdir. Açılma, cərəyanın sıfır qiymətində 
olduqda, yaranan ifrat gərginliklər böyük olmur (115,511 kV). Lakin, cərəyanın çox kiçik 
qiymətində (3,47 А) belə kəsilməsi faza gərginliyinin təqribən üç dəfə artmasına (241,276 
kV) səbəb olur. 6,94 А qiymətli cərəyanın kəsilməsi isə 595,684 kV gərginlik yaradır (cədvəl 
1 - ə bax). Hesabat, kəsilən cərəyanın 14,82 А və 20,83 А qiymətləri üçün də aparılıb və 
çox böyük ifrat gərginliklər alınıb. Aydındır ki, elektrik sistemlərində gərginliyin artmasının 
müəyyən həddi olur ki, bu hədd də sistemdəki mənbələrin gücünə və dövrənin aktiv 
müqavimətinə müvafiq olur.  

Cədvəl 1. Qısa qapanmanın açılmasında yaranan ifrat gərginliklər 

Şəbəkənin 
rejimi 

İ�� Açarın 
açılma       
vaxtı 

İ�ə� ��� ��� �� ��� ə� ��� ��

кА ms A kV kV kV kV
normal ---- ---- --- 81,55 83,759 81,55 81,92 

Q.q. baş. anı tqq=45,169 --- 0 37,357 0 36,02 

Yük 1 (X2) aç. t2aç=353,197 0 0 111,427 115,511 110,35
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Yük 1 (X2) aç.  

1,645

t2aç=353,190 3,47 0 109,99 241,276 108,99

Yük 1 (X2) aç. t2aç=353,182   6,94 0 111,398 595,684 110,32

Yük 1 (X2) aç. t1aç=353,175   8,72 0 109,907 905,813 108,73

Yük 1 (X2) aç. t1aç=353,166 14,82 0 111,593 1305 110,50

Yük 1 (X2) aç. t1aç=353,153 20,83 0 111,684 1880 110,33

Qq yox olur     --- ��� ��� ��

= 500

  --- 0 85,409 85,879 83,895

Yük 1 qoşulur     --- �� ��ş = 677   --- 81,35 83,683 81,250 81,944

Hesabatda alınmış, ifrat gərginliklərin yuxarıda göstərilən qiymətləri kifayət qədər böyükdür 
və sistemdəki elektrik avadanlıqlarının izolyasiyası üçün böyük təhlükə yarada bilərlər 4.  
Şək.2a-da, kəsilən cərəyanın 6,94 А qiyməti halında, ikinci xəttin axırında, əvvəlində və 
üçüncü xəttin axırında yaranan ifrat gərginliklərin əyriləri göstərilib. Bu şəkildən görünür ki, 
qq açıldıqda ikinci xəttin axırında (açar olan nöqtədə) gərginlik sıçrayışla 595,511 kV 
qiymətinə qədər artır. Bu sıçrayışın davam etmə müddəti çox kiçik 1– 1,5 ��� həddində olur 
(şək.2b). Gərginliyin belə sıçrayışla artması kəsilən cərəyanın qiymətindən asılıdır. Kəsilən 
cərəyanın qiyməti artdıqca bu formalı gərginliyin qiyməti də kəsgin artır və əksinə. Kəsilən 
cərəyanın sıfır qiymətində isə gərginliyin belə sıçrayışı alınmır (cədvəl 1 - ə bax).  Bu impuls 
formalı gərginlik tez sönür və hətta xəttin əvvəlinə gəlib çıxmır. İmpuls gərginliyi söndükdən 
sonra şəbəkədə qq sonrakı qərarlaşmış rejim yaranır və gərginliklər xətt gərginliyi 
səviyyəsində qalır. 

a 

b 

Şəkil 2. İkinci xəttin axırında, əvvəlində və üçüncü xəttin axırındakı ifrat gərginliklər: 
а – ikinci xəttin axırında (qırmızı), ikinci xəttin əvvəlində (göy) və üçüncü xəttin axırında (yaşıl); 

b - ikinci xəttin axırındakı ifrat gərginlik. 

Məlumdur ki, iki kontaktlı rezistorlu açarlar kommutasiya ifrat gərginliklərini azaldır. Bu 
açarlarda əsas və köməkçi kontaktların bağlanması, və ya açılması arasındakı zaman fərqi 
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1,5 − 2 sənaye tezliyi həddində olur və bu onunla izah olunur ki, bu zaman ərzində köməkçi 
kontaktların bağlanması (və ya əsas kontaktların açılması) ilə əlaqədar olan keçid prosesləri 
praktiki olaraq sönmüş olur və əsas kontaktların bağlanması ( və ya köməkçi kontaktların 
açılması) demək olar ki, xəttin  birtərəfli qoşulmuş halında kvazistasionar rejimdə yerinə ye-
tirilir. Qeyd edilməlidir ki, açarın rezistoruna qoyulan tələblər, bağlanmanın (və ya açılmanın) 
birinci və ikinci etaplarına birgə baxılması əsasında təyin edilir 5.   
Baxılan məsələnin, şəbəkədə iki kontaktlı açarın olduğu hala uyğun hesabatının nəticələri 
cədvəl 2-də verilib.  Hesabatda, hər iki kontaktın açılması, açardan keçən cərəyanın sıfırdan 
keçən anında yerinə yetirilməsi və açarın rezistorunun müqavimətinin  0 – 600 Ω intervalında 
dəyişdirilməsi nəzərə alınmışdır. 

Cədvəl 2. Baxılan şəbəkədə qısa qapanmanın iki kontaktlı rezistorlu açarla açılması 
halında yaranan ifrat gərginliklər 

      Açar  
rezistorunun 
müqaviməti,              

İ�ə�    Açar kontaktlarının    
         açılma vaxtı

��� ��� ə� ��� �� ��� ��

əsas kont. köm. kont. 
Ω А ms ms kV kV kV kV

0 

   0 

    353,183        ---- 0 37,353 0 36,68 
353,183 383,246 0 111,61 2148 110,06

100  353,193       ---- 0  71,86 59,129 70,18 
 353,193   391,343       0  87,94 1124 85,93 

400  353,211       ---- 0  82,40 78,24 80,40 
 353,211    390,625 0  88,10 720,3 86,03 

450 
353,201 ---- 0 84,42 81,41 83,41

 353,201    390,535 0 88,35 133,14 86,33 

500 
 353,193       ---- 0 86,46 82,64 85,41 
 353,193    390,509 0 87,640 87,950 85,54 

550 
 353,193        ---- 0 85,940 84,93 85,05 
 353,193    390,520 0 86,256 88,400 86,16 

600 
 353,193       ---- 0 86,57 86,27 84,60 

353,193 390,510 0 89,67 221,79 88,27

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, açarın əsas kontaktlarının, onun müqavimətinin sıfır qiymə-
tində açılması heç bir rol oynamır, çünki bu halda əsas kontaktlar, müqaviməti sıfır olan bir 
budağı şuntlamış olur. Müqavimətin sıfır qiymətində köməkçi kontaktların açılması isə böyük 
ifrat gərginliklər yaradır (bir kontaktlı açarlar olan haldakı kimi). Açar rezistorunun müqavi-
mətinin artırılması, əsas kontaktların açılmasında yaranan ifrat gərginlikləri artırır, köməkçi 
kontaktların açılmasında yaranan ifrat gərginlikləri isə azaldır.  Beləki, bu müqavimətin 100 
Ω qiymətində, əsas kontaktlar açıldıqdan sonra yaranan ifrat gərginlik 1124 kV, köməkçi 
kontaktlar açıldıqdan sonra yaranan ifrat gərginliklər isə 59,129 kV alınır (cədvəl 2 - ə bax). 
Açar rezistoru müqavimətinin artması ilə yaranan ifrat gərginliklərin belə qanunauyğunluqla 
dəyişməsi, bu  müqavimətin 500 Ω qiymətinədək davam edir. Bu müqavimətin � = 500 ÷
550 Ω qiymətlərində, göstərilən ifrat gərginliklər praktiki olaraq bərabərləşir və müqavimətin 
bu qiyməti optimal qiymət kimi qəbul edilir, çünki bu halda hər iki ifrat gərginliklər minimal 
olur. Açar rezistoru müqavimətinin qiymətinin  artırılması davam etdirildikdə, proses əksinə 
gedir, yəni açarın əsas kontaktları açıldıqda yaranan ifrat gərginlik, köməkçi kontaktlar 
açılanda yaranan ifrat gərginlikdən böyük olur 2. 
Beləliklə, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, açar rezistoru müqavimətinin optimal qiyməti, ve-
rilmiş nominal gərginlikli elektrik verilişi xəttinin dalğa müqavimətinin qiymətinə yaxın olur. 
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Doğrudan da, böyük güclü mənbə halında, xətti onun dalğa müqavimətinə bərabər müqa-
vimətlə dövrəyə qoşduqda praktiki olaraq keçid prosesi yaranmır, çünki dalğanın belə 
müqavimətdən  qayıtma əmsalı sıfıra bərabər olur. 
Şək.3 – də açar rezistoru müqavimətinin 400 Ω qiyməti halında ikinci xəttin axırında, 
əvvəlində və üçüncü xəttin axırındakı ifrat gərginliklərin əyriləri verilib. Bu şəkildən 
göründüyü kimi, əsas kontaktların bağlanması ilə ikinci xəttin əvvəlində gərginlik 37,43 kV 
qiymətindən 83,34 kV qiymətinədək, bu xəttin axırında isə sıfırdan 78,64 kV qiymətinədək 
artır. Köməkçi kontaktların bağlanmasından sonra isə, ikinci xəttin əvvəlində, qiyməti 83,34 
kV olan ifrat gərginlik 88,09 kV qiymətinədək artır. İkinci xəttin sonunda isə gərginlik 
sıçrayışla 720,3 kV – a qədər artır və çox böyük sürətlə sönərək 88,41 kV-a düşür.    
Qq bir kontaktlı açarla və ya  iki kontaktlı rezistorlu açarla açılmaları hallarına uyğun 
hesabatların nəticələri göstərir ki, müqaviməti xəttin dalğa müqavimətinə bərabər iki 
kontaktlı açardan istifadə etdikdə ifrat gərginliklər praktiki olaraq yaranmır və alınan 
gərginliklər faza gərginlikləri həddində olur, xüsusilə qq yaranan xəttin axırında. Misal olaraq, 
uyğun hesabatların nəticələrinə istinadən göstərək ki, bir kontaktlı açarlar olan halda ikinci 
xəttin axırında ifrat gərginliyin qiyməti 595,684 kV, iki kontaktlı açarlar olan halda isə 87,95 
kV olur.  İkinci xəttin əvvəlində və üçüncü xəttin axırında da ifrat gərginliklərin qiymətlərinin 
kifayət qədər aşağı olması müşahidə olunur. Beləki, qq bir kontaktlı açarla açıldıqda bu ifrat 
gərginliklər xətt gərginliyi qiyməti həddində (111 kV), iki kontaktlı açarla açıldıqda isə 87 kV 
civarında alınır. Qq iki kontaktlı rezistorlu açarla açıldıqda, ikinci xəttin əvvəlində və üçüncü 
xəttin axırında praktiki olaraq ifrat gərginliklər yaranmır.  
Kommutasiya ifrat gərginlikləri İGM (ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcıları) vasitəsi ilə də 
məhdudlaşdırılır 5. Qq açılmasında yaranan ifrat gərginliklərinin iki kontaktlı rezistorlu 
açarlar və ya İGM ilə məhdudlaşdırılmaları arasında fərqi təyin etmək üçün, baxılan elektrik 
şəbəkəsində İGM olan hal üçün də uyğun hesabat aparılıb. 
IGM – lər adətən yarımstansiyalarında yüksək gərginlik sistem şinlərinə qoşulur.     

Şəkil 3. Açar rezistoru müqavimətinin 400 Ω qiyməti halında ikinci xəttin axırında,  
əvvəlində və üçüncü xəttin axırındakı ifrat gərginliklərin əyriləri:   

yaşıl - ikinci xəttin axırında ifrat gərginlik, qırmızı - ikinci xəttin əvvəlindəki ifrat gərginlik və göy 
- üçüncü xəttin axırındakı ifrat gərginlikdir. 

Bu hesabatın, kəsilən cərəyanın 6,94 А qiymətinə uyğun nəticəsi şək.4-də verilib. Bu 
şəkildə, yuxarıdakı hesabatlarda olduğu kimi, ikinci xəttin axırında (yaşıl rəngli), əvvəlində 
(qırmızı rəngli) və üçüncü xəttin axırındakı (göy rəngli) ifrat gərginliklərin əyriləri göstərilib. 
Göründüyü kimi, kəsilən cərəyanın 6,94 А qiymətində, ikinci xəttin axırında gərginliyin 
sıçrayışı alınır və bu impulsun maksimal qiyməti 160,991 kV olur, yəni yaranan ifrat gərginlik 
2�� qiymətini keçmir.  Kəsilən cərəyanın qiymətini 7 dəfə artırdıqda (20,83 A) belə, yaranan 

ifrat gərginlik impulsunun maksimal qiyməti praktiki olaraq dəyişmir – 161, 496 kV və bu da 
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İGM – in müqavimətlərinin kəsgin qeyri xətti olması ilə izah olunur. Göründüyü kimi, 
yarımstansiyaların sistem şinlərində İGM – in olması kommutasiya ifrat gərginliklərini 2��

qiymətinədək məhdudlaşdırırlar.   

Şəkil 4.  İGM olan halda ikinci xəttin axırında, əvvəlində və 
üçün cü xəttin axırındakı ifrat gərginliklərin əyriləri 

Nəticə:
1. Qısaqapanma açılan anda yaranan ifrat gərginliklər, açarla kəsilən cərəyanın qiymətin-
dən  kəsgin şəkildə asılı olur, xüsusilə də açar olan nöqtədə. Bu nöqtədə, açar açılan anda, 
gərginliyin sıçrayışla artımı yaranır.  Bu impulsun davam etmə müddəti çox kiçik (1 −
1,5 ���) olur və o, söndükdən sonra baxılan elektrik şəbəkəsində qəzadan sonrak qərar-
laşmış rejim yaranır və  gərginliklər xətt gərginlikləri həddində olur.    
2. İki kontaktlı rezistorlu açarlardan istifadə edilməsi, yarana biləcək ifrat gərginlikləri xeyli 
azaldır. Beləki, qısa qapanma, iki kontaktlı, müqavimətinin qiyməti elektrik verilişi xəttinin 
dalğa müqaviməti həddində olan rezistorlu açarla açılan halda, şəbəkədə praktiki olaraq 
keçid prosesləri yaranmır və bununla əlaqədar olaraq gərginlik artımı da olmur. Açar mü-
qavimətinin qiymətini xəttin dalğa müqaviməti qiymətinə nəzərən artırdıqda, və ya 
azaltdıqda yaranan ifrat gərginliklər artır.  
3. Elektrik şəbəkəsində İGM – nın olması da bu tip ifrat gərginlikləri məhdudlaşdırır. İGM 
ifrat gərginlikləri 2�� qiymətinədək məhdudlaşdırır.  

4.  Elektrik verilişi xəttinin, ATQ vasitəsi ilə yenidən qoşulmasında praktiki olaraq ifrat  
gərginliklər yaranmır. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə müasir membran distillyasiyası üsulu ilə Xəzər dənizi suyunun şirinləşdirilməsi 
məsələləri araşdırılmışdır. Bu üsulun əsas müsbət xüsusiyyəti kimi alçaq potensiallı istiliklə 
işləyə bilməsi qeyd edilir. Texnologiyanın səmərəliliyini artırmaq məqsədilə günəş enerjisin-
dən istifadə etmək təklif olunur. Üçkonturlu texnoloji sxem işlənilmişdir. Membran distilya-
siyası üsulunda birbaşa kontaktlı modul tətbiq olunmuş və membranların üzərində ərpin 
yaranmasının qarşısının alınması üçün dəniz suyunun yumşaldılması təklif edilmişdir. Şirin-
ləşdirmə sisteminin iki giriş faktorunun prosesin əsas texnoloji göstəricilərinə təsiri tədqiq 
edilmişdir. Tədqiqatlar sistemin riyazi modelinin kompüter simulyasiyası üsulu ilə aparıl-
mışdır. 
Açar sözlər: membran distillyasiyası, şirinləşdirmə, günəş enerjisi, kontaktlı modul, kom-
püter simulyasiyası. 

Dünyada və eləcədə Azərbaycan Respublikasında müxtəlif səbəblərdən şirin (içməli) su 
qıtlığı kəskinləşir. Bu problemi aradan qaldırmaq məqsədilə duzlu suların (dəniz, okean və 
s.) şirinləşdirilməsi aktuallaşır.  
Bir necə şirinləşdirmə texnologiyaları mövcuddur ki, bunlardan ən müasirlərinə membran 
distillyasiyası (MD) aiddir. MD prosesi qızdırılmış duzlu sudan  buxar fazasında olan   
molekullarının mikroməsaməli hidrofob membrandan keçərək onun  soyuq tərəfində 
kondensatlaşmasına əsaslanır [1]. Bunun səbəbi membranın isti və soyuq tərəflərində  
temperatur düşküsünün hesabına  yaranan su buxarının parsial təzyiqinin müxtəlifliyidir. Bu 
texnologiyanın əsas üstün cəhəti kimi alçaq potensiallı (40÷900C) istilik mənbəyindən 
istifadə edilməsinin mümkünlüyüdür. Bu  baxımdan günəş enerjisinin istifadə edilməsi 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir..  
Bu gün üçün MD-nin dörd müxtəlif  konfiqurasiyası məlumdur [2]: birbaşa kontaktlı; hava 
(maye) boşluqlu; kondensatı qazla soyudulan və vakuumlu MD. 
Suyun MD üsulu ilə şirinləşdirilməsində əsas element hesab olunan membranlara qoyulan 
vacib tələb onun hidrofobluğudur. Bununla yanaşı bir sıra digər tələblər də qoyulur: yüksək 
məsaməlik (>70÷80%); məsamələrin radiuslarının bərabər paylanması (0,1÷1,0 mkm 
həddində); istilikkeçiriciliyinin aşağı olması; aqressiv mühitlərdə yüksək termodayanıqlılıq; 
mexaniki möhkəmlik; minimal qalınlıq [3, 4]. Bu tələblərə cavab verən və Rusiya istehsalı 
olan МФФ və МФФК markalı “Vladipor” membranlarından sənaye miqyasında istifadə 
ediməsi  son illər genişlənməkdədir. Bu membranların sınaqları 0,1N-lı KCl məhlulu ilə apa-
rılmış və onların yüksək selektivliyə (0,998) malik olduqları müəyyən edilmişdir [5, 6]. Xarici 
ölkələrdə istehsal olunan bir sıra membranın texnoloji göstəriciləri cədvəldə verilmişdir. 
Azərbaycanın təbii iqlimi günəş enerjisindən elektrik və istilik enerjilərinin alınması üçün 
geniş imkanlar açır. Ədəbiyyat icmalının nəticələrinə görə illik şüalanma göstəriciləri 
140÷200 (Vt∙saat)/m2 həddində dəyişir.  
Bütün bunları nəzərə alaraq günəş enerjisindən və MD üsulundan  istifadə etməklə   Xəzər 
dənizi suyunun şirinləşdirilməsi məsələsinin tədqiqi aktual görsənir və təqdim edilən işdə 
müvafiq araşdırmaların ilkin nəticələri gətirilir. 
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Xəzər dənizi suyunun yüksək ərp əmələ gətirmə potensialını nəzərə alaraq membran 
üzərində CaCO3 və CaSO4 ərplərinin yaranmasının qarşısının alınması üçün bu suyun Na-
kationlaşdırma üsulu ilə yumşaldılması nəzərdə tutulur. Məlum olduğu kimi dəniz suyunun 
Na-kationlaşdırılması texnologiyası professor H.Q.Feyziyev tərəfindən işlənilmiş və sənaye 
şəraitində öz səmərəliliyini təsdiq etmişdir [7]. 

Cədvəl. Membranların texnoloji göstəriciləri 

İstehsalçı 
şirkət 

Marka Material Qalınlıq, δ, 
mkm 

Məsamələrin 
radiusu, r, 
mkm

Məsaməlik, ε, 
% 

Gelman TF-450 PTFE/PP 60 0,225 80 
Milipore Durapore PVDV 125 0,1 75 
Gore - PTFE 77 0,225 89 
Владипор МФФК-4 PTFE/PP 130 0,325 70 

Qeyd: PTFE – Politetrafloretilen, PP – Plipropilen, PVDV – Polivinildeneflorid 

Təklif olunan sxemə görə (şəkil 1) dəniz suyunun şirinləşdirilməsi aşağıdakı emal mərhələ-
lərinə əsaslanır: şəffaflaşdırma, yumşaldılma və bilavasitə  şirinləşdirmə.  Şirinləşdirilmə 
sxemi  üçkonturlu sistemdən ibarətdir. Birinci konturda günəş enerjisindən istilik enerjisinin 
alınması - dövr edən suyun qızdırılması; ikinci(aralıq) konturda istilik enerjisinin membran 
distillyasiya modulunda dövr edən bəsləyici suya ötürülməsi və dövr edən yumşaldılmış 
dəniz suyunun konsentratından ditillyatın alınması; üçüncü konturda  alınan distillyatın 
(şirinləşdirilmiş suyun) soyudularaq dövr etdirilməsi və bir hissəsinin məqsəd məhsulu kimi 
kənarlaşdırılması 

Şəkil1. Günəş enerjisindən istifadə etməklə dəniz suyunun membran distillyasiya üsulu ilə 
şirinləşdirilməsi sxemi: M – mexaniki süzgəc; Na – Na-kationit süzgəci; MDM – membran 

distillyasiyası modulu; İD – istilikdəyişdirici; DSY – distillyat soyuducusu; GK – günəş kollektoru; 
DS – dəniz suyu; D – distillyat; TS – tullantı su; T – turşu məhlul; TM – tullantı məhlul;  

1,2,3,4 – nasoslar. 

Sistemə daxil olan dəniz suyu (DS) distillyat soyuducusundan (DSY) nasoslar (1 və 2) 
vasitəsilə keçərək turşulaşdırma (T) mərhələsindən sonra mexaniki süzgəcdə (M) 
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şəffaflaşdırılır. Şəffaflaşdırılmış su Na-kationit süzgəcində (Na) yumşaldılaraq membran 
distillyasiya modulu  (MDM) qoşulmuş ikinci konturun  bəslənməsinə verilir. Birinci kontura 
daxil olan su istilikdəyişdiricidə (İD) günəş enerjisi hesabına 700C temperaturadək qızdırılır 
və MDM-də şirinləşdirmə mərhələsindən keçir.  MDM-dən sonra konsentrat iki axına ayrılır:  
biri nasos (3) vasitəsilə yenidən ikinci konturda dövr etdirilir, ikincisi Na-kationit süzgəcinin 
regenerasiyasına sərf olunur. MDM-in soyuq hissəsində alınan  distillyat nasos (4) ilə 
soyuducudan (DSY)  sonra iki hissəyə bölünür: bir hissəsi membran modulunun soyuq 
tərəfinə, bir hissəsi də məqsədi üzrə istifadəyə göndərilir. 
Tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi üçün ilkin olaraq modulun növünü, membranın 
markasını, isti və soyuq axınların hərəkət sxemini (düzaxınlı, əks-axınlı) və s. Seçilir. Sonra 
modulun giriş və çıxışlarında axınların temperatur qiymətlərini qəbul edirik. Hesablamalar 
birbaşa kontaktlı membran distillyasiya prosesi üçün aparılmışdır.
MD qurğusunun riyazi modeli istilik, maddi balans, suyun gizli buxarlanma istiliyi, oxşarlıq 
kriteriyaları və digər  tənliklər əsasında, membranın  konstruktiv göstəriciləricilərini nəzərə 
almaqla proselərin parametrlərinin hesablanması üçün tərtib olunmuşdur. Nəticədə alınan 
əsas kəmiyyətləri təyin etmək üçün yekun dusturlar aşağıda verilir. 
Membranın isti və soyuq səthlərinin (uyğun olaraq tis və tsoy) temperaturları 0C: 
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�� + 273�; ����
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�� + 273�; r0 – membranın isti tərəfinin orta 

temperaturunda gizli buxarlanma istiliyidir, kC/kq; αm, αis və αsoy – uyğun olaraq membranın, 
onun isti və soyuq tərəflərinin istilikötürmə əmsalıdır, Vt/(m2K). 
Ədəbiyyat 8-də verilən nəticələrə əsaslanaraq hesablamanın birinci yaxınlaşmasında 
membranlardan keçən buxar axınının xüsusi sərfini (J0, kq/(m2san)) qəbul edərək bütün 
membranların səthinin ümumi sahəsini təyin edilir, m2. 

�� = ���� ��⁄   (3) 

Membranın keçicilik əmsalını (BM) – membranın texnoloji göstəricilərini və membranda su 
buxarının diffuziyasını nəzərə alan analitik asılılıq əsasında  təyin edilir 8, kq/(m2sanPa): 
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burada  - membranın məsamələrinin nahamarlığı, payla; � = 1 �⁄  (cədvəldən); R – universal 
qaz sabiti, C/(qmolK); M – suyun molyar kütləsi, q/mol;  Pa – məsamələrdə havanın təzyiqi 
(atmosfer təzyiqə bərabər götürülür), Pa;  r – məsamələrin radiusu, m (cədvəldən). 

 İkinci yaxınlaşmada buxar axınının xüsusi sərfi  hesablanır, kq/(m2san): 

�� = �� ∙ ���� − ����� (5) 

Burada ���   �ə  ���� –uyğun olaraq membranın isti və soyuq tərəflərindəki temperaturlara 

uyğun buxarın parsial təzyiqləridir, Pa. 
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Lazım gəldikdə hesablamalar ardıcıl yaxınlaşma üsulu ilə davam etdirilir və son nəticə  
növbəti hesablamada alınmış qiymətlə əvvəlki qiymət arasında fərqin 10% şərti ödənildikdə 
qəbul edilir. 
Bu kəmiyyətə görə membranların səthinin ümumi sahəsi və quraşdırılası membranların sayı 
təyin olunur: 

� =
����

��
�� ;   �� =

�

��ş
                                        (6) 

Tədqiqatlara membran distillyasiya üsulunda istifadə olunan membranların qalınlıq, 
məsamələrin radiusu və məsaməlik (cədvəl) kimi texniki göstəricilərinin müqayisəvi təhlili ilə 
başlanılmış və МФФК4 markalı membranlara üstünlük verilmişdir. Hesablamalarda modulun 
giriş və çıxışında bəsləyici suyun temperaturlarını sabit saxlamaqla (girişdə tis1=800C, 
çıxışda tis2=300C )  distillyatının  temperaturu tdis2=40÷700C həddində dəyişdirilmişdir və 
düstur (4) ilə membranın keçicilik əmsalı (BM) hesablanmışdır. Hesablamalar PASCAL 
kompütür proqramı vasitəsi ilə yerinə yetirilmişdir. Alınan nəticələr aşağıdakı qrafiklərdə 
verilmişdir. 
Şəkil 2-də  gətirilmiş qrafikdən göründüyü kimi, MDM-in çıxışında distillyatın temperatur 
(tdis2) artdıqca distillyatın xüsusi sərfi (buxar axınının orta sıxlığı) – J1 – 33 kq/(m2∙san)-dən 
15 kq/(m2∙san)-dək azalır. Bu da membran səthinin isti və soyuq tərəflərində temperatur 
fərqinin azalması ilə izah olunur. Elə bu səbəbdən də membran səthinin xüsusi sahəsi (f) iki 
dəfə, MDM-in f.i.ə.-ı (ηMDM) isə 10%-dən 66,4 %-dək artır. Göründüyü kimi, MD modulunun 
çıxışında distillyatın temperaturunun kiçik olması daha əlverişlidir. 

Şəkil 2. Membran distillyasiya modulunun çıxışında distillyatın temperaturunun buxar axınının  
xüsusi sərfinə (1), membran səthinin xüsusi sahəsinə (2) və prosesin f.i.ə.-na (3) təsiri qrafiki 

MDM-in ikinci konturda dövr edən  bəsləyici suyunun duzluluğunun yuxarıda qeyd olunan 
kəmiyyətlərə təsiri qrafiki şəkil 3-də verilmişdir. Buradan göründüyü kimi, ikinci konturda dövr 
edən  bəsləyici suyun  duzluluğunun 40÷120 q/dm3 həddində dəyişməsi çıxış göstəricilərinə 
az təsir edir. Belə ki, distillyatın xüsusi sərfi ~7% azalır, elə bir bu qədər də membran səthinin 
xüsusi sahəsi artır, ηMDM isə praktiki olaraq dəyişməz qalır  və 67% təşkil edir.  
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Təklif edilən sxemə görə ikinci konturdan üflənən su (yumşaldılmış suyun konsentratı) Na-
kationit süzgəcinin regenerasiyası üçün istifadə olunur. Eyni zamanda  [7]-də göstərildiyi 
kimi, regenerasiya məhlulunun tərkibində natrium duzlarının konsentrasiyası 8-12% olasıdır. 
Odur ki,   bəsləyici suyunun duzluluğunu 100-120 q/dm3  götürülməsi məqsədə uyğundur. 

Şəkil 3. Membran modulunun bəsləyici suyunun duzluluğunun buxar xüsusi sərfinə (1), membran 
səthinin xüsusi sahəsinə (2) və prosesin f.i.ə.-na (3) təsiri qrafiki 

Şəkil 4-dən göründüyü kimi, ikinci konturda bəsləyici suyun duzluluğunun 40÷120 q/dm3

həddində dəyişməsi distillyatın konversiyasının (βMDM – alınan distillyatın sərfinin ikinci 
kontura verilən yumşaldılmış dəniz suyunun sərfinə  olan nisbətinin) 75%-dək artmasına 
səbəb olur.  

Şəkil 4. MDM-in bəsləyici suyunun duzluluğunun distillyatın  
Konversiyasına təsiri qrafiki 

Beləliklə ilkin tədqiqatlarının nəticələrinə əsaslanaraq günəş enerjisinin istifadəsi ilə Xəzər 
dənizi suyunun şirinləşdirilməsi üçün aşağıdakı iş parametrləri təklif oluna bilər: 
- Günəş enerjisi ilə membran distillyasiya modulun bəsləyici suyunun qızdırılma temperaturu 
700C; 
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- MD modulunun çıxışında distillyatın temperaturu 400C; 
- Yumşaldılmış dəniz suyunun konsentratının duzluğu 100-120 q/dm3. 
Təklif edilən texnologiya, Xəzər dənizi suyu ilə bərabər, natrium ionlarının konsentrasiya-
sının (mq-ekv/dm3-lə), codluq ionlarının konsentrasiyasına nisbətinin 2 dəfədən artıq olan 
duzlu suların şirinləşdirilməsi üçündə səmərəlidir. Bu şərtə cavab verməyən suların 
şirinləşdirilməsi üçün Na-kationlaşdırma əvəzinə suyun yumşaldılması  nanosüzülmə üsulu 
ilə aparıla bilər [9].
Nəticə: Dəniz suların ənənəvi termiki şirinləşdirmə texnologiyalarında şirinləşdirilmiş suyun 
maya dəyərinin 50% istilik  (yanacaq) sərfinin payına düşür. Günəş enerjisindən istifadə 
etməklə dəniz suyunun  membran distillyasiya üsulu ilə şirinləşdirilməsində isilik xərcləri 
aradan qalxır və prosesin   səmərəliliyini artırmaq olur. Dəniz suyunun membran distillyasiya 
üsulu ilə şirinləşdirmə mərhələsinin riyazi modeli birbaşa kontaktlı konfiqurasiyalı variant 
üçün qurulmuş və üçkonturlu texnoloji sxem təklif olunmuşdur. Şirinləşdirmə mərhələsində 
МФФК4 markalı “Vladipor” membranlarına üstünlük verilmişdir.  Memranlar üzərində ərpin 
qarşısını almaq üçün dəniz suyunun Na- kationlaşdırma üsulu ilə yumşaldılması təklif 
edilmişdir.  Təyin olunmuşdur ki, Xəzər dənizi suyunun şirinləşdirilməsində  MDM-in ərpsiz 
iş rejimini təmin etmək və alınan distillyatın konversiyasını 75%-dək artırmaq olar.  
Tədqiqatlar analitik üsulla aparılmışdır və alınan nəticələrin gələcəkdə eksperimental 
yoxlanılması tövsiyyə olunur. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə hər il dünyada artan enerji tələbatı, ənənəvi enerji resurslarının getdikcə azalması 
və bu resursların istifadəsi ilə əlaqədar meydana çıxan problemlər təhlil olunmuşdur. 
Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri haqqında ümumi məlumat verilmiş, Beynəlxalq 
Enerji Agentliyinin (IEA) statistikasına əsasən 2019-2020 və 2020-2021-ci illərdə alternativ 
və bərpa olunan enerji mənbələri hesabına elektrik enerjisi istehsalının dünya üzrə artım 
dinamikası göstəriciləri təqdim olunmuşdur. Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji 
mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi üçün qarşıya qoyulmuş hədəflər və atılan 
addımlar qeyd olunmuş, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində mövcud olan 
alternativ və bərpa olunan enerji resurslarının potensial imkanları təhlil edilmişdir. Qarabağ 
və ətraf regionların “yaşıl enerji” zonası elan edilməsi və bununla əlaqədar görülən tədbirlər 
qeyd olunmuşdur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin enerji təminatının alternativ və bərpa 
olunan enerji mənbələri hesabına ödənilməsinin üstünlüyü, ekologiya və ətraf mühitin 
qorunması baxımından vacibliyi qeyd olunmuş, eyni zamanda, alternativ və bərpa olunan 
enerji mənbələrindən istifadə sayəsində ənənəvi enerji resurslarına qənaət imkanları da 
göstərilmişdir.  
Açar sözlər:  alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri, günəş enerjisi, külək enerjisi, 
hidroenerji, bioenerji, geotermal enerji 

Giriş: Dünyada əhalinin sürətli artımı və qlobal inkişaf getdikcə daha çox enerji tələbatı 
yaradır. Hər il enerji istehsalındakı artıma baxmayaraq, dünya əhalisinin təqribən 15%-i 
elektrik enerjisindən məhrum olaraq yaşamaqdadır. Bütün dünya əhalisinin elektrik enerjisi 
ilə tam təminatı qarşıda duran əsas qlobal məsələlərdən biridir. Proqnozlaşdırılır ki, 2040-cı 
ilə qədər dünyada enerjiyə olan tələb 28%-ə qədər artacaq. Hal-hazırda dünyada elektrik 
enerjisinin istehsalında həm ənənəvi, həm də alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrin-
dən istifadə olunur. AB enerji mənbələri hesabına əldə edilən elektrik enerjisinin miqdarı hər 
il sürətlə artmaqdadır. Gələcəkdə AB enerji mənbələrindən istifadə elmi-texniki inkişaf və 
yüksək texnologiyaların tətbiqi sayəsində ənənəvi enerji mənbələrinə nəzərən çox sürətli 
inkişaf edəcəkdir. 
Ənənəvi enerji mənbələri getdikcə tükənməkdədir və onlardan istifadə nəticəsində ətraf 
mühit ciddi mənfi təsirlərə məruz qalır. Maye və ya bərk halda olan yanacaqlar yandırılan 
zaman karbon dioksid (CO2), azot oksidləri (NOx), kükürd qazı (SO2), metan qazı (CH4) və 
s. kimi zərərli maddələr yaranır ki, bu da ətraf mühitin və atmosferin çirklənməsi ilə 
nəticələnir. Bu qazların atmosferdə toplanması “istixana effekti” yaradır və bu da qlobal 
istiləşməyə və iqlim dəyişikliklərinə səbəb olur. Bunun nəticəsində dünyada hər il torpaq 
sahələrinin quraqlaşması, daşqınlar, qasırğalar, meşə yanğınları, buzlaqların əriməsi və s. 
kimi hadisələr baş verir ki, bu da humanitar, ekoloji, iqtisadi və s. fəsadlar yaradır. Ənənəvi 
enerji resurslarının azalması onların qiymətinin getdikcə artmasına səbəb olur və bu qlobal 
iqtisadi inkişafa mənfi təsir göstərir. Beləliklə, mövcud karbohidrogen ehtiyatlarının tədricən 
tükənməsi, eyni zamanda onlardan istifadə zamanı ətraf mühitin yüksək zərərli təsirlərə 
məruz qalması, bu enerji mənbələrinin tükənməyən, ətraf mühitə ziyan vurmayan və daha 
etibarlı alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri ilə əvəzlənməsini zəruri edir [1].
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Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA- International Energy Agency) alternativ və bərpa olunan 
enerji mənbələrini beş kateqoriyada təsnif edir: 
1.  Günəş enerjisi. 
2.  Külək enerjisi. 
3.  Hidroenerji. 
4.  Bioenerji. 
5. Geotermal enerji. 
Günəş enerjisi - Günəş işığından istifadə edərək enerji əldə edilməsi texnologiyasıdır. 
Günəş enerjisi mövcud olan ən təmiz və ən böyük bərpa olunan enerji mənbəyidir. Yer 
səthinə bir saat ərzində çatan günəş enerjisinin miqdarı planetin il ərzində ümumi enerji 
tələbatından çoxdur. Mükəmməl bir alternativ enerji mənbəyi kimi səslənsə də, istifadə edilə 
bilən günəş enerjisinin miqdarı günün vaxtına və ilin fəslinə, eləcə də yerin coğrafi 
mövqeyinə görə dəyişir. 
Külək enerjisi - küləyi yaradan hava axınının hərəkət (kinetik) enerjisidir. Hərəkətdə olan 
havanın yaratdığı kinetik enerji elektrik enerjisi istehsal etmək üçün istifadə olunur. Külək 
enerjisi alternativ və bərpa olunan digər enerji mənbələri olan günəş enerjisi, hidroenerji, 
bioenerji və geotermal enerji ilə müqayisədə ekoloji təmizliyinə, sərf olunan maya dəyərinə 
və tükənməzliyinə görə ən sərfəlisi hesab edilir. Eyni zamanda külək qurğularının inşası 
xərcləri ənənəvi elektrik stansiyalarının qurulması xərclərindən xeyli azdır. 
Hidroenerji - elektrik enerjisi istehsal etmək üçün hərəkət edən suyun gücündən istifadə 
edən bərpa olunan enerji növüdür. Hidroenerji çox etibarlı enerji növüdür. Böyük hidro-
energetika resurslarına malik olan ölkələrdə əsas enerji mənbəyi kimi hidroenerjidən istifadə 
edilir. Hidroenerjidən istifadə nəticəsində benzin, mazut, kömür və s. kimi yanacaqlara olan 
tələbat azalır ki, bu da ətraf mühitin və atmosferin qorunması üçün vacibdir.  
Bioenerji - biokütlə elektrik enerjisi, istilik enerjisi və ya nəqliyyat yanacağı istehsal etmək 
üçün istifadə edilə bilər. Hər bir bölgənin meşə, kənd təsərrüfatı və şəhər mənbələrindən 
əldə edilən yerli biokütlə xammalı var. Ən çox yayılmış biokütlə xammallarından bəziləri 
bunlardır: taxıl və nişasta bitkiləri, şəhər və şəhərətrafı tullantılar, meşə təsərrüfatı material-
ları, qida tullantıları, heyvan əlavələri və s.
Geotermal enerji – yerin müxtəlif dərinliklərində toplanmış istilik enerjisidir. Bu enerji 
mənbəyi isti su, buxar və qazlar formasında olur. Geotermal enerji istilik və elektrik enerjisi 
kimi istifadə oluna bilən təmiz, bərpa olunan bir mənbədir. Dünyanın müxtəlif yerlərində 
müxtəlif növ geotermal enerji mənbələri mövcuddur [2].  

Şəkil 1. 2019-2020 və 2020-2021-ci illərdə alternativ və bərpa olunan enerji  
mənbələri hesabına əldə olunmuş elektrik enerjisi istehsalının artım dinamikası 
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2020-ci ildə müxtəlif enerji mənbələrindən əldə edilən enerji miqdarında artım sadəcə bərpa 
olunan enerji üzrə qeydə alınmışdır. Həmin il bütün dünyada pandemiya səbəbindən 
enerjiyə olan tələbat 5 faiz həcmində azalmışdır. Lakin, buna baxmayaraq alternativ və 
bərpa olunan enerji mənbələri hesabına əldə edilən enerji miqdarında 7 faiz artım qeydə 
alınmışdır. 2021-ci ildə isə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən əldə olunmuş 
elektrik enerjisinin miqdarında 8 faizdən çox artım qeydə alınıb. Bu göstərici 1970-ci ildən 
indiyə kimi qeydə alınmış ən yüksək illik artım dinamikasıdır. 
Beynəlxalq Enerji Agentliyinin statistik məlumatlarına əsasən dünyada günəş enerjisi, külək 
enerjisi, hidroenerji və bioenerji hesabına əldə olunmuş elektrik enerjisinin 2019-2020-ci il 
və 2020-2021-ci illərdə artım faizi aşağıdakı kimidir: 
 Günəş enerjisi - 2019-2020-ci ildə 23% (153 Teravat-saat) və 2020-2021-ci ildə 18% (145 
Teravat-saat) 
 Külək enerjisi - 2019-2020-ci ildə 12% (175 Teravat-saat) və 2020-2021-ci ildə 17% (275 
Teravat-saat) 
 Hidroenerji - 2019-2020-ci ildə 3% (114 Teravat-saat) və 2020-2021-ci ildə 3% (140 
Teravat-saat) 
 Bioenerji - 2019-2020-ci ildə 6% (40 Teravat-saat) və 2020-2021-ci ildə 10% (72 Teravat-
saat) 

Beynəlxalq Enerji Agentliyinin proqnozuna görə 2025-ci ildə qlobal elektrik enerjisi 
istehsalının 33%-i alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri hesabına təmin ediləcək. Ən 
yüksək artım göstəricilərinin isə günəş (60%) və külək (30%) enerjisi istehsalında olacağı 
bildirilir [3]. 
Azərbaycan zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik olmaqla yanaşı, əlverişli coğrafi 
mövqeyinə və iqlim şəraitinə görə ekoloji cəhətdən təmiz alternativ və bərpa olunan enerji 
mənbələri ilə də zəngindir. Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən 
istifadənin artırılması və bu sahənin inkişafı dövlətin əsas hədəflərindən biridir. Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 2030-cu ilə qədər elektrik enerjisi istehsalında 
alternativ və bərpaolunan enerji mənbələrinin payının 30 faizə çatdırılmasını Energetika 
Nazirliyinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri kimi qoyub. Bu sahənin inkişafı üçün 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən müvafiq sərəncamlar imzalanıb və xarici şirkətlərlə 
müqavilələr bağlanılıb.  
Azərbaycanın Vətən müharibəsində qalib gələrək öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən 
sonra alternativ və bərpa olunan mənbələr hesabına elektrik enerjisi istehsalını artırmaq 
imkanları daha da genişlənmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasına əsasən Qarabağ “yaşıl enerji” zonasına çevriləcək. 
Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad 
edilmiş ərazilərində “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
sərəncam imzalayıb [4]. 

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş regionlarının alternativ və bərpa olunan enerji 
potensialı: Azərbaycan alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə böyük potensiala 
malik ölkədir. Ölkəmizin iqtisadi baxımdan əlverişli və texniki olaraq istifadə edilməsi 
mümkün olan bərpa olunan enerji mənbələrinin potensial həcmi təqribən 26940 MVt-dır. 
Bunun 23040 MVt-ı günəş enerjisinin, 3000 MVt-ı külək enerjisinin, 380 MVt-ı bioenerjinin 
və 520 MVt-ı dağ çaylarının potensialı olaraq qiymətləndirilir.  
Hazırda Azərbaycanın ümumi elektrik enerjisi istehsalı gücü 7538 MVt-dır. Bunun 6238 MVt-
ı istilik elektrik stansiyalarından, 1151 MVt-ı elektrik stansiyalarından, 63 MVt-ı külək 
stansiyalarından, 42 MVt-ı günəş panellərindən, 37 MVt-ı tullantılardan və 7 MVt-ı hibrid 
stansiyalardan əldə olunur. Bu enerji həcminin təqribən 17%-i (1278 MVt) su elektrik 
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stansiyaları da daxil olmaqla bərpa olunan enerji mənbələri hesabına əldə olunur. 2022-ci 
ildə bərpa olunan mənbələrin enerji payının 22%-dək yüksəldilməsi planlaşdırılır. Bərpa 
olunan enerji mənbələri hesabına 2023-cü ilə qədər 440 MVt, 2023-2025-ci illərdə 460 MVt 
və 2026-2030-cu illərdə isə 600 MVt əlavə enerji hasil edilməsi nəzərdə tutulur. 
Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etməsi sayəsində ölkəmizdə alternativ və bərpa 
olunan enerji mənbələrindən istifadə potensialı daha da artmışdır. Dağlıq Qarabağ SSRİ 
dövründə Azərbaycanın ən qabaqcıl iqtisadi rayonlarından biri olaraq, həmin zamanın 
tələbinə uyğun geniş enerji infrastrukturuna malik olmuşdur. Qarabağ regionunda 20 
yarımstansiyadan ibarət ümumi gücü 858,6 MVt olan 10 elektrik şəbəkə rayonu (Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Laçın, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan, Füzuli, Kəlbəcər və Ağdam) mövcud 
idi. Lakin, 44 günlük Vətən müharibəsində məğlub olan düşmən kapitulyasiyadan sonrakı 
20 gün ərzində, bu enerji infrastrukturlarına da çox ciddi ziyan vurmuşdur.  
Qarabağ regionu və ətraf rayonlar zəngin bərpa olunan enerji potensialına malikdir. Məhz 
bu potensial imkanlar nəzərə alınaraq işğaldan azad edilmiş ərazilər “yaşıl enerji” zonası 
elan edilmişdir.  
Günəş enerjisi potensialı. Azərbaycanda günəş enerjisi potensialı da yüksəkdir. Ölkə-
mizdə il ərzindəki günəşli günlərin sayı 300 gündən çoxdur. Bir il ərzində 1m2 yer səthinə 
düşən günəş enerjisinin miqdarına görə Azərbaycan Çin, ABŞ, Fransa, Rusiya və s. kimi 
ölkələrdən öndədir. Azərbaycanda günəşli saatların illik miqdarı 2400-3200 saatdır. Yer 
səthinə düşən günəş radiasiyasının miqdarına görə Cəbrayıl, Füzuli,  Zəngilan rayonlarının 
göstəriciləri Naxçıvan Muxtar Respublikasından sonra ikinci yerdədir. Bu rayonlarda 1 m2

üfüqi səthə düşən günəş radiasiyasının illik həcmi 1600-1700 kVt·st təşkil edir. Bu ərazilərin 
günəş enerjisi üzrə ümumi potensialı 3000-4000 MVt həcmində qiymətləndirilir. Azərbaycan 
Respublikasının Energetika Nazirliyi və BP şirkəti Zəngilan/Cəbrayıl bölgəsində 240 MVt 
gücə malik günəş elektrik stansiyası layihəsinin qiymətləndirilməsi və icrası fəaliyyəti üzrə 
əməkdaşlığa dair İcra Müqaviləsi imzalayıb. 
Külək enerjisi potensialı. Azərbaycan külək enerjisi resurslarına görə də, çox böyük 
ponsiala malikdir. Külək enerjisindən istifadəyə görə lider olan Almaniyada belə, küləyin gü-
cü Azərbaycandakı qədər deyildir. Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanın bir çox regionların-
da külək enerjisi stansiyalarının qurulmasının böyük perspektivi var. Azərbaycanın təqribən 
800 MVt illik külək enerjisi potensialına malik olması hesablanmışdır. Qarabağ regionu da 
Azərbaycanın külək enerjisi potensialına malik olan ərazilərindəndir. Qarabağın dağlıq 
hissəsində 100 metr yüksəklikdə küləyin illik orta sürətinin 7-8 m/s olduğu böyük ərazilər 
var. Laçın və Kəlbəcər rayonlarının Ermənistanla sərhəd olan hissələrində küləyin illik orta 
sürəti 10 m/s-ə qədər çatır. Qarabağın dağlıq bölgələrində külək enerjisinin potensialı 
ümumilikdə 300-500 MVt həcmində qiymətləndirilir. Külək enerjisi maya dəyəri baxımından 
digər alternativ enerji mənbələrinə nəzərən daha ucuz başa gəlir. Külək stansiyalarının 
başqa bir üstünlüyü də odur ki, onun tikintisi üçün böyük bir sahə tələb olunmur və bu 
turbinlərin altındakı torpaq sahələri aqrar və digər məqsədlərlə istifadə edilə bilər. 
Hidroenerji potensialı. Qarabağ Azərbaycanın yerli su ehtiyatlarını formalaşdıran əsas 
regionlardan biridir. Yerli su ehtiyatlarının təqribən 25%-i (2 milyard 560 milyon m3) bu əra-
zidə formalaşır. Ərazidəki Tərtər, Həkəri, Bazarçay kimi əsas çaylar və eləcə də digər kiçik 
çaylar böyük hidroenerji potensialına malikdir. Regionun digər əhəmiyyətli enerji obyektləri 
“Qız Qalası” və “Xudafərin” su elektrik stansiyalarıdır. “Xudafərin” su elektrik stansiyasının 
Azərbaycan tərəfində hər birinin gücü 50 meqavata bərabər olmaqla 2 hidroaqreqatdan 
ibarət olması nəzərdə tutulur. 
Araz çayı üzərində tikilən “Qız Qalası” su elektrik stansiyasında isə hər biri 20 MVt olan 2 
hidroaqreqat olacağı planlaşdırılır və stansiyada tikinti işləri İran tərəfindən aparılır. Bu 
layihələrin icrası həm işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi, 
həm də suvarılması üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəki 
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dağ çayları və yeni qurulan su anbarları üzərində su elektrik stansiyalarının yaradılması 
nəticəsində böyük həcmdə əlavə enerji istehsalına nail olunacaq. 
Geotermal enerji potensialı. Geotermal enerji resursları bir çox ölkələrdə məişət, kom-
munal, sənaye, kənd təsərrüfatı və təbabət sahələrində geniş istifadə olunur. Enerji isteh-
salında geotermal enerji mənbələrindən istifadənin üstünlüyü odur ki, onların istifadəsi üçün 
böyük maliyyə xərcləri tələb olunmur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə geotermal enerji 
mənbəyi kimi istifadə oluna biləcək əsas mənbələr Şuşa və Kəlbəcər rayonu ərazilərində 
yerləşir. Şuşada təqribən 412 m3/gün və Kəlbəcərdə 3093 m3/gün həcmində termal su 
ehtiyatları mövcuddur. Bu mənbələrdən enerji məqsədilə istifadənin effektivliyi tədqiq 
olunmalıdır [5].
Azərbaycanın Energetika Nazirliyi və Yaponiyanın “Tepsco” şirkəti arasında işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə bağlı müvafiq konsepsiyanın və 
baş planın hazırlanması üçün müqavilə imzalanıb. Xarici şirkətlərlə bağlanmış bu 
müqavilələr Azərbaycanın alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafına və 
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə “yaşıl enerji” zonalarının yaradılmasına nə qədər önəm 
verdiyini əyani olaraq ortaya qoyur. 

Nəticə: Azərbaycan zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik olsa da, hesablamalara əsasən, yeni 
yataqlar kəşf olunmadığı təqdirdə, mövcud ehtiyatlar 2050-ci ildən sonra tükənməyə baş-
layacaq. Bunu nəzərə alsaq, ölkəmizin alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən 
istifadəyə keçməsini daha da sürətləndirmək zəruridir. Çünki, alternativ və bərpa olunan 
enerji mənbələri tükənməzdir, yerli və təbii mənbələrdir, ekoloji baxımdan təmizdir və atmos-
ferin çirklənməsinə səbəb olmur. Azərbaycan alternativ və bərpa olunan enerji mənbələ-
rindən istifadənin genişləndirilməsi üçün xarici şirkətlərlə bir neçə iri layihənin icrası üçün 
müqavilələr imzalayıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin “yaşıl enerji” zonası elan edilməsi də 
bu sahədə atılmış böyük addımdır. Regionda bərpa olunan enerji potensialından istifadə 
edilməsi həm dayanıqlı enerji olaraq tələbatı ödəyəcək, həm də ekologiya və ətraf mühitin 
qorunması baxımından önəmlidir. Eyni zamanda, bu mənbələrdən istifadə ənənəvi enerji 
resurslarına qənaət etməyə imkan verəcək. 
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XÜLASƏ 

Sürtkü yağlarının hidrodinamik rejiminin pozulması, xüsusilə yüksək işləmə temperaturun-
da hərəkətdə olan səthlər arasında (metal-metalla) birbaşa təmas yaradır. Bu tez-tez mü-
hərriklərin sürtünən səthlərinin aşınması, həddən artıq qızması və zədələnməsi ilə nəticə-
lənir. Bu problemlər avtomobil sənayesində istifadə olunan yağlarda da özünü göstərir. 
Məqalədə avtomobil sənayesində istifadə olunan yağların istilik-fiziki xassələri araşdırılır 
və belə nəticəyə gəlinir ki, Mobil yağı mühərriklərin səmərəli işləməsi üçün ən uyğunudur. 
Açar sözlər: hidrodinamik, daxili yanma mühərrikləri, sürtkü yağları, özlülük, istilik tutumu, 
temperatur. 

Ədəbiyyat icmalından görünür ki, bir-biri ilə təmasda olan mexaniki hissələr arasında 
sürtünməni, qızmanı və aşınmanı azaltmaq üçün sürtkü yağı kimi su da daxil olmaqla bir 
çox mayelərdən istifadə edilmişdir. Mayelərin yağlama potensialı onların özlülüklərindən 
asılıdır. Sadə formada özlülük mayenin axıcılıq qabiliyyətini əks etdirən fiziki xassəsidir. 
Özlülük avtomobil sənayesində istifadə olunan yağların mühüm xüsusiyyətidir, çünki 
özlülükdəki dəyişikliklər avtomobil qovşaqlarının hərəkət edən hissələrini yağlamaq və 
qorumaq qabiliyyətinə təsir göstərir. Qızmanın çox olması yağ təbəqəsinin daha az özlü 
olmasını və daha sürətli axmasına səbəb olur. Bu sürtünən səthlər arasında birbaşa 
(metal-metalla) təmasın və hidrodinamik rejimin pozulmasına gətirib çıxarır [1, 2, 3]. 
Mühərriklərdə sürtkü yağı adətən 35°C-dən təxminən 140°C-dək yüksək temperatura 
məruz qalır [4]. Qızma yağ təbəqəsinin qalınlığını aşağı salır, onu daha az özlü edir və o 
daha sürətli axır [5]. Bu, səthlər arasında birbaşa metal-metala təması nəticədə hidrodina-
mik rejimin pozulmasına səbəb olur və bununla da sürüşmə səthlərində aşınma, həddin-
dən artıq qızma və zədələnmə baş verər. Sürtkü yağları istehsal üsuluna görə 2 yerə bölü-
nür: mineral yağlar (xam neftdən və ya təbii neftdən alınır) və sintetik yağlar (polialfaole-
finlərdən hazırlanırlar) [6]. Mineral sürtkü yağlarının üstünlüyü onun effektivliyini müəyyən 
edən geniş özlülük diapazonunda istehsal olunmasıdır [2]. Dünyada istehsal olunan sürtkü 
yağlarının 85%-dən çoxu xam neftdən alınır və onlar maşın qovşaqlarında mühüm rol 
oynayır, o cümlədən mühərrikin hamar və istismar şəraitinə uyğun işləməsini təmin edir ki, 
bu da mühərriyin uzunömürlüyünü artırır. Sürtkü yağı üçün istilik və soyutma sistemlərinin 
optimal dizaynı və yağlama prosesləri yağın istilik-fiziki xassələrinin dəqiq qiymətlərini 
tələb edir. Özlülük və xüsusi istilik tutumu əsas istilik-fiziki xassələrdən hesab edilir. 
Bəzi yüksək dərəcəli mühərrik yağlarının özlülüyü ciddi pozulmalara məruz qalır və bu da 
mühərriyin vaxtından əvvəl sıradan çıxmasına səbəb olur. Buna görə də, yağ nümunə-
lərinin istilik-fiziki xassələrinin yaxşı öyrənilməsi gəmilərdə keyfiyyətsiz yağdan istifadə ilə 
bağlı yaranan problemi aradan qaldırmağa kömək edəcəkdir. Hazırki iş müəyyən tempe-
ratur diapazonunda müxtəlif yağ nümunəsinin dəqiq özlülüyünü, xüsusi istilik tutumunu 
müəyyən etməyə və alınan nəticələr gəmi daxili yanma mühərriklərinin ömrünü uzada 
biləcək uyğun sürtkü yağı seçməyə kömək edəcəkdir. 
Hazırkı işdə 35 0C – 700C temperatur diapazonunda 6 yağ nümunəsinin özlülüyünün və 
xüsusi istilik tutumunun dəqiq qiymətləri verilmişdir. Bu qiymətlərdən avtomobil mühərrik-
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lərinin xidmət müddətini uzada biləcək uyğun sürtkü yağlarını seçmək üçün istifadə 
edilmişdir. 
Avtomobil mühəndisləri cəmiyyəti (SAE) mühərrik yağları üçün özlülük dərəcəsi sistemi 
qurmuşdur. SAE özlülük dərəcəsi sisteminə görə bütün mühərrik yağları birdərəcəli və 
çoxdərəcəli olur. Birdərəcəli mühərrik yağları bir nömrə ilə təyin olunur (20,30,40,50 və s.). 
Nömrə müəyyən bir temperaturda yağın özlülük səviyyəsini göstərir. Nömrələmə yağın öz-
lülüyü ilə düz mütənasibdir. Yalnız “W” hərfi olmadan rəqəmlə təyin edilmiş mühərrik yağ-
larının (SAE 20, SAE 30 və s.) özlülüyü 100°C temperaturda müəyyən edilmişdir. Bu yağ-
lar daha yüksək mühit temperaturlarında istifadə üçün uyğundur. Qış fəslini göstərən “W” 
hərfi ilə işarələnmiş mühərrik yağlarının (SAE 20W, SAE 30W və s.) özlülüyü -18°C səviy-
yəsində müəyyən edilir. Bu yağlar daha aşağı mühit temperaturlarında istifadə olunur [5].  
Mühərrik yağlarının özlülüyü polimer əlavələrlə sabitləşdirilə bilər. Belə mühərrik yağlarının 
özlülüyü həm yüksək, həm aşağı temperaturda müəyyən edilir və çoxdərəcəli yağlar 
adlanır. Onlar iki rəqəm və “W” hərfi ilə təyin olunur (SAE 5W-30, SAE 15W-30, SAE 20W-
50 və s.). Birinci rəqəm yağın soyuq temperaturda özlülüyünü, ikinci rəqəm yüksək tem-
peraturda yağın özlülüyünü göstərir. Məsələn: SAE 15W-30 yağı SAE 15W yağına bənzər 
aşağı temperatur özlülüyünə malikdir, lakin SAE 30 kimi yüksək temperatur özlülüyü var-
dır. Bu, çox dərəcəli yağlara geniş temperatur diapazonu verir [8]. 
Yağ mühərrikdə sürtünən hissələrdə istiliyi və yeyilmələri azaldır, hava ilə təmasda olan 
metal elementlərin oksidləşməsinin qarşısını alır. Sürtkü yağı mühərrikin altında yerləşən 
karterdə saxlanılır. Karterdə olan yağ süzgəcdən, nasosdan və filtrdən keçərək ötürülür. 
Bu yağ dirsəkli valda yağ üçün nəzərdə tutulmuş deşiklərdən şatunun aşağı yastığına, 
sonra şatunda olan keçidlərlə şatun-porşeni birləşdirən barmaqlığa ötürülür [9]. 
Porşenləri yağla soyudulan mühərriklərdə yağlayıcı sistemdə yüksək təzyiq yaratmaq üçün 
nasoslardan istifadə olunur [8]. Yağlanmaya ehtiyacı olan bəzi hissələr: silindrdə porşenin 
hərəkəti, rama yastıqlarında dirsəkli valın fırlanması, porşen barmaqlığının şatunun kiçik 
sonluğunda fırlanması, qaz paylama valının fırlanması, klapan çubuqlarının yumruqlar 
üzərində sürüşməsi. 
Sürət qradiyenti. Mayenin boru vasitəsilə və ya bərk cisim maye vasitəsilə hərəkət 
edərkən, borunun kənarları və ya cismin səthi ilə təmasda olan maye təbəqəsi təmasda 
olduğu cisimlə eyni hərəkət vəziyyətində olmağa meyillidir. Borunun kənarındakı maye ilə 
mərkəzdəki və yaxud hərəkət edən cisimlə onun hərəkət etdirdiyi maye arasında sürət 
fərqi varsa, bu mayenin davamlı hamar təbəqələrdə axması deməkdir, yəni axın laminardır 
[1, 2]. Mayenin bitişik təbəqələri arasındakı sürət fərqi sürət qradiyenti kimi tanınır və belə 
ifadə edilir: 

�� = v
x⁄                                                    (1) 

burada: ʋ- sürət fərqi və x- təbəqələr arasındakı məsafədir. Mayenin bir təbəqəsinin qonşu 
təbəqədən daha böyük sürətlə hərəkət etməsini təmin etmək üçün F qüvvəsi lazımdır, 
nəticədə kəsilmə gərginliyi (sürüşmə sürtünmə gərginliyi) (Fs) verilir: 

��  =  F
A�                                                  (2) 

burada: A- hərəkət edilən təbəqə ilə təmasda olan səthin sahəsidir. 
Özlülük əmsalı. Kəsmə gərginliyinin sürət qradiyentinə nisbəti mayenin özlülük əmsalı 
adlanır və η ilə işarə olunur. 

η = ��
Av�                                               (3) 

Təcrübələr göstərir ki, mayelərin özlülük əmsalı temperaturun artması ilə azalır və qazların 
özlülük əmsalı temperaturun artması ilə artır. Mayelərdə temperaturun artması molekullar 
arasındakı əlaqənin zəifləməsinə səbəb olur ki, bu əlaqə özlülüyə təsir etdiyi üçün özlülük 
əmsalı azalır. Digər tərəfdən qazlardakı molekullararası qüvvələr özlülük üçün molekullar 
arasında toqquşmalar qədər vacib amil deyil və temperaturun artması toqquşmaların sayı-
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nı artırır. Beləliklə, qazların özlülük əmsalı artır. Özlülük laminar axında hərəkətə müqavi-
mət göstərən əsas amildir [6]. Bununla belə, sürət axını turbulentləşdiyi nöqtəyə qədər 
artdıqda, hərəkətə qarşı əsas müqaviməti özlülükdən çox burulğan cərəyanları nəticəsində 
yaranan təzyiq fərqləri təmin edir. Bu məqalədə gəmi mühərriklərinin yağlanması üçün 
istifadə olunan müxtəlif yağ nümunələrinin əmsalını müəyyən etmək üçün Stokes 
düsturundan istifadə edilir. 

η =
����(���)

���
                                                              (4) 

Özlülük indeksinin müəyyən edilməsi. Özlülük indeksi tək, diskret nümunə və ya davamlı 
nümunə axını əsasında müəyyən edilə bilər [6, 7]. Nümunə təzyiq düşməsinin ölçüldüyü ilk 
təzyiq düşmə cihazına verilir. Həmin nöqtədə nümunənin temperaturu və kütlə axını 
ölçülür. Nümunənin ilkin sıxlığı nümunə kütlə axını ölçən cihazla müəyyən edilir ki, ilkin 
kinematik özlülük daha sonra təzyiq düşməsi, temperatur və sıxlıqdan istifadə etməklə 
müəyyən edilə bilər. Sonra nümunənin istiliyi ikinci nümunəyə ötürülür, temperaturu təyin 
edilir və nümunə ikinci təzyiqi azaltma cihazından keçirilir. İkinci nümunə temperaturunun, 
sıxlığının və təzyiqinin düşməsi nümunənin kinematik özlülüyünü müəyyən etmək üçün 
istifadə olunur. Nümunənin özlülük indeksi birinci və ikinci kinematik özlülüklərdən istifadə 
etməklə müəyyən edilir. 
Mayenin özlülüyünə temperaturun təsiri. Temperaturun mayenin özlülüyünə təsirini başa 
düşmək çox vacibdir [10-14]. Mayenin temperaturu artdıqca onun özlülüyü azalır. Özlülük 
mayelərin və qazların axınına müqavimət göstərən əsas xassədir. Mühərriklərdə sürtkü 
yağı adətən yanacağın yanması nəticəsində çox yüksək temperaturlara qədər qızır [15]. 
Beləliklə, mühərrikin hərəkət edən hissələrini yüksək temperatur şəraitində yağlaya bilmək 
üçün kifayət qədər özlü olan sürtkü yağlarını ayırd etmək çox vacibdir.  
Yüksək temperaturda mayenin öz özlülüyünü itirməsi ehtimalı var ki, bu da yüksək tempe-
raturda istifadə edildikdə onu yararsız hala sala bilər. Əksər hallarda mayelərin bəziləri 
hətta yüksək temperaturda buxarlanmağa başlayır [16].  
Hər hansı bir mexaniki tətbiq üçün maye istifadə edildikdə, işçi temperaturu lazımi 
qaydada nəzərə alınmalıdır [17].  
Özlülük nəzəriyyəsi haqqında. Sferik şarın özlü mayedən düşməsinə icazə verildikdə, o, 
son sürətini (V0) əldə edənə qədər müqavimət qüvvəsi (F) ilə qarşılaşır. Müqavimət 
qüvvəsi aşağıdakı düstürla hesablanır: 

F = 6πV�μr.                                         (5) 
Burada,  sferik şarın özlülük əmsalı, r radiusudur. 
Kütləli sferik şarın çəkisi (W) cazibə qüvvəsinin təsiri ilə (g) aşağıdakı kimi hesablanır 

W = (4
3� )πr�g                                      (6) 

Şar yer tutduğundan çəkisinə bərabər olan mayenin həcmini sıxışdırır. Düşən sferik şara 
qarşı çıxan qüvvə (U) aşağıdakı kimi hesablanır: 

U = �4
3� �πr�ρg                                     (7) 

Bu qüvvənin artması şarın artıq sürət dəyişikliyinə malik olmasına imkan vermir və onun 
üzərində yaranan qüvvə sıfır olduqda son sürətə (V0) çatır. Beləliklə, şarın üzərində real 
qüvvə 

6πμrV� −
4

3� πr�(σ − ρ)g = 0                             (8) 

buradan 

μ =
�������

���
                                                  (9) 

6�ηr�� = 4���(� − �)                                      (10) 
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6Pηr�� =
�������

����
                                               (11) 

h =
�������

����
                                                (12) 

Onda alarıq: 

h =
����(���)

���
                                              (13) 

Xüsusi istilik tutumu. Kütləsi (m) olan homogen bir maddə nümunəsinə (məsələn, təmiz 
maddə və ya məhlul) müəyyən istilik miqdarı (Q) əlavə edilərsə, onun temperaturunu 
dəyişmək üçün lazım olan istilik miqdarı kütləyə (m), eləcə də temperaturun dəyişməsinə 
(ΔT) mütənasibdir. Bu parametrlər arasındakı əlaqə 

Q = C ∙ m ∙ (∆T)                                         (14) 
burada, c- xüsusi istilik tutumu, m- yağ nümunələrinin kütləsidir. 
Xüsusi istilik tutumu materiala əlavə olunan və materialdan alınan istiliyi təyin etmək üçün 
əlverişli xassədir [12, 13]. 
Məqalədə kalorimetr metodu və enerjinin saxlanması qanunundan istifadə edərək 35°C-
dən 70°C-dək olan temperaturlarda 6 yağ nümunəsinin xüsusi istilik tutumları aşağıdakı 
düsturla hesablanır: 

c�m�t� = c�m�t� (15) 
Yağ nümunələrinin özlülüyü isə  

μ = Aexp
�

�
(16) 

düsturu ilə hesablanmışdır. Ona görə də 
log � = log� + �(0.434)�                          (17) 

alınır. Buradan A və B sabitləri təyin olunur. 
Cədvəl 1-də müxtəlif temperaturlarda yağ nümunələri üçün özlülük əmsalının qiymətləri 
verilmişdir. Cədvəl 2-də yağ nümunələrinin özlülük əmsalının və onların müxtəlif tempera-
turlarda loqarıfmik qiymətləri verilmişdir. Bu, (17) bərabərliyindən  (A və B) sabitlərin 
hesablanmasına imkan verir və alınan qiymətlər cədvəl 3-də qeyd edilmişdir. Cədvəl 4-də 
yağ nümunələrinin özlülüyü verilmişdir.
Müxtəlif yağ nümunələrinin özlülüyünün temperaturdan asılı olaraq dəyişməsi də onu 
göstərir ki, özlülük temperaturla tərs mütənasibdir. Yağa tətbiq olunan istilik artdıqca, yağ 
özlülüyünü tamamilə itirənə qədər yağlama potensialı düşür. Bu, mühərriki həddindən artıq 
istiləşmə və nəticədə zədələnmə riskini ortaya qoyur [9].  Mobil yağının özlülüyü digərləri 
ilə müqayisədə daha yüksəkdir, Abro yağı isə Mobil yağının ən aşağı özlülük dəyərinə 
malikdir. Mobil yağı 35°C-də ən yüksək özlülük əmsalına (0,18 kq/m.s) malik olmuşdur. Bu 
qiymət 70°C-də 0,09 kq/m.s-ə düşür.
Tonimas və Total yağları aşağı temperaturda (35°C-də 0,15 kq/m.s) özlülük əmsalına 
malikdir. 70°C-də Total yağın özlülüyü 0,07 kq/m.s, Tonimas yağının özlülüyü isə 0,08 
kq/m.s-dir. Onların özlülüklərindəki uyğunsuzluq 45°C-dən başlayır və maksimum 
0,01kq/m.s olur. Bu bərabərsizlik səviyyəsi əhəmiyyətli hesab edilmir.  Buna görə də, hər 
iki yağ oxşar istilik-fiziki xüsusiyyətlərə malikdir. 
Oando yağı 35°C-də 0,11 kq/m.s özlülük əmsalına malikdir və ona istilik verildikdə öz 
özlülüyünü sürətlə itirir. 55°C-70°C intervalında özlülüyü 0,06 kq/m.s-ə düşür. Nəticələr 
Con yağının eyni xüsusiyyətlərə malik olduğunu göstərir. Bununla belə, Oando yağının 
özlülük qabiliyyəti Con yağından 0,01 kq/m.s yüksəkdir. 
Müxtəlif yağ nümunələr üçün xüsusi istilik tutumunun qiymətləri əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqlidir. Abro yağının (c=5.047 C/g°C), digər yağ nümunələri ilə müqayisədə xüsusi istilik 
tutumunun qiyməti ən yüksəkdir. Digər nümunələr aşağıdakı qiymətlərə malikdir (Mobil yağ: 
4,658 C/g°C, Tonimas yağı: 4.731 C/g°C, Total yağı: 4,762 C/g°C, Oando yağı: 4,616 
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C/g°C). Yüksək temperaturda yağ təbəqəsinin qalınlığı aşağı olduqda onun hidrodinamik 
rejimi pozulur, səthlər arasında (metal-metala) birbaşa təmas yaranır və bu aşınmaya səbəb 
olur. Sürüşmə səthlərində həddindən artıq istiləşmə və deformasiya yaranır. Bununla belə, 
aşağı temperaturda yüksək özlülüyü olan yağlar soyuducu kompressorlarda çox faydalı 
sürtkü materialları sayılır, çünki kompressorun sorma tərəfi aşağı temperaturda işləyir. 

Nəticə: Tədqiqatlar göstərir ki, bütün mühərrik yağları daxili yanma mühərrikləri üçün 
uyğun deyil. Bunun səbəbi özlülükdür, bəzi yağların özlülüyü yüksək temperaturda aşağı 
olur. Beləliklə, baxılan yağ o temperaturda zəif sürtkü materialına çevrilir. Daha yüksək 
temperaturda yağ nümunəsinin özlülükləri müvafiq mühərrik yağının seçilməsi üçün yaxşı 
parametrdir, daxili yanma mühərrikləriklərinin ömrünü uzada bilər. Nəticələr göstərir ki, 
Mobil yağı daxili yanma mühərrikləri üçün ən uyğun yağdır, Tonimas və Total yağı da onun 
göstəricilərinə yaxındın. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Con yağı, Oando yağı və Abro yağı 
yüksək temperaturda aşağı özlülüklərinə görə mühərriklər üçün çox uyğun deyil. Bu, yağ-
ların (özlülüklərini itirən) yüksək temperaturda asanlıqla buxarlanması ilə nəticələnə bilər. 

Cədvəl 1.Özlülük əmsalının müxtəlif temperaturlarda qiymətləri 

Nümunələr Temperatur, 0 C 

35OC  40OC  45OC  50OC  55OC  60OC  65OC  70OC  

Mobil  93.297 72.483 64.517 52.943 26.340 17.394 14.047 11.962 

Tonimas  54.397 28.221 22.627 21.038 21.521 18.819 14.492 11.962 

Con  59.999 36.916 32.819 19.865 17.507 13.655 11.899 8.447  

Total  29.314 23.295 22.159 21.297 17.114 12.727 11.034 7.685  

Oando  24.317 23.494 22.259 18.962 14.758 14.365 8.333  6.907  

Abro  26.118 23.272 22.401 19.925 18.925 16.735 13.561 8.398  

Cədvəl 2. Özlülük əmsalının və temperaturun loqarifik qiymətləri 

Cədvəl 3. Yağ nümunələri üçün A və B sabitlərinin qiymətləri 

Yağ nümunələri Sabitlər 

A B 

Mobil 0.06 6.36 0.06 exp 6.36/T 

Tonimas  0.00  5.37  0.00 exp 5.37/T  

Con  -0.029  3.31  -0.029 exp 3.31/T  

Total  -0.14  5.07  -0.14 exp 5.07/T  

Oando  -0.2  3.96  -0.2 exp 3.96/T  

Abro  0.114  2.21  0.114 exp 2.21/T  

Nümunələr Temperatur, K  1/3 (x10-3) k-1

308  313  318  323  328  333  338  343  

3.25  3.20  3.15  3.10  3.05  3.00  2.95  2.90  

Mobil Oil  1.9699  1.8602  1.8097  1.7238  1.4206  1.2404  1.1476  1.0778  

Tonimas Oil  1.7356  1.4506  1.3546  1.3230  1.3329  1.2746  1.1611  1.0778  

Con Oil  1.7781 1.5672 1.5161 1.2981 1.2432 1.1353 1.0755 0.9267 

Total Oil  1.4671 1.3673 1.3456 1.3283 1.2334 1.1047 1.0427 0.8856 

Oando Oil  1.3859 1.3710 1.3475 1.2779 1.1690 1.1573 0.9208 0.8393 

Abro Oil 1.4169 1.3668 1.3503 1.2994 1.2994 1.2236 1.1323 0.9242 
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Cədvəl 4. Müxtəlif temperaturlarda yağ nümunələrinin dəqiq özlülük qiymətləri 
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Temperatur  OC, (K) 

35OC  40OC  45OC  50OC  55OC  60OC  65OC  70OC  

308K  313K  318K  323K  328K  333K  338K  343K  

Mobil  0.06 e6.36/T  0.18  0.16  0.14  0.13  0.12  0.11  0.10  0.09  

Tonimas 0 e5.37/T  0.15  0.13  0.12  0.11  0.10  0.09  0.08  0.08  

Con  0.03 e3.31/T  0.10  0.08  0.07  0.07  0.06  0.06  0.05  0.05  

Total  -0.14 e5.07/T 0.15  0.13  0.11  0.10  0.09  0.09  0.08  0.07  

Oando  -0.12 e3.96/T 0.11  0.10  0.09  0.08  0.07  0.07  0.06  0.06  

Abro  -0.11 e2.21/T 0.06  0.06  0.05  0.04  0.04  0.04  0.03  0.03  
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E-mail: rahimov_fa@yahoo.com 

XÜLASƏ 

Atmosferə atılan zərərli qazların həcminin azaldılmasında prioritet istiqamətlərdən olan və 
müasir dövrdə qarşıda duran əsas məqsədlərdən biri də ənənəvi İES-lərin ekoloji təmiz 
alternativ enerji mənbələri ilə əvəz edilməsidir. Azərbaycan da öz növbəsində dünyanın 
ekoloji siyasətinə uyğunlaşmaq və təbiətə ziyanı minimuma endirmək məqsədilə enerji 
istehsalı sektorunda islahatlara başlayıb. Üzvi yanacaqlar (neft, qaz) istehsal və ixrac edən 
bir ölkə üçün iqtisadi cəhətdən asan olmayan bu proses xarici təcrübənin diqqətlə öyrə-
nilməsini və cəmiyyətimiz üçün faydalı qərarların qəbul edilməsini tələb edir. Bu məqalə 
dünyanın aparıcı ölkələrinin alternativ enerjiyə keçid siyasətini analiz edərək külək və günəş 
elektrik stansiyaları ilə atom elektrik stansiyalarının effektivliyini araşdırır və onları müqayisə 
edir. Məqalədə Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində yeni perspektivlər açacaq, regionun 
iqtisadi təhlükəsizliyini və onu etibarlı elektrik enerji ilə təmin edə biləcək müasir tipli AES-
lərin üstünlükləri göstərilmişdir.       
Açar sözlər: Qlobal istiləşmə, ekologiya, alternativ enerji mənbələri, külək, günəş və atom 
elektrik stansiyaları. 

Qlobal istiləşmənin zərərlərini müşahidə edən və bundan ciddi narahat olan dünyanın inkişaf 
etmiş ölkələri CO2-nin miqdarının artmasının qarşısını almaq üçün tədbirlərin həcmini və 
ciddiliyini ildən-ilə artırırlar. Atmosferdə istixana effekti yaradan karbon dioksid tullantısının 
ən böyük hissəsi (30%-dən çoxu) üzvi yanacaqlarla işləyən İES-lərin payına düşür [1] və elə 
bu səbəbdən də zərərli qazların azaldılması istiqamətində atılan ən mühim addım alternativ 
enerji mənbələrinə keçiddir. Alternativ enerji mənbələrindən danışılarkən bir çox hallarda 
bərpa olunan enerji mənbələri, yəni külək və günəş enerjisi nəzərdə tutulur.  
Araşdırmalardan görünür ki, son 20 ildə yüz milyardlarla xərc aparan bu texnologiya qarşıya 
qoyulan qlobal ekoloji və energetik məqsədlərə çatmaqda gözlənilən nəticəni vermədi. 
Alternativ enerji mənbələrinə ən çox investisiya yatıran ABŞ, Almaniya və Çin kimi ölkələrdə 
CO2 ilə mübarizədə bu texnologiyanın effektivliyinə etibar azalır. Rusiya energetika 
sahəsində fokusunu atom enerjisinə yönəldir, Avropanın bəzi ölkələri, Fransa və Niderland 
da daxil olmaqla, üzvi yanacaqlardan asılılığı azaltmaqda AES-lərin daha məqsədyönlü 
olduğuna inanırlar[2].  
Fransa dövlətinə məxsus “EDF” Şirkəti Fransa və Finlandiyada yeni  nüvə reaktorlarının 
tikintisinə sərmayə qoyur. Çexiya, Rumıniya və Polşa respublikaları da yeni atom elektrik 
stansiyaları tikmək planlarını açıqlayıblar. Avropa Parlamenti fövqəladə vəziyyət adlandır-
dığı iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə nüvə də daxil olmaqla bütün texnologiyaların lazım 
olduğuna dair qətnamə qəbul etdikdən sonra gələcək planlarını bu yaxınlarda daha da 
gücləndirdi. Hal-hazırda Çin ərimiş duz, yüksək temperaturlu qaz və hətta daha perspektivli 
nüvə yanacağı olan toriumla işləyən reaktorlar üçün atom enerjisinin tədqiqatına böyük 
miqdarda kapital sərf edir. Öz növbəsində Kanada da nüvə texnologiyalarının araşdırılma-
sına və xüsusilə, kiçik modul nüvə reaktorlarının inkişafına kifayət qədər sərmayə ayırır [3].  
AES-lərin tikintisi və inkişafında son illərdə ən qabaqcıl yerlərdə olan Rusiya Azərbaycanın 
ətraf regionlarında da aktiv şəkildə iri həcmli layihələr üzərində çalışır. Rusiya  Belarusiyada 
bu il təhvil verilmiş 2400 meqavatlıq atom stansiyasından əlavə olaraq, Türkiyədə 1200 
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meqavat gücündə 4 reaktorun və Özbəkistanda 1200 meqavat gücündə AES-in tikintisini 
planlaşdırıb [4,5]. Bu il Dubayda keçirilən dünyanın ən vacib sərgilərindən olan "Dubai 
2020"də Rusiyanın “Rosatom” Şirkəti Ermənistan Respublikası ilə orada yerləşən Metsamor 
AES-də yeni blokun inşası ilə bağlı müqaviləyə də imza atıblar [7].  
Reallıq ondan ibarətdir ki, külək və günəş enerjisinin artım sürəti müasir tələbatla ayaqlaşa 
bilmir. 2000-2019-cı illərdə bərpa olunan enerji hasilatı 2,9 PVt/saat-dan 7 PVt/saat-a 
yüksəlmişdir və eyni zamanda dünyanın enerji tələbatı 15 PVt/saat-dan 26 PVt/saat-a 
çatmışdır. Çatışmayan tələbatı ödəmək üçün, AES-lərin artırılmasına investisiyalar ayrılma-
dığından, üzvi yanacaqlarla işləyən İES-lərin payının da sürətlə artdığını müşahidə edirik, 
yəni 9,7 PVt/saat-dan 16,5 PVt/saat-a qədər artmışdır[8].  
ABŞ höküməti 2009-2015-ci illərdə bərpa olunan enerji mənbələri texnologiyalarına 150 
mlrd. dollar investisiya sərf etmişdir. Lakin layihənin geniş həcmdə icrası zamanı aydın ol-
muşdur ki, günəş və külək stansiyalarının quraşdırılması bir çox çətinliklər yaradır. Böyük 
sahələr tələb edən bu stansiyalar yaşayış yerlərindən kənarda qurulur və bu da öz növbə-
sində əlavə olaraq elektrik ötürücü(verici) xətlərin quraşdırılmasını tələb edir. Bu tikinti pro-
sesləri zamanı təbii ki, bioloji mühitə zərər vurulur və daha sonra da günəş, külək stansi-
yalarının fəaliyyəti zamanı heyvanların, əsasən quşların tələf olması davam edir (Şəkil 1)[9].  
Digər önəmli bir məqam da stansiyaların tutduğu ərazi ilə bağlıdır. 1000 meqavat gücündə 
AES təxmini 260 hektar ərazi tutur. Eyni gücdə külək stansiyaları 360 dəfə, günəş 
stansiyaları isə 75 dəfə daha çox ərazi tutur [10]. Məsələn, Yaponiyada gücü 8212 MVt olan 
AES cəmi 404 hektar ərazini tutur (Şəkil 2). 

Şəkil 1. Kaliforniyada 390 meqavat gücündə 
1420 ha ərazidə yerləşən günəş stansiyası. 

Şəkil 2. Yaponiyada 8212 meqavat 
gücündə 404 hektar ərazidə yerləşən AES.

Günəş və külək enerjisinin əsas zəif tərəflərindən, yəni mənfi cəhətlərindən biri də ilin əksər 
vaxtlarında bu stansiyaların günün ancaq 10-30% vaxtında enerji istehsalını təmin edə 
bilməsidir. Digər tərəfdən isə günəşli və ya küləkli günlərdə lazım olan gücdən də artıq 
elektrik enerjisinin istehsalı texnoloji çətinliklər yaradır. Qeyd edilən mənbələrdən hasil edi-
lən elektrik enerjisinin miqdarının tənzim edilməsi çətinliyi səbəbindən bu növ stansiyalarda 
əlavə olaraq güclü akkumlyatorların quraşdırılmasına ehtiyac duyulur.  
ABŞ-ın alternativ enerji istehsalı üzrə lider ştatı - Kaliforniyada digər ştatlarla müqayisədə 
elektrik enerjisinin qiyməti daha sürətlə 5 dəfədən də çox artıb. Analoji vəziyyəti Almaniyada 
müşahidə edirik. Dünya üzrə günəş və külək enerjisi texnoloqiyaları lideri olan bu ölkədə 
son 10 ildə elektrik enerjisinin qiyməti 50%-dən çox artıb.  
Avropanın iki aparıcı ölkəsi olan Almaniya ilə Fransanı müqayisə etsək görürük ki, Fransa 
AES-lərə üstünlük verdiyi zaman Almaniya günəş və külək stansiyalarına investisiya edir və 
nəticə olaraq Fransa Almaniya ilə müqayisədə 2 dəfə çox tullantısız elektrik enerjisi istehsal 
edir [8] və elektrik enerjisinin qiymətini stabil saxlayır (Şəkil 2). Digər tərəfdən, alternativ 
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enerji mənbələrinin Almaniyanın artan enerji tələbatını ödəyə bilməməsi bu ölkənin hələ də 
üzvi yanacaqlarla işləyən İES-lərdən asılı olmasına səbəb olur. 

Şəkil 3. Fransa və Almaniyada ekoloji təmiz enerji istehsalının faiz nisbəti [8]. 

Elektrik enerjisi istehsalı sektorunun analizi göstərir ki, 50 il ərzində günəş və külək 
stansiyaları 2 trillion dollar xərcin nəticəsi olaraq dünya elektrik enerjisi istehsalının 3%-ni 
tutublar. AES-lər isə daha az investisiya ilə iki dəfə çox elektrik enerji istehsalı payına 
sahibdirlər (Şəkil 4) 
Təsadüfi deyil ki, günəş panelləri bazarında dünya lideri olan Çin nüvə enerjisi istehsalında 
sürətli inkişaf strategiyasını seçib. Çin Respublikasının elan etdiyi son milli energetika inkişaf 
strategiyasının məlumatına görə 2030-cu ilə qədər əlavə olaraq 10 nüvə reaktorunun 
quraşdırılması və reaktorların ümumi sayının 110-a və AES-lərin ümumi gücünün 150 GVT-
a çatdırılması nəzərdə tutulub [11]. Bununla da Çin dünyada ən böyük nüvə enerjisi istehlak 
edən ölkə olmaq istəyir. 

Şəkil 4. Külək/Günəş stansiyaları ilə AES-lərə yatırılan investisiyaların müqayisəli histoqramı [8]. 

Günəş və külək stansiyaları ilə AES-ləri müqayisə edərkən onların təbiətə təsirini 
araşdırsaq, bir çox streotiplərin əksinə olaraq, AES-lərin daha zərərsiz olduğunun şahidi ola 
bilərik. 1 kilovat/saat elektrik enerjisi hasilatı zamanı atmosferə atılan CO2-nin miqdarı günəş 
stansiyalarında 41-48 qram təşkil edirsə, AES-lərdə bu miqdar 12 qramdır (Şəkil 5)[12]. 
Atom enerjisi hasilatı zamanı nəzərə alınmalı məqam radioaktiv tullantıların canlı aləmdən 
uzaq və etibarlı yerdə saxlamaqdır. Bunu etməklə, AES-in təbiətə hər hansı bir mənfi təsiri 
demək olar ki, 0-a bərabərləşər. İstənilən digər növ enerji istehsalı stansiyaları təbiətə daha 
çox tullantının atılmasına səbəb olur.  

Şəkil 5. Elektrik stansiyalarının 1 TVt/saat enerji istehsalına düşən CO2-nin miqdarı. 
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Təkcə onu qeyd etmək olar ki, AES-lərin tikintisində istifadə edilən tikinti materialı eyni gücdə 
günəş stansiyaları ilə müqayisədə dəfələrlə azdır və istismar dövründə tullantı materialların 
kütləsi da uyğun olaraq 300 dəfə azdır (Şəkil 6) [8]. 
Külək/günəş enerjisi layihələri ilə AES-lərin tikintisinin maliyyə cəhətdən sərfəliliyini 
müqayisə etsək isə burada hər ölkənin özünün spesifikasını nəzərə almaq lazımdır. 

Şəkil 6. Stansiyaların tikintisində 1 teravat/saat həcmə düşən materialların tonla müqayisəsi [13] 

Rusiyanın “Rosatom” Şirkətinin son layihələrini öyrənərək qeyd edə bilərik ki, 2400 
meqavatlıq stansiyanınn ümumi tikinti dəyəri təqribən 9 milyard dollar qiymətləndirilir: enerji 
bloklarının tikintisi üçün 6 milyard dollar və infrastrukturun yaradılması üçün 3 milyard dollar; 
bura atom elektrik stansiyasının işçiləri üçün yaşayış şəhərciyi, dəmir yollarının çəkilməsi, 
elektrik xətlərinin quraşdırılması və s. daxildir. Tikintinin müddəti 5-10 il nəzərdə tutulub. 
AES-lərə yatırılan investisiya xərclərinin bərpası təxminən 15-20 ildir və bu müddətdən 
sonra elektrik enerjisinin istehsal xərci, ucuz olduğundan, uzun müddət üçün ən sərfəli seçim 
sayılır [14].  
ABŞ-da 1000 meqavat istehsalat gücündə günəş stansiyasının tikilməsi üçün minimum xərc 
8 milyard dollar, külək turbinlərinin quraşdırılması üçün isə bu rəqəm təqribən 10 milyard 
dollar təşkil edir. Bu layihələrin əsas üstünlüyü tez inşa edilməsidir [15].  
İqtisadi cəhətdən daha sərfəli, daha üstün imkanları ilə dayanıqlı enerji mənbəyi olan və ən 
əsası ekoloji zərərsiz olan AES-lərin tarix boyu üzləşdiyi əsas çətinlik ictimai qorxu və 
siyasətçilərin mediya qınağından çəkinərək perspektivli AES layihələrinə qarşı mövqeləri 
olub. Onilliklər boyu çalışan yüzlərlə AES-lərdən cəmi ikisində - Çernobil və Fukuşimada 
qəza hadisəsi olub. Çernobil hadisəsi bir nüvə stansiyasında baş verə biləcək ən təhlükəli 
və ağır situasiyanı özündə əks etdirir və hadisənin belə təhlükəli forma alması mütəxəs-
sislərin səhlənkarlığı və texniki vacib məsələlərdə olan boşluqlar olmuşdur. Demək olar ki, 
birbaşa insan itkisinə səbəb olmayan Fukuşima qəzasında isə hadisə təbii fəlakət (zəlzələ) 
nəticəsində baş vermişdi. 
Nüvə reaktorlarının təhlükəsizliyi 2011-ci ildə Fukuşima qəzasından sonra ən yüksək 
səviyyəyə çatdırılıb. Fukuşima atom stansiyasında quraşdırılan dörd reaktor 1960-cı illərdə 
dizayn edilmiş birinci nəsil reaktorlar idi. Yeni işlənmiş və təkmilləşdirilmiş 3-cü nəsil nüvə 
reaktorları daha çox passiv təhlükəsizlik sistemlərini özündə birləşdirir (soyuducu su 
nasoslar vasitəsilə deyil, cazibə qüvvəsi ilə hərəkət etdirilir). Ağır qəza zamanı bu sistemlər 
stansiyanın işdən saxlanılmasında daha effektivdir [16].  

Nəticələr: Dünyanın aparıcı ölkələrinin alternativ - bərpa olunan enerjiyə keçid siyasəti araş-
dırılmış, atom elektrik stansiyalarının külək və günəş elektrik stansiyaları ilə effektivliyinin 
müqayisəli təhlili verilmişdir. Azərbaycanın Qarabağ regionunda - azad edilmiş ərazilərdə 
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yeni perspektivlər açacaq, bölgənin iqtisadi təhlükəsizliyini, onu etibarlı və ekoloji təmiz 
elektrik enerji ilə təmin edə biləcək yeni tipli AES-lərin üstünlükləri göstərilmişdir.
Qeyd edək ki, respublikamızın iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir  və təcrübə göstərir ki, bərpa 
olunan enerji mənbələri sürətlə artan tələbatla ayaqlaşa bilmir.   
Qarabağ bölgəsində iqtisadi cəhətdən daha sərfəli, daha dayanıqlı enerji mənbəyi olan və 
ən əsası ekoloji zərərsiz atom elektrik stansiyalarının imkanları perspektivlidir və bu imkanlar 
düzgün dəyərləndirilməlidir. 
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