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AQRONOMLUQ, EKOLOGĠYA VƏ AQROTEXNOLOGĠYA 
 

AZƏRBAYCANIN QƏRB REGĠONUNDA TORPAQLARIN MÜNBĠTLĠK 

GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ VƏ OPTĠMAL PARAMETRLƏR DAXĠLĠNDƏ 

ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  A.O.Həsənova,  

doktorant R.F.Qəhrəmanova  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: torpaqəmələgəlmə, münbitlik, bioloji amillər, erroziya, deqradasiya 

 

Hal-hazırda ekoloji təsərrüfatçılıq Ģəraitin-

də torpaqda münbitlik ehtiyatını artırmaq üçün 

təbii resurslardan  istifadə  daha öndə durmalıdır. 

Belə ki,  növbəli əkinlərin tətbiqi, sələf  bitkilə-

rinin əkilməsi, xüsusilə paxlalı bitkilərdən istifadə 

olunması torpaqdakı bioloji fəallığı artırır, torpaq 

münbitləĢir. Torpaqda gedən bioloji proseslərin 

intensivliyini stimulə etmək üçün ən  yaxĢı aqro-

texniki  tədbir əkin dövriyyələrinin  tətbiqidir. 

Əkin dövriyyəsində torpağa üzvi maddələrin da-

xil olması üzvi  karbonun çoxalmasına və bioloji 

fəallığın artmasına Ģərait  yaradır.  

Müasir dövrdə elmi nailiyyətlər kənd 

təsərrüfatında böyük maddi-texniki dəyiĢikliklər 

yaradır. Bununla yanaĢı paralel olaraq əks proses 

də təzahür olunaraq təbii komponentlərə neqativ 

təsir güclənir. Buna görə, aqrar istehsalın inkiĢaf 

perspektivləri və cəmiyyətin sosial-iqtisadi ma-

raqları təbiətdən istifadənin bütün sisteminin opti-

mallaĢdırılmasını, ətraf mühitə neqativ təsirlərin 

vaxtında qiymətləndirilməsini tələb edir. 

Torpağın becərilməsi, gübrələrin tətbiqi və 

kimyəvi meliorasiya tədbirləri (əhəngləmə, gips-

ləmə) də torpaqlara az təsir göstərmir [1].   

Bu gün torpaqlarımızın münbitliyinin qo-

runması mütəxəssislərin qarĢısında duran böyük 

vəzifədir. 

Gəncə-Qazax bölgəsinin ərazisi 1,23 mln. 

hektar, torpaq örtüyü əsasən boz-qəhvəyi (Ģabalı-

dı) torpaq tipi və yarımtiplərindən ibarətdir. Bu 

torpaqlar qranulometrik tərkibcə yüngül olub, 

yüksək dərəcədə su keçirmə qabiliyyətinə malik-

dirlər [2].   

Bu torpaqlar baĢlıca olaraq tünd boz-qəh-

vəyi (Ģabalıdı), boz-qəhvəyi, açıq boz-qəhvəyi, 

ibtidai-boz-qəhvəyi, qədimdən suvarılan boz-

qəhvəyi və s. növlərə ayrılır. Qrunt suyu çox də-

rindədir. Ona görə də torpağın əmələ gəlmə pro-

sesində iĢtirak etmir. Bölgədə çox az sahələrdə, 

bəzən talalar Ģəklində boz-qəhvəyi (Ģabalıdı) tor-

paqların baĢqa növləri də (qədimdən suvarılan Ģo-

rakətləĢmiĢ, suvarılan Ģabalıdı-çəmən, çəmən-Ģa-

balıdı) yayılmıĢdır. 

Qərb regionunda insanların təsərrüfat fəa-

liyyəti ilə bağlı təbii landĢaft komplekslərinin və 

torpaq örtüyünün transformasiyası böyük miqyas 

almıĢdır; yay və qıĢ otlaqlarının deqradasiyası, 

meĢələrin qırılması və təbii tarixi strukturunun 

dəyiĢməsi, eroziya, ĢorlaĢma və ĢorakətləĢmə pro-

sesləri artmıĢdır. Nəticədə torpaqların münbitlik 

göstəriciləri pisləĢmiĢdir. 

Regionda boz-qəhvəyi torpaqlar uzun illər-

dir ki, kənd təsərrüfatı bitkiləri altında becərilir. 

Kənd təsərrüfatında məhsul bolluğunda həmin 

torpaqların böyük əhəmiyyəti olmuĢdur. Müasir 

dövrdə boz-qəhvəyi torpaqların kənd təsərrüfatı 

bitkiləri altında intensiv istifadəsi, növbəli əkin-

lərə riayət edilməməsi, son 20-30 ildə mineral, 

üzvi və üzvi-mineral gübrələrdən cüzi istifadə 

edilməsi, torpaqlardan istifadəyə nəzarətin zəiflə-

məsi bu torpaqların aqrokimyəvi münbitliyini 

xeyli zəiflətmiĢdir [3]. 

Bölgənin əkin suyu ilə zəif təmin olunması  

burada yem bitkiləri əkini sahələrini əhəmiyyətli 

surətdə geniĢləndirməyə imkan verməyən baĢlıca 

səbəblərdir. Yay aylarında az yağıntı yağması 

yem bitkiləri becərilməsinə mane olan əsas əngəl-

lər dəndir.  

Torpaqəmələgəlmədə bioloji amillər, xüsu-

sən də bitki örtüyü aparıcı rola malikdir [4]. Ayrı-

ayrı bitki qrupları altında əmələ gəlmiĢ torpaqlar 

bir-birindən kəskin fərqlənirlər. Beləliklə, bitki 

torpağa daxil olan və torpaqda humusa çevrilən 

üzvi maddələrin əsas mənbəyidir.  

Orqanizmlər, ilk növbədə bitkilər vacib 

kimyəvi elementlərin oksigen, karbon, azot, ka-

lium, kalsium, bir çox mikroelementlərin biogen 

dövranın əsas iĢtirakçılarıdır. Beləliklə, üzvi aləm 

ətraf mühitə çox geniĢ və mürəkkəb təsir göstərir.  

Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəy-

yən etdik ki, Samux, Goranboy və ġəmkir rayonu 

torpaqları qida maddələrinin mənimsənilən for-

maları ilə zəif təmin olunubdur.ġəmkir rayonu 

Düyərli kəndinin təcrübəaltı torpaqlarının mün-

bitlik göstəriciləri cədvəl 1-də  verilmiĢdir. Cəd-

vəldən görünür ki, torpaqların pH-ı zəif qələvidir.
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                                                                                                                           Cədvəl 1 

ġəmkir rayonu Düyərli kəndi təcrübə altı torpaqlarının münbitlik göstəriciləri 

Dərinlik

sm-lə 

pH su 

məhlu-

lunda 

Ümumi 

humus %-

lə 

Azot Fosfor Kalium 

Ümumi 

%-lə 

UdulmuĢ 

ammonyak 

Nitrat

lar Ümumi 

%-lə 

Mütəhər

-rik 

mq/kq 

torpaqda 

Ümumi 

%-lə 

Müba 

-diləsi 

mq/kq 

torpaqda 
Torpaqda mq/kq 

0-20 7,1 2,36 0,12 10,9 7,9 0,12 16,9 2,37 288,6 

20-40 7,7 1,83 0,09 9,5 7,5 0,10 9,5 1,88 234,5 

40-60 7,8 1,06 0,07 7,8 6,3 0,09 8,6 1,55 168,3 

60-80 8,2 0,79 0,05 4,6 4,6 0,08 4,3 1,34 105,8 

80-100 8,4 0,54 0,03 3,4 2,8 0,06 3,7 1,12 66,4 

       

Düyərli kəndi təcrübəaltı torpaqlarda ümu-

mi humusun miqdarı bir metrlik qatda 0,54-2,36 

arasında olmuĢ, ümumi azot üst qatda 0,12 %, ən 

aĢağı qatda isə 0,03 % təĢkili etmiĢdir. Torpaqda 

udulmuĢ ammonyakın miqdarı 3,4-10,9 mq/kq, 

nitratlar 2,8-7,9 mq/kq olmuĢ, ümumi fosforun 

miqdarı 0,06-0,12 % arasında dəyiĢmiĢdir.  

Bitkinin qidasında əsas rol oynayan mütə-

hərrik fosforun miqdarı 3,7-16,9 mq/kq müəyyən 

edilmiĢdir, ümumi kalium1,12-2,37%, mübadiləvi 

kalium 66,4-288,6 mq/kq təĢkil etmiĢdir. Müəy-

yən edilmiĢdir ki, tədqiqat sahəsi torpaqlarında 

udulmuĢ ammonyak, nitrat azotu, mütəhərrik fos-

for və mübadiləvi kaliumun miqdarı kənd təsərrü-

fatı torpaqlarının normal inkiĢafını təmin edə bi-

lən hüdudlardan aĢağıdır. Ona görə də həmin 

torpaqların münbitliyinin artırılması üçün üzvi və 

mineral gübrələrdən istifadə edilməli, növbəli 

əkin sistemi tətbiq olunmaqla, dərin Ģum aparıl-

malıdır. 

Keçən əsrin sonlarından baĢlayaraq, elmdə 

belə bir fikir yarandı ki, təbiətin mürəkkəb maddi 

sistemlərini ənənəvi tədqiqat metodları ilə sona 

kimi dərk etmək mümkün deyildir. Bundan ötrü 

sistem yanaĢma və modelləĢdirmədən istifadə 

edilməlidir. Beləliklə, elmin müxtəlif sahələrində, 

o cümlədən, təbiət elmlərində modelləĢdirmədən 

geniĢ istifadə olunmağa baĢlandı.  

Elmi ədəbiyyatlarda münbitliyin aqroeko-

loji modelləri iki qrupa bölünürdü: Birinci qrupa 

informasiya modelləri,ikinciyə münbitliyin idarə 

olunması modelləri daxil edilirdi [5].    

Torpaqların aqroekoloji modellərinin blok-

ları əsasən onun göstəricilərindən tərtib edilir.  

Tədqiqat apardığımız ərazidə müəyyən 

etdik ki, torpağın həcmi kütləsi 1,11-1,34 q/sm
3
 

arasında dəyiĢir. Torpağın xüsusi kütləsi 2.42-

2.72 q/sm
3
-dir. Məsaməlik 50,4-53,5 arasında tə-

rəddüd edir. Bu torpaqların mexaniki tərkibində 

lil fraksiyasının (<0,001 mm) miqdarı-12,9-19,9 

% və fiziki gilin miqdarı isə (<0.01mm) 61.8-

66,1% arasında dəyiĢir. 

Tədqiqat apardığımız ərazidə asan hidroliz 

olunan azotun miqdarı əkin qatında 1 kq torpaqda 

45-70 mq arasında tərəddüd edir. Burada əkin qa-

tında Maçiqinə görə mütəhərrik fosforun miqdarı 

12,5-16,8 mq və mübadilə olunan kaliumun miq-

darı isə 300-500 mq arasında dəyiĢir. Azotun az 

və çox cüzi hissəsi (6-8%-i) asan hidroliz olunan 

formadadır. Torpaqlarda azotun mineral formala-

rının miqdarı olduqca azdır. 5-7 mq/kq nitratlar 

və 14-17 mq/kq udulmuĢ ammonyak azotu. Tor-

paqların Ģum qatında mənimsənilə bilən  mübadi-

lə olunan kaliumun miqdarı o qədər də çox deyil-

dir–torpaqda 140-242 mq/kq-dir. Mübadilə olu-

nan torpaqlarda kalium ən çox boz-qəhvəyi tor-

paqlarda-242-1237 mq/kq aĢkar edilmiĢdir. Çox-

dan istifadə olunan açıq-boz-qəhvəyi torpaqlarda 

onun miqdarı çox azdır–torpaqda 120-180 mq/kq-

dır. Həmçinin zonanın torpaqlarında fosfor və ka-

liumun yüksək uduculuq qabiliyyəti müĢahidə 

edilir. 

Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəy-

yən etdik ki, boz-qəhvəyi torpaqlarda mikroorqa-

nizmlərin ümumi miqdarı min ədədlə-1178-2350, 

bakteriyalar 460-1350, aktinomisetlər 700-1170, 

göbələklər 10-30 min ədəd təĢkil edir. 

Tədqiqat apardığımız ərazilərdə yayılmıĢ 

boz-qəhvəyi torpaqlar yaxĢı keyfiyyətli torpaqlar 

qrupuna daxildir ki, onlar da 61-80 balla qiymət-

ləndirilir. 

Münbitliyin aqroekoloji (ekoloji) modellə-

rinin tərtibində əsas məqsəd münbitliyin idarə 

edilməsi, onun potensial və effektiv göstəriciləri-

nin kənd təsərrüfatı bitkilərinin ekoloji tələbinə 

uyğun olaraq optimallaĢdırılmasıdır.   

Torpaqların aqroekoloji modelləri  ayrı-

ayrı kənd təsərrüfatı bitkilərinin mühit Ģəraitinə 

olan tələblərini göstərməklə yanaĢı, münbitliyi və 

bitkinin məhsuldarlığını məhdudlaĢdıran amilləri 

də üzə çıxarmaqda dəyərli vasitədir. 

 

 



   ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2016, №2 

 

7 

 

NƏTĠCƏLƏR 

AparılmıĢ müĢahidələrin, tədqiqat iĢlərinin, torpaq analizlərinin, hesablamaların ayrı-ayrılıqda 

nəticələrini ümumiləĢdirərək aĢağıdakı konkret nəticə və təklifləri vermək olar: 

1. Qərb regionunda yayılmıĢ açıq boz-qəhvəyi torpaqlar Respublika üzrə qəbul edilmiĢ 

qradasiyaya əsasən qida maddələrinin mənimsənilən birləĢmələri ilə zəif təmin olunduğundan, bu 

torpaqlarda kənd təsərrüfatı bitkilərindən sabit, keyfiyyətli, yüksək məhsul almaq və torpağın təbii 

münbitliyini bərpa etmək üçün münbitlik amillərinin öyrənilməsi və proqnozlaĢdırılması vacibdir. 

2. Münbitlik göstəricilərinin optimal parametrlər daxilində idarə edilməsi torpağın bioloji 

potensialını həm təbii-tarixi ölçülərdə saxlamağa, həm də onu araĢdırmağa imkan verir. 

3.Qərb regionunda boz-qəhvəyi torpaqların münbitliyinin aqroekoloji (ekoloji) modellər 

əsasında idarə edilməsi həm torpaq münbitliyinin artırılmasında, həm də kənd təsərürfatı bitkilərinin 

məhsuldarlığının yüksəldilməsində mühüm rol oynayır. Regionda kənd təsərrüfatı bitkiləraltı becərilən 

torpaqların aqroekoloji (ekoloji) münbitlik modelləri əsasında idarə edilməsi zəruridir. 
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The study of fertility and management of optimal parameters 

 of soils in the western region of Azerbaijan 

Doctor of Philosophy in Agricultural Sciences A.O.Gasanova  

Doctoral R.F.Gahramanova  

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

Key words:  soil fertility, biological factors, erosion, degradation 

In connection with the economic activities of humanity in the western region increased large-

scale conversion of natural landscapes and land cover, increased degradation of summer and winter 

pastures, deforestation and changes in their natural patterns, erosion and salinization. As a result, soil 

fertility indicators deteriorated. Management of soil fertility optimal performance gives the 

opportunity to study them and save. 

 
 

Изучение плодородия и управления оптимальных параметров почв в Западном 

регионе Азербайджана  

Доктор философии по аграрным наукам А.О.Гасанова,  

докторант Р.Ф.Гахраманова  

Азербайджанский государственный аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова:   почва, плодородие, биологические факторы, эрозия, деградация 

В связи с хозяйственной деятельностью человечества, в Западном регионе увеличились 

крупномасштабные преобразования природных ландшафтных комплексов и почвенно-

растительных покровов,  увеличилась деградация летних и зимних пастбищ,   вырубка лесов и 

изменения их естественных структур.  
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UOT 632.913.2. 

AZƏRBAYCANIN QƏRB BÖLGƏSĠNĠN MEYVƏ BAĞLARINA ZƏRƏR VERƏN  

 MEYVƏ YEYƏNLƏRĠN YAYILMA AREALININ ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

 

                                                              Doktorant E.F.Mustafayeva  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  

 

Açar sözlər: areal, monoqraf, polifaq, meyvəyeyən, coğrafi zona, populyasiya 

           

Azərbaycanın Qərb bölgəsində tumlu və 

çəyirdəkli meyvə bağlarına zərər verən meyvəye-

yənlərin müxtəlif növlərinin (alma, armud, gavalı 

və s.) yayılma arealı və onların populyasiya sıx-

lıqları öyrənildi [1...5]. Ayrı-ayrı meyvəyeyən-

lərin bölgənin müxtəlif coğrafi ərazilərə (dağlıq, 

dağətəyi və aran zonaları) məxsus tumlu və çəyir-

dəkli meyvə bağlarında yayılma arealı kontekstin-

də müvafiq iĢlər aparıldı [3...6]. 

Həmçinin ölkəmizin qərb bölgəsində daxili 

karantin obyekti sayılan meyvəyeyənlərin bioeko-

loji aspektlərinin öyrənilmədiyini nəzərə alaraq 

tumlu, çəyirdəkli meyvələrin polifaq (alma mey-

vəyeyəni – Laspeyresia pomenella L; Ģərq mey-

vəyeyəni – Grapholita molesta Busck və monofaq 

(armud meyvəyeyəni – Laspeyresia pyrivora 

Danil; gavalı meyvəyeyəni – Grapholita funebra-

na Tr.) meyvəyeyənlərin populyasiya sıxlığının  

tədqiqində müəyyən iĢlər görüldü. 

Tədqiqatın əsas məqsədi bölgənin dağlıq, 

dağətəyi və aran zonalarında həmin meyvəyeyən-

lərin populyasiya sıxlığı kontekstində mövcud 

olan identifikasiya cəhətlərinin araĢdırılması ol-

muĢdur. 

Nəzərdə tutulan hədəf tədqiqatları həyata 

keçirmək məqsədilə tədqiqat obyekti kimi bölgə-

nin 3 əsas meyvəçilik rayonuna (Qazax, Tovuz, 

ġəmkir) məxsus olan tumlu və çəyirdəkli meyvə 

bağları seçildi. 

Tədqiqatlar hər bir rayonun 3 bağçılıq tə-

sərrüfatına məxsus 3 müxtəlif tumlu – çəyirdəkli 

meyvə bağlarında aparıldı. Bağda diaqonal istiqa-

mətdə 10 ağac, hər ağacda isə 100 ədəd meyvə və 

zoğlar müayinə olunaraq zədələnmiĢ ağaclar və 

orqanlar qeyd olundu, növün yayılma arealı

100
N

n
У  düsturu ilə hesablandı. 

Burada: У – növün yayılma arealını (%-lə), 

n – zədələnmiĢ meyvələrin və zoğların miqdarını 

(ədədlə), N – tədqiq olunan meyvələrin və zoğla-

rın ümumi miqdarını göstərir  [3]. 

Bu məlumatlara əsasən rayon, təsərrüfat və 

bölgə üzrə növün yayılma arealı müəyyən olundu 

(cədvəl 1). 

Beləliklə, cədvəldən göründüyü kimi alma 

meyvəyeyəni (Laspeyresiya pomonella, L.) və 

Ģərq meyvəyeyəni – Grapholita molesta Busck 

qərb bölgəsi üçün də daxili karantin obyekti kimi 

tumlu və çəyirdəkli meyvələr arasında geniĢ 

yayılan və böyük iqtisadi zərər verən ən təhlükəli 

polifaq zərərvericidirlər [7...9]. 

Armud meyvəyeyəni (Laspeyresiya 

pyrikoza, Danil) isə monofaq zərərverici kimi 

əsasən armud meyvəsinə böyük zərər verir, 

gecyetiĢən sortları, tezyetiĢənlərə nisbətən daha 

çox zədələyir. 

Azərbaycanın qərb bölgəsinin müxtəlif 

coğrafi-iqlim qurĢağına malik  rayonlarının – Qa-

zax, Tovuz, ġəmkir – tumlu və çəyirdəkli meyvə 

bağlarında, meyvəyeyənlərin populyasiya sıxlığı-

nın tədqiqi göstərdi ki, bu göstərici dağlıq, dağə-

təyi və aran zonalarında fərqli xarakterə  malik-

dir. 

Qeyd: Tədqiqat apardığımız Qazax və To-

vuz rayonlarının bağçılıq təsərrüfatlarında alınan 

nəticələr onlarla həmsərhəd eyni coğrafi və aq-

roiqlim qurĢağına malik ġəmkir rayonunda alınan 

və göstəricilərlə anabioloji və az fərqli olduğun-

dan onların Ģərhini qeyri- münasib bildik. 

Meyvəyeyənlərin gizli həyat tərzini keçir-

diyini nəzərə alaraq, onların populyasiya sıxlığını 

dolayı göstəricilərə (meyvə və zoğların zədələn-

mələrinə) görə araĢdırdıq. 

Tədqiq olunan tumlu və çərdəkli meyvə 

bağlarında meyvəyeyənlərin populyasiya sıxlığı 

dağlıq və dağətəyi zonalara nisbətən aran-ovalıq 

zonalarında daha yüksək göstərici hesab olunur. 

Polifaq (alma meyvəyeyəni – Laspeyresia 

pomenella L; Ģərq meyvəyeyəni –Grapholita 

molesta Busck) meyvəyeyənlərə nisbətən mono-

faq (armud meyvəyeyəni – Laspeyresia pyrivora 

Danil və gavalı meyvəyeyəni – Grapholita funeb-

rana Tr.) meyvəyeyənlərin populyasiya sıxlığı 

olduqca zəif olur. 
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Cədvəl 1 

Tumlu və çəyirdəkli meyvə bağlarında meyvəyeyənlərin yayılma 

 arealının öyrənilməsinin nəticələri 
 

 

Rayonlar 

 

 

Coğrafi zona 

 

 

Bağlar 

Meyvəyeyənlərin meyvə və zoğları yoluxdurma dərəcəsi 

Alma meyvəyeyəni 

Laspeyresia pomenella 

L; 

Ģərq meyvəyeyəni 

Grapholita molesta 

Busck  

Armud meyvəyeyəni 

Laspeyresia pyrivora 

Danil;   

Gavalı 

meyvəyeyəni 

Grapholita funebrana Tr 

meyvələr 

 

zoğlar meyvələr zoğlar meyvələr  

  

zoğlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəmkir 

 

 

 

 

Dağlıq 

alma 52,2 18,5 57,2 48,5 - - 

armud 37,4 12,0 - - - - 

heyva 90,1 33,4 - - - - 

ərik - - - - - - 

Ģaftalı - - - - - - 

gavalı 1,2 0,2 - - 20,0 18,1 

nar - - - - - - 

gilas 1,2 0,8 - - - - 

albalı 0,9 0,2 - - - - 

 

 

 

 

Dağətəyi 

alma 52,9 20,0 - - - - 

armud 38,3 13,0 - - - - 

heyva 92,4 35,1 - - - - 

ərik 2,5 0,9 - - - - 

Ģaftali 4,8 1,6 - - - - 

gavalı 2,9 1,0 - - - - 

nar 5,0 0,9 - - 24,3 19,8 

gilas 1,4 1,0 - - - - 

albalı 1,0 0,9 - - - - 

 

 

 

Aran-Ovalıq 

alma 67,7 22,3 - - - - 

armud 50,0 19,0 - - - - 

heyva 96,0 38,5 - - - - 

ərik 6,2 1,1 - - - - 

Ģaftali 6,0 0,9 - - - - 

gavalı 19,5 10,2 - - 18,9 10,2 

nar 5,9 1,0 - - - - 

gilas 2,0 1,2 - - - - 

albalı 1,9 1,1 - - - - 

 

Tədqiqatlarımız göstərir ki, meyvəyeyənlə-

rin populyasiya sıxlığına ərazinin coğrafi-iqlim 

qurĢağı da çox önəmli  təsir effektinə malikdir. 

Nəticə. Aparılan tədqiqatların nəticəsi gös-

tərir ki, hər üç rayonu bağçılıq təsərrüfatlarında 

müĢahidə edilən polifaq və monofaq meyvəye-

yənlər regionun dağlıq və dağətəyi zonalarına 

nisbətən aran-ovalıq ərazilərində daha geniĢ ya-

yılmaqla meyvə və zoğları zədələmə faizi xeyli 

yüksək olur. 

Bunun əsas səbəbi isə meyvəyeyənlərin 

inkiĢaf tsikli üçün aran zonasının daha əlveriĢli 

Ģəraitə malik olması ilə əlaqədardır. 
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Learning of the fruit pests spreading areal in the west sides of azerbaijan’s orchards 

Doctorant E.F.Mustafaeva     

Azerbaijan State Agrarian University 

 

SUMMARY 

 

Key words: areal, monofage, polifage,fruit pests, geographical zone, populasia, sort  

 

The result of the researchments showed that observation which was taken off in the west regions 

(Qazakh,Tovuz, Ganja) orchards agricultural polifage and monofage damaged percent of fruits and 

slips are higher than the lowland areas comparatively with the highlands. The main cause of this is that 

the lowland areas has  more suitable condition and it is improved the number of fruit pests. 

 

 

 

УДК 632. 913. 2 

Изучение  ареала распространения плодоедов, наносящих вред фруктовым садам    

западной  зоны азербайджана 

 

                                                        Докторант Э.Ф.Мустафаева  

Азербайджанский государственный аграрный университет  

 

РЕЗЮМЕ 

  

Ключевые слова: ареал, монофаг, полифаг, популяция, вид, вредитель   

 

Результат проведѐнных исследований показывает, что обнаруженные в садовых 

хозяйствах всех трѐх районов (Газах, Тауз, Шемкир) полифагные и монофагные плодоеды по  

сравнению с горными и предгорными зонами больше распространены в низменных 

территориях, при этом процент поражѐнности плодов и побугов довольно высокий. 

Это связоно  с более благоприятными условиями низменных зон для цикла развития  

плодоедов ссы   эрозии и засоление. В результате, показатели плодородия почвы ухудшились. 

Управление оптимальными показателями плодородия почвы даѐт возможность изучить 

их и сохранить. 
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QISA ROTASĠYALI PAMBIQ NÖVBƏLĠ ƏKĠNLƏRĠNDƏ SƏLƏFLƏRĠN TORPAĞIN 

AQROFĠZĠKĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ TƏSĠRĠ 

                                                        

  Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktorları: A.Q.İbrahimov, M.M.Hüseynov, F.H.Əlizadə 

                                                                           b.m. M.Ə.Behbudova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  

Açar sözlər: növbəli əkin, sələf bitkiləri, torpaq münbitliyi 

 

Düzgün, elmi əsaslandırılmıĢ növbəli əkin-

lər aqrolandĢaftların davamlılığın və istehsalın 

həcminin artırılmasını təmin edən əkinçilik sis-

temlərinin qurulmasının əsasını təĢkil edir. 

Müxtəlif aqroekoloji Ģəraitlərdə aparılan 

çoxsaylı tədqiqatların nəticələri göstərir ki, fərqli 

bioloji xüsusiyyətlərə malik olan bitkilər növbə-

ləĢdirilmiĢ qaydada becərildikdə onların böyümə-

si və inkiĢafı üçün daha əlveriĢli Ģərait yaranır və 

məhsuldarlığı yüksəlir. Ona görə də məhsuldarlı-

ğın artırılması istiqamətində aparılan istənilən 

tədbir növbəli əkin zəminində yerinə yetirilməli-

dir.  

Növbəli əkinlərin layihələĢdirilməsində sə-

ləflərin düzgün seçilməsi, əkinçilik sistemlərinin 

qurulmasında isə əsas və sələf bitkilərinin nisbət-

lərini müəyyən edən əkin sahəsinin quruluĢunun 

optimallaĢdırılması tələb olunur [1...4]. 

Azərbaycanda ötən əsrin 30-40-cı illərin-

dən baĢlayaraq mövcud elmi-tədqiqat müəssisələ-

ri tərəfindən müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri 

üzrə, həmin dövrlərdə fəaliyyət göstərən iri həcm-

li təsərrüfatlarda tətbiq olunmaq üçün səmərəli 

növbəli əkin sxemləri öyrənilmiĢdir. 

Həmin növbəli əkinlər çoxtarlalı olduqları-

na görə kiçik həcmli müasir təsərrüfatlarda istifa-

də edilməyə yaramır. Ona görə məhdud torpaq 

sahəsi olan yeni təsərrüfat formalarında tətbiq 

edilə bilən qısa rotasiyalı növbəli əkinlərin səmə-

rəli sxemlərinin iĢlənməsi aqrar elmdə prioritet 

məsələ sayılır. Növbəli əkinlərin  aqrotexniki və 

iqtisadi səmərəsi birinci rotasiyanın sonunda nə-

zərə çarpır və növbəti rotasiyalar davam etdiril-

dikdə onun dinamikası daha aydın görünür [1]. 

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq 2012-2014-

cü illərdə Qısa rotasiyalı pambıq növbəli əkinlə-

rində ekoloji təmiz məhsul istehsalı texnologiya-

sının iĢlənməsi mövzusunda yerinə yetirilmiĢ təd-

qiqat iĢi 2015-ci ildə ikinci rotasiya müddətində 

davam etdirilmiĢ və sələflərin torpağın aqrofiziki 

xüsusiyyətlərinə təsiri öyrənilmiĢdir. 

Təcrübədə dənli-paxlalılar, pambıq+aralıq 

bitkisi, pambıq növbəli əkinləri pambığın fasilə-

siz əkilən variantı ilə müqayisə edilmiĢdir. Bu 

məqsədlə aĢağıdakı növbəli və fasiləsiz əkinlər 

öyrənilmiĢdir.  

1. Piyada lobya-pambıq+payızlıq noxud-

pambıq; 2. Soya-pambıq+payızlıq noxud-pambıq 

və 3. Pambıq-pambıq-pambıq. 

Sxemdən göründüyü kimi birinci növbəli 

əkin variantında piyada lobya, ikinci növbəli 

əkində isə soya bitkisi sələf kimi götürülmüĢdür. 

Variantlar üzrə piyada lobyanın, soyanın və 

pambığın səpini aprel ayının birinci yarısında 

aparılmıĢdır. Vegetasiya müddətində təcrübənin 

bütün variantlarında 3 vegetasiya suvarması, 4 

kultivasiya və 2 ketmənləmə daxil olmaqla lazım 

olan digər aqrotexniki tədbirlər vaxtında və key-

fiyyətlə yerinə yetirilmiĢdir. 

Tədqiqatda piyada lobya, soya və fasiləsiz 

əkilən pambıq tarlalarında səpin qabağı və vege-

tasiyanın sonunda 0-10; 10-20 və 20-40 sm qat-

larda torpağın nəmliyi, həcm kütləsi və məsaməli-

yi təyin edilmiĢ, vegetasiyanın sonunda dənli pax-

lalı bitkilərin 0-40 sm torpaq qatında topladığı qu-

ru kök kütləsinin və yerüstü vegetativ orqanları-

nın miqdarı və biometrik göstəriciləri müəyyən 

edilmiĢdir.  

Torpaqda nəmliyin, həcm kütlənin və mə-

saməliyin təyini zamanı əldə edilən məlumatlar 1 

saylı cədvəldə verilir. 

Cədvəldən göründüyü kimi növbəli əkində 

sələf kimi becərilən piyada lobya sahəsində tor-

pağın nəmliyi orta hesabla 0,40 sm qatda səpin-

qabağı müddətdə 18,6%, vegetasiyanın sonunda 

isə 17,1% olmuĢdur. 

Ġkinci növbəli əkində soyanın sələf olduğu 

tarlada 0-40 sm torpaq qatında nəmlik orta hesab-

la səpinqabağı müddətdə 18,3%, vegetasiyanın 

sonunda isə 16,7% təĢkil etmiĢdir ki, bu da piya-

da lobya əkilən sahənin nəmliyindən uyğun ola-

raq 0,3-0,4% azdır. Pambığın fasiləsiz becərildiyi 

nəzarət variantında torpağın nəmliyi piyada lobya 

və soya əkilən tarlaların nəmliyindən səpinqabağı 

müddətdə 0,9-1,2%, vegetasiyanın sonunda isə 

0,5-0,9% az olmuĢdur. Analoji nəticə V.S.Zayt-

sev və R.Ə.Tağıyevin tədqiqatında əldə edilmiĢ-

dir [2]. 
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Növbəli və fasiləsiz əkinlərdə torpağın aqrofiziki göstəricilərinin dəyiĢməsi. 

Bitki 

Torpaq 

qatı 

sm-lə 

Müxtəlif müddətlərdə torpağın aqrofiziki göstəriciləri 

Səpin qabağı Vegetasiyanın sonunda 

Nəmlik 

%-lə 

Həcm kütlə, 

q/sm3 
Məsaməlik 

%-lə 

Nəmlik 

%-lə 

Həcm kütlə, 

q/sm3 

Məsaməlik 

%-lə 

Piyada 

lobya 

0-10 18,4 1,21 52,1 16,0 1,24 51,0 

10-20 18,8 1,25 51,4 17,5 1,27 50,5 

20-40 18,6 1,27 50,5 17,7 1,29 50,6 

0-40 18,6 1,24 51,3 17,1 1,27 50,7 

Soya 0-10 18,0 1,22 51,5 16,2 1,24 50,5 

10-20 18,3 1,24 51,6 16,9 1,28 50,1 

20-40 18,6 1,28 50,4 17,0 1,30 49,6 

0-40 18,3 1,25 51,2 16,7 1,27 50,1 

Pambıq 0-10 17,1 1,23 51,4 16,0 1,24 50,5 

10-20 17,3 1,25 51,2 16,2 1,29 49,3 

20-40 17,8 1,29 50,0 16,5 1,30 48,4 

0-40 17,4 1,26 50,9 16,2 1,28 49,4 

 

Təcrübənin piyada lobya əkilən variantında 

torpağın həcm kütləsi orta hesabla 0-40 sm qatda 

səpinqabağı müddətdə 1,24 q/sm
3
, vegetasiyanın 

sonunda isə 1,27 q/sm
3 
olmuĢdur.  

Soyanın sələf kimi becərildiyi tarlada hər 

iki müddətdə torpağın həcm kütləsinin dəyiĢməsi 

piyada lobya sahəsində müĢahidə edilən dəyiĢ-

kənliyə uyğun olmuĢdur.  

Pambığın fasiləsiz əkilən nəzarət variantın-

da torpağın həcm kütləsi orta hesabla 0-40 sm 

qatda səpinqabağı müddətdə 1,25 q/sm
3 

təĢkil et-

miĢdir ki, bu da dənli-paxlalılar becərilən variant-

la müqayisədə 0,01 q/sm
3
 çoxdur.  

Təcrübənin piyada lobya, soya və fasiləsiz 

pambıq əkilən variantlarında orta hesabla 0-40 sm 

torpaq qatında məsaməliyin miqdarı üzrə kəsgin 

fərq müĢahidə edilməmiĢdir. Lakin vegetasiyanın 

sonunda həmin göstərici piyada lobya və soya 

əkilən variantlarda uyğun olaraq 50,7 və 50,1 % 

təĢkil etmiĢdir ki, bu da pambığın fasiləsiz becə-

rildiyi nəzarət variantına nisbətən 1,3-0,7% yük-

səkdir. Bitkilərin əmələ gətirdiyi kök kütləsi və 

məhsul yığımı zamanı torpaqda saxladıqları yer-

üstü vegetativ orqanları münbitliyin artırılmasın-

da mühüm rol oynayır. M.V.Mühəmmədcanova 

görə torpağa havada quru çəkisi 6 ton olan bitki 

qalıqları basdırıldıqda 1 ton humus əmələ gəlir 

[3]. Təcrübənin növbəli əkin tarlasında sələf kimi 

becərilən piyada lobya və soya əkinlərində torpa-

ğın 0-40 sm torpaq qatında toplanan quru kök 

kütləsinin və bitki qalıqlarının miqdarı müəyyən 

edilmiĢdir. 

Cədvəldən aydın olur ki, piyada lobya tar-

lasında torpağın 0-40 sm qatında 21,3 s/ha quru 

kök kütləsi və 66,2 s/ha yerüstü vegetativ orqan-

lar toplanmıĢdır. Təcrübənin soya əkilən varian-

tında isə 0-40 sm qatda 22,6 s/ha quru kök kütləsi 

və 74,8 s/ha yerüstü bitki qalıqları saxlanılmıĢdır.

 

Sələf bitkilərinin torpaqda saxladıqları quru kök kütləsinin və yerüstü  

vegetativ orqanlarının miqdarı, h/s-lə. 
Bitkilər 0-40 sm qatda quru kök 

kütləsi 

Yerüstü vegetativ 

orqanları 

Cəmi 

Piyada lobya 21,3 66,2 87,5 

Soya 22,6 74,8 97,4 

Beləliklə kök kütləsinin və gövdə qalıqlarının havada quru halda miqdarı piyada lobya 

sahəsində 87,5 s/ha, soya əkinində isə 97,4 s/ha təĢkil etmiĢdir. Qısa rotasiyalı pambıq növbəli 

əkinlərində sələf kimi becərilən piyada lobya və soyanın biometrik və məhsuldarlıq göstəriciləri: 

bitkinin boyunun hündürlüyü, bir bitkidə paxlanın sayı, paxlada dənin sayı, toxumun mütləq çəkisi, 

bitki sıxlığı və məhsuldarlıq müəyyən edilmiĢdir. (Cədvəl 3)  

 

Növbəli əkində sələf bitkilərinin biometrik və məhsuldarlıq göstəriciləri. 

Bitki 

Bitki 

sıxlığı 

min/ha 

Bitkinin 

boyunun 

hündürlüyü, 

sm-lə 

Bir kolba 

paxlanın 

sayı,əd 

Paxlada 

dənin 

sayı, əd. 

1000 

dənin 

çəkisi, qr 

Dən məhsulu, 

h/s-lə 

Piyada lobya 142,4 57,6 18,1 2,6 493,2 54,2 

Soya 135,8 55,8 19,7 2,9 140,4 35,8 
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Təcrübə sahəsində aqrotexniki tədbirlərin 

vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi bitkilə-

rin normal böyümə və inkiĢafını təmin etmiĢdir. 

Hər iki sələf tarlasında bitkilərin biometrik və 

məhsuldarlıq göstəriciləri yüksək olduğuna görə 

piyada lobya sahəsindən 54,2 s/ha, soya sahəsin-

dən isə 35,8 s/ha dən məhsulu götürülmüĢdür. 

Beləliklə əldə edilən nəticələr göstərir ki, 

qısa rotasiyalı pambıq növbəli əkinlərində sələf 

kimi istifadə olunan birillik dənli paxlalı bitkilər 

vegetasiya müddətində torpağın aqrofiziki göstə-

ricilərinin yaxĢılaĢdırılmasına müsbət təsir göstə-

rir.
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      s./t. M.A.Behbudova 

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

Key words: a crop rotation, the predecessor, fertility, soil 

 

Cultivation annual grain-bean of cultures as predecessors in shortly rotational cotton crop 

rotation positively influences improvement of agro physical properties of soil. 

At research it is revealed, that in comparison with permanent crops of a cotton, on string bean 

and soya crops, in the end of vegetation, on 0-40 cm a layer the soil density decreases for 0,01 g/cm
3
, 

and porosity and humidity of soil increases accordingly by 1,3-0,7 and 0,9-0,5 %. 

 

УДК 631.112 

Влияние предшественников на агрофизические свойства почвы в 

короткоротационном севообороте 

 

Доктора философии по аграрным наукам: А.Г.Ибрагимов, М.М. Гусейнов, Ф.Г.Ализаде 

с/п. М.А.Бехбудова 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

              

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: севооборот, предшественник, плодородие, почва 

 

Возделывание однолетних зерно-бобовых культур, как предшественников в короткорота-

ционном хлопковом севообороте, положительно влияет на улучшение агрофизических свойств 

почвы. 

При исследовании выявлено, что по сравнению с бессменным посевом хлопчатника, на 

посевах фасоли и сои, в конце вегетации, на 0-40 см слое плотность почвы уменьшается на 0,01 

г/см
3
, а пористость и влажность почвы увеличивается соответственно на 1,3-0,7 и 0,9-0,5 %. 
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AZƏRBAYCANIN TƏBĠĠ – ĠQTĠSADĠ ZONALARI ÜZRƏ  BALVERƏN BĠTKĠLƏRĠN  

ĠLĠN  MÜXTƏLĠF FƏSĠLLƏRĠNDƏ ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

 

    Doktorant İ.Ə.Quliyeva 

        Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: zona, coğrafi, balverən, bitki, dağ, dağətəyi, çiçək, metereoloji, arı 

 

Azərbaycanın müxtəlif təbii – coğrafi zona-

larında balverən bitkilərin vəziyyəti arıçılığın 

yem bazası kimi  ilin müxtəlif fəsillərində mete-

reoloji göstəricilərdən çox asılı olur. Bu məsələ-

dən  danıĢan professor  Ə. M. Quliyev qeyd edir 

ki, ölkəmizin zəngin bitki örtüyünün demək olar 

ki, 400-dən çoxunu balverən bitkilər təĢkil edir 

[1]. Məlumdur ki, Azərbaycan əsasən subtropik 

zonada yerləĢir. Ölkəmizin yüksəklik amplitudu 

okean səviyyəsindən 28m aĢağıdan 4466m hün-

dürlüyə qədər dəyiĢir. Bu Azərbaycanın mürək-

kəb geoloji vəziyyətə malik olduğunun göstəri-

cisidir.  

Azərbaycanın ərazisi relyefin əsas formala-

rına görə dağlıq, dağətəyi, düzənlik hissələrinə 

bölünür. Onlar öz aralarında mütləq yüksəkliyə, 

iqlimə, bitki örtüyünə və s. görə fərqlənir. Ölkə-

nin ərazisinin beĢdə üçünü dağ silsilələri təĢkil 

edir. Onun bitki örtüyü olduqca zəngin və müxtə-

lifdir.   

Böyük Qafqaz təbii – iqtisadi zonasının bö-

yük bir hissəsini meĢələr tutur. MeĢəliyin aĢağı 

sərhəddi 400 – 600 m - ə qədərdən sonra düzən-

liyə çıxır, yuxarı sərhəddi isə 2000 – 2400 m hün-

dürlükdə çəmənliklərlə əvəz olunur.  

Burada istilik təchizatı olduqca müxtəlifdir. 

Ġllik yağıntının miqdarı 250 – 1400 mm təĢkil 

edir. Dağlıq yerlərdə onun yarısı vegetasiya döv-

rünə düĢür. Yüksək temperatur və yağıntının az 

olduğuna görə dağətəyi və düzənlik zonalarda qu-

raqlıq olur. Ġqtisadi baxımdan bu zonalar intensiv 

kənd təsərrüfatı rayonları hesab edilir. Bu zonalar 

dağlıq zonadan fərqli olaraq arıçılıq üçün qismən 

əlveriĢlidir.  

Kiçik Qafqazın bir sıra dağlıq rayonları 

istilik ehtiyatına görə və rütubət ilə təchiz olunma 

dərəcəsinə görə demək olar ki, biri o birindən 

fərqlənmir. Kiçik qafqazın cənub yamaclarında 

istilik ehtiyatının miqdarı çoxdur. Burada yüksək 

temperaturun miqdarı 4000 – 4500
0
 təĢkil edir. 

Bunun nəticəsində həmin zonada yağıntının 

miqdarı az olduğundan quraqlığın yaranmasına 

səbəb olur  ki, bu da arıçılığa geniĢ imkan vermir.  

TalıĢ dağları zonası baĢqa təbii – iqtisadi 

zonalardan kəskin fərqlənir. Yüksək temperatur 

və kifayət qədər rütubət zona daxilində sıx bitki 

örtüyünün formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. Bura-

nın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri oktyabr – 

may aylarında uzun müddətli yağıntılar nəticəsin-

də rütubətin kifayət qədər artması, isti dövrlərdə 

isə cüzi rütubət və quraqlığın olmasıdır, bu da arı-

çılığa imkan verir ki, inkiĢaf etsin.  

Ölkəmizdə temperatur və yağıntının pay-

lanma rejiminə görə  Ə. M. ġıxlınski (1958) aĢa-

ğıdakı 8 əsas iqlim növlərini ayırmıĢdır [2]. 

1. Yayı isti, quru, yaz və payız ayları sərin, 

qıĢı isə mülayim keçən yarımsəhra və quru səhra 

iqlimi; 

2. QıĢı yumĢaq və quru, yayı isə mülayim 

isti keçən iqlim; 

3. Yayı quraq, payız, qıĢ və yay ayları ya-

ğıntılı keçən mülayim isti iqlim; 

4. QıĢı quraq, yay ayları isə sərin və nisbə-

tən yağıntılı keçən soyuq iqlim; 

5. Yayı quraq keçən soyuq  iqlim; 

6. Yağıntıları demək olar ki, bütün ilboyu 

bərabər paylanan mülayim isti iqlim; 

7. Yağıntıları bol olan soyuq iqlim; 

8. Dağlıq tundra iqlimi;  

Əgər biz arıçılığın təsərrüfatlarını dağ, dağ-

ətəyi, düzənlik (və ya aran ) təbii – iqtisadi zona-

larına bölsək, bu zonaların hər birində balverən 

bitkilərin sayı təqribən 140 – 160 arasındadır. 

Bunların da yarısından çoxunu təbii balverən 

bitkilər, az hissəsini isə xüsusi olaraq əkilən 

bitkilər təĢkil edir. Prof. Ə. M. Quliyevin müəy-

yən etdiyinə görə ―Azərbaycanda 270 – dən artıq 

birinci dərəcəli balverən bitki növü vardır ki, bu 

da ölkəmizdə arıçılığı inkiĢaf etdirməyə geniĢ im-

kanlar açır‖.  

Təbii - iqtisadi zonaların hər birində bir ne-

çə əsas balverən bitkilər olur.  Onlardan alınan 

bal onun növünü müəyyən edir. Həmin təbii – iq-

tisadi zonada əsas bal həmin bitginin çiçəklənmə-

si dövründə götürülür. Sonrakı dövrdə arıların 

topladığı bal arı ailəsinin qıĢlama zamanı qidalan-

ması dövrü üçün saxlanılır. Bu dövrdə çiçək açan 

bitkilər köməkçi balverən bitkilər adlanır.  

Balverən bitkilərin dağ – iqtisadi zonasına 

aid olanları əsasən yabanı bitir və bunlar meĢəlik-

lərdə dağların yamaclarında, dərələrdə, çayların 

sahillərində bitir. Dağətəyi təbii - iqtisadi zonaya 
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aid balverən bitkilər çayların aĢağı hissəsinin sa-

hillərində, təpəliklərin yamaclarında yabanı tütün 

və bir çox baĢqa mədəni bitkilər  əkilən sahələrdə 

bitir. Aran təbii – iqtisadi zonasında isə balverən 

mədəni bitkilərini  yem bitkiləri, meyvə bağları, 

bostan bitkiləri sahələri təĢkil edir.  

Professor Q. Sultanov qeyd edir ki, dağlıq 

zonada arıçılıq mövsümü aprelin ortalarından ok-

tyabra qədər: 

1. Ġlk yığım dövrü. Aprelin ikinci yarı-

sından mayın axırlarınadək olan dövrü əhatə edir. 

Bu zaman arılar nektarı erkən çiçəkləyən kollar-

dan və meyvə ağaclarından toplayırlar.  

Sarı çiçək ölkəmizin taxıl zəmilərində ge-

niĢ yayılmıĢ alaq otudur. Bu bitki əsasən may 

ayında çiçəkləyir və taxılın məhsuldarlığında bö-

yük ziyan vurur. Bu bitki vitaminli olmaqla bəra-

bər yaxĢı bal verən bitki hesab olunur. Arılar bu 

bitkidən əsasən nektar çəkir. Bu may ayı döv-

ründə davam edir. Bu bitki əsasən aran rayonları-

nın taxıl zəmilərində bitir. Ə. M. Quliyevə görə 

bir çiçəyin orta hesabla gündə ifraz etdiyi nekta-

rın miqdarı 0,61mq – dır. Nektarda 36% Ģəkər 

vardır ki, bunun da 35,2% qlükoza və fruktozadan 

ibarətdir. Bir hektardan alınan nektarın miqdarı 

149,4 kq olmaqla 52,78 kq  Ģəkər verə bilər. Əgər 

bu miqdar bal hesabı ilə götürülərsə, təxminən 90 

kq edər ki, bu hesabla da bir hektar sahədə 1,1 arı 

ailəsi saxlamaq mümkündür [4].  

Raps (yabanı kələm) Azərbaycanda yem 

bitkisi kimi əkilir və may ayında bir ay müddətin-

də çiçəkləyir. Tədqiqatçı arıçı alimlər bu bitkinin 

erkən yazda nektar verən bitkilərin az olan dövrdə 

çiçəkləməsini arıçılıq üçün çox vacib hesab edir-

lər.  

BaĢqa yabanı (cır) meĢə meyvələri kimi ar-

mud ağacı aprel ayında çiçək açır. Armudun bal-

verən olması barədə bir çox arıçı alimlər o cümlə-

dən rus alimləri  V.Z.Rudnev, V.D.Sayakov, 

M.M.Qluxov xeyli tədqiqat aparmıĢlar.  

Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində yerlə-

Ģən rayonlarımızın bağlarında əsasən baĢqa ra-

yonlarımızda, o cümlədən, becərilən və eyni za-

manda meĢələrimizdə yabanı (cır) kimi bitən, min 

dərdin dərmanı alma ağacı aranda apreldə, dağda 

may ayının birinci ongünlüyündə çiçək açır. Bir 

çiçəyin ömrü 4 – 5 gün olur. Alma ən yaxĢı bal-

verən bitkilərdəndir. Hesablamalara görə təkcə 

Antonovka növünün bir hektarının ümumi nektar 

ehtiyatı  20,28 kq; Zolaqlı ġafran almasının isə 

34,18 kq – dır. Alma həm yaxĢı balverən, həm də 

çiçək tozu verən bitgidir.  

May ayının axırlarında çiçəkləyən yemiĢan 

bitkisi Azərbaycanın Kiçik və Böyük Qafqaz me-

Ģələrində meĢələrində kol halında bitir. Bəzən 

onun ağac formasına da təsadüf olunur. Çiçəklə-

mə müddəti bir aya yaxın davam edir və ən yaxĢı 

bal verən bitkilərə aiddir. Hesablamalara görə ye-

miĢan bitkisinin bir hektar sahəsindən 58 – 60 kq 

nektar məhsulu götürmək mümkündür.  

Gavalı vətənimizin dağ və aran təbii – iqti-

sadi zonalarında becərilir və aran rayonlarında 

mart ayının sonunda dağətəyi və dağ zonalarda 

may ayında çiçəkləyir. Çiçəkləmə dövrü 7 – 10 

gün davam edir. Aparılan tədqiqatlara görə yaxĢı 

bal və çiçək tozu verən bitgilərdəndir.  

Qafqaz yoncası dağlarda bitir, bal  və çiçək 

tozu verməyinə görə çox əhəmiyyətli hesab edilir. 

May ayında çiçəkləyir və iki aya yaxın davam 

edir. Bu bitkinin hər hektarından 112 kq yaxın bal 

götürmək olur.  

Ağ akasiya park və meĢə zolaqlarında əki-

lir və bal verməsinə görə çox əhəmiyyətlidir. Çi-

çəkləmə müddəti bir aya yaxın davam edir. Bu 

bitki də ən çox balverən bitkilər sırasına aiddir. 

Bu bitkinin balı parlaq, dadlı və xoĢətirli olur.  

Noxud dağətəyi zonalarda becərilir. Azər-

baycan Ģəraitində ən yaxĢı balverən bitkilərdən 

hesab edilir. Çiçəkləmə dövrü 30 – 35 gün çəkir. 

2. Əsas yığım dövrü iyun və iyul aylarını 

əhatə edir. Bu zaman arılar nektarı ağac bitkilə-

rindən, biçənəklərdən, mədəni bitgilərdən topla-

yırlar. 

Ġyun ayının ilk günlərində çiçəkləməyə 

baĢlayan Ģabalıd ağacı Böyük Qafqazın cənub 

ətəklərində geniĢ yayılmıĢdır. 10-15 günlük çi-

çəkləmə dövründə Ģabalıd əsas bal və çiçək tozu 

verən bitki kimi çox qiymətlidir. Aparılan tədqi-

qatlara görə ―Ģabalıd balı nisbətən aĢağı keyfiy-

yətlidir‖ [4].  

Böyük Qafqazın ətəklərində kol halında ya-

yılmıĢ leyləkotu bitgisi iyun ayında 15-20 gün 

müddətində çiçək açır və balverən bitkilər sıra-

sına daxildir. 

Böyürtkən bitgisi ölkəmizin dağ və aran 

təbii-iqtisadi zonalarında kol halında bitir. Yayda, 

iyun ayında çiçəkləmə dövrü baĢlayır, bu dövr bir 

ay və bəzən bir ay yarım davam edir. əsas balve-

rən bitkilər cərgəsinə aiddir. Bu bitginin meyvəsi 

yeyilir, bal verməsinə və müalicəvi keyfiyyətlə-

rinə görə böyük əhəmiyyətə malikdir.  

XəĢəmbül bitkisi yabanı halda Azərbayca-

nın bütün zonalarında bitir. Bizim Ģəraitdə dər-

man xəĢəmbül yayda, ağ xəĢəmbül isə payızda 

bal verir. Çiçəkləmə və meyə vermə vaxtına kimi 

heyvandarlıq üçün qiymətli yem bitkisidir. Bu 

bitkinin tərkibindəki Ģəkərin miqdarı 32 qr qədər 

olur. Bir hektardan 252,4 kq qədər nektar verə 

bilir [4].  
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Üçyarpaq bitkisinin ölkəmizdə yabanı hal-

da yayılmıĢ növlərindən çöl yoncası, ağ yonca, 

çəmən yoncasıdır. Bu növlər adətən iyun ayında 

çiçəkləməyə baĢlayır və avqustun əvvəllərinə 

kimi davam edir. Ən çox balverən növü Ģabdar 

növüdür. Ağ yonca dağ və dağətəyi zonalarda, 

Ģabdar növü isə aran və düzənlik zonalarında 

daha yaxĢı bal verir. 

Yay aylarında dağ və dağətəyi zonalarda 

yabanı halda bitən lərgənin bəzi növləri balverən-

dir. Bu bitki iyun ayının ortalarında çiçəkləməyə 

baĢlayır və 25 – 35 gün davam edir. Ən yaxĢı bal-

verən növləri səpin lərgəsi, çəmən lərgəsi, meĢə 

lərgəsi hesab edilir.  

Cökə ağacının ölkəmizdə dörd növü vardır. 

Bunlar Qafqaz cökəsi, ürəkvari cökə, iriyarpaqlı 

və priminko cökəsi Böyük və kiçik Qafqaz dağla-

rının ətəklərində geniĢ yayılmıĢdır. ən çox balve-

rən bitkilərdən hesab olunur. Çiçəkləməsi adətən 

iyun ayında olur və 10 – 15 gün davam edir. Bi-

rinci dərəcəli balverən bitki kimi hələ qədimdən 

məlumdur. 

Kəklikotu çoxillik bitgi olaraq geniĢ yayıl-

mıĢdır. Bu bitki iyun ayının ikinci yarısında çi-

çəkləməyə baĢlayır. Bu bitginin çiçəkləmə dövrü 

arıların ən çox Ģirə götürmə dövrünə təsadüf edir.  

Ətirnaz  dağ və meĢə zonalarda geniĢ yayıl-

mıĢ bitkidir. Ġyun ayının əvvəllərində çiçəkləyir 

bu müddət 40 – 50 gün davam edir. Ətirnaz ən 

yaxĢı balverən bitkilərə aiddir.  

Ən yaxĢı balverən bitgilər sırasında qantə-

pər bitgisidə vardır ki, bu ən yüksək dağ ətəklə-

rində, çəmənliklərdə bitir və iyun ayında çiçəklə-

yir.  

Həmçinin yay aylarında əsas etibarı ilə 

dağətəyi və  aran zonalarda mədəni bitki kimi be-

cərilən günəbaxan da yaxĢı bal verən bitkilərə 

aiddir.   

3. Son yığım dövrü iyulun axırından okt-

yabrın əvvəllərinə qədər davam edir. Bu dövrdə 

arılar nektarı payız çiçəklərindən toplayırlar [5].  

Məhsulun çox və ya az olması mövsümün 

metereoloji Ģəraitindən çox asılı olaraq ayrı – ayrı 

illərdə dəyiĢə bilir. Birinci dövrdə adətən hava 

Ģəraiti daha çətin olduğuna görə məhsul az olur. 

Bunun səbəbi əsasən hava Ģəraitinin dəyiĢgənliyi 

və arı ailələrinin zəifliyi olur.  

Dağ təbii – iqtisadi zonasında ikinci dövr 

əsas məhsul dövrü hesab edilir. Bu dövrdə dağ 

bitgilərinin əsas çiçəkləmə dövrü olur. Bu dövrün 

müddəti bir ay yarım davam edir. Bu səbəbdən 

aran təbii – iqtisadi zonalarından arı ailələrini dağ 

zonalarına köçürürlər.  

Dağətəyi və Aran təbii – iqtisadi zonaların-

da balverən bitgiləri prof. Q. Sultanov aĢağıdakı 

dövrlərə bölüb: 

1. Ġlk dövr aprel ayından iyunun birinci 

yarısına qədər davam edir. Bu dövr arılar nektar 

və çiçək tozunu meyvə ağaclarından, yonca və 

payız əkinindən, bostan bitkilərindən, alaq otla-

rından toplayırlar. 

2. Əsas dövr iyunun ikinci yarısından  av-

qustun əvvəllərinədək davam edir. Bu dövrdə bal 

arıları nektar və çiçək tozunu bostan bitkilərin-

dən, pambıq, günəbaxan, alaq otlarından toplayır-

lar.  

3. Son dövr avqust və sentyabr aylarına tə-

sadüf edir. Bu zaman arılar nektar və çiçək tozu-

nu pambıqdan, üzümdən və payız bitkilərindən 

toplayırlar [6].    

Beləliklə tamamilə aydınlaĢdırılmıĢdır ki, 

balverən bitgilərin məhsuldarlığının artırılması 

baĢqa aqrotexniki tədbirlərlə yanaĢı, onların çi-

çəkləri üzərində bal arılarının iĢləməsi ilə sıx su-

rətdə əlaqədardır. Onlar balverən mədəni bitkilə-

rin çiçəklərindən nə qədər artıq  həvəslə nektar 

yığarlarsa o qədər də çiçəkdə tam çarpaz tozlan-

ma hadisəsinə səbəb olarlar. 
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Investigation of the fruitful plants in the different seasons of the year in 

different natural – economic regions of Azerbaijan 

 

Doctorant İ.A.Guliyeva     

     Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

 

Key words: zone, geographic, beegiving, plant, mountain, flower, piedmont, metereological, 

bee 

The article dedicated to very actual theme.This article is olso coinsides with the non – oil sector 

of our country, and olso progress of agryculture sector. The solition of their problems, is the heain 

direction of agrycultural policy  of the country. The article deals with the condition  of  honeyplants  in 

various seasons of the year in different natural – econimic zones of the republic. Recommendations 

abaut the but wom of bees in opmomiate seasons and opmomiate natural – economic zones are given 

in the research work. Here is also noted that there are some other main honey plants in different 

natural – economic zones.  

 

УДК 638.12.591:638.15 

Изучение меденосных растений в разное время года в разных  

природно – экономических зонах Азербайджана 

 

Докторант И.А.Кулиева      

Азербайджанский государственный аграрный университет 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключавые слова: зона, географически, медоносный, растение, горы, предгорный, 

цветы, метереологические, пчелы 

 

Статья посвящена на очень актуальную тему. Статья созвучнаполитикой правительства о 

развитии в частности не нефтяного сектора экономи Азербайджана, аграрного сектора. 

Развитие пчелеводства в стране, решение ее проблем, является приоритетом направлением 

аграрной политики государства.  

В статье анализируется состояние медоносных растений в разные время года в разных 

природно – географических зонах республики. В статье дается рекомендации в какое время 

года в каких природно – экономических зонах лучше работают пчелы. В статье отмечается что, 

в разных природно – экономических зонах бывают несколько основных медоносных растений.  
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FUNKSĠONAL QĠDALANMADA ÇUĞUNDUR ġĠRƏSĠNĠN ROLU 

   

                                  Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktorları: F.N.Cəfərov., Z.C.Allahverdiyeva, 

                                              mühəndis-texnoloq  S.M.Məmmədova 

                                                                            Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: çuğundur şirəsi, qidalanma,  funksional qidalanma, bioloji aktiv maddələr 

 

Hal hazırda insanların qidalanması sahəsin-

də əsas prioritet istiqamətlərdən biri funksional 

qida məhsullarının iĢlənməsidir. Funksional, xü-

susilə də essensial mikronutrientlərlə zənginləĢdi-

rilmiĢ məhsulların kütləvi istifadəsi vacib maddə-

lərin çatıĢmazlığının aradan qaldırılması üçün ən 

təsirli və iqtisadi cəhətdən sərfəli istiqamətdir. 

Müasir insanın sağlam həyat tərzinin əsas 

amillərindən biri düzgün qidalanmadır. Bu zaman 

gündə 2-3 litrə qədər istifadə olunan içkilərə daha 

üstünlük verilir. Ġçkilər orqanizmi bir çox lazımlı 

qida maddələri ilə təmin edən ən optimal qida 

məhsullarıdır. Bunun sayəsində insan orqanizmi-

nin əsas orqanlarının normal funksiyası bərpa 

olunur. 

Bioloji aktiv maddələrin əsas mənbəyi 

meyvə-tərəvəz Ģirələri olub, onların müntəzəm 

qəbul edilməsi əhalinin qidalanma strukturunun 

yaxĢılaĢdırılmasında mühüm istiqamətlərdən biri-

dir [1,2]. 

ġirə istehsalı üçün qiymətli xammal çuğun-

dur olub, yüksək miqdarda vitaminlərlə, foli tur-

Ģusu, azotlu maddələrə, Ģəkərlərə mineral duzlara, 

bioloji aktiv maddələrə, o cümlədən betain və 

betaninə malikdir. Çuğundur Ģirəsi qantörədici 

sistemin hüceyrələrində mitoz bölünməsini mədə 

Ģirəsinin və ödün ayrılmasını gücləndirir,qan təz-

yiqini aĢağı salır, maddələr mübadiləsini nizamla-

yır. Ancaq sənaye miqyasında bu Ģirə çox az miq-

darda məhdud çeĢiddə hazırlanır. Bu bir sıra tex-

noloji problemlərdən asılıdır. 

Dünya təcrübəsinə gorə çuğundur Ģirəsi 

istehsalına müxtəlif yanaĢmalar, fərqli  texnoloji 

ənənələrin və istifadə olunan xammalın sort xüsu-

siyyətlərinin fərqli olmasından asılı olaraq  müx-

təlif olmuĢdur. Elmi-texniki ədəbiyyatda çuğun-

durdan müxtəlif növ Ģirələrin alınmasında istifadə 

olunan biotexnoloji proseslər və yeni fiziki-kim-

yəvi üsullar haqqında dəqiq tövsiyyə yoxdur. Bu-

nunla əlaqədar olaraq süfrə çuğundurunun emal 

proseslərinin, istehsal olunan Ģirələrin çeĢidinin 

geniĢləndirilməsi, onun istehlak xüsusiyyətləri ilə 

istehsalın texnoloji parametrləri arasında qarĢılıq-

lı əlaqənin yaradılması, həmçinin xammalın bio-

kimyəvi xüsusiyyətlərinin optimallaĢdırılması ak-

tualdır. Bu aparılan tədqiqatın aktuallığını təmin 

edir.        

Dövlətin əsas prioritetlərindən biri millətin 

sağlamlığıdır. Buna görə də sağlamlığın saxlan-

ması və ömrün uzadılması həmiĢə vacib və aktual 

məsələlərdən olmuĢ və olmaqdadır. Son illər bü-

tün dünyada qida sənayesində yeni istiqamət olan 

funksional qidalanma geniĢ vüsət almıĢdır. Bu 

məhsullar insan orqanizminin  xəstəliyə qarĢı da-

vamlığını artırır, bir çox fizioloji prosesləri yaxĢı-

laĢdırır ki, bu da aktiv həyat tərzinin saxlanması-

na imkan verir. Buna görə də insan orqanizminin 

müdafiə funksiyalarının möhkəmlənməsinə kö-

məklik edən funksional və müalicəvi-profilaktiki 

təyinatlı qida məhsullarının istehsalı mühüm mə-

sələ sayılır. Bütün funksional qida məhsullarının 

tərkibində inqridientlər olur ki, bu da onların təsir 

istiqamətini müəyyən edir [2,3]. 

Hal hazırda funksional qida məhsulları əsa-

sən içkilər halında buraxılır. Bu məhsulların əsa-

sən meyvə-giləmeyvə xammalından, dən və pax-

lalı bitkilərdən, xüsusilə də subtropik  bitkilərdən, 

dərman bitkiləri ilə birgə istifadə edilərək istehsal 

olunması perspektivli sayılır. Bununla əlaqədar 

olaraq funksional və müalicəvi - profilaktiki qida-

lanma məhsullarının istehsalında, səmərəli isteh-

sal texnologiyalarının yaradılması üçün yeni xam-

mal mənbələrinin axtarılmasına, ənənəvi xamma-

lın səmərəli istifadəsinə istiqamətlənmiĢ  tədqi-

qatlar xeyli aktualdır. Əhalinin sağlam qidalan-

masında əsas rol yeni, tərkibinə görə balanslaĢdı-

rılmıĢ funksional komponentlərlə zənginləĢdiril-

miĢ məhsullara verilir. Belə komponentlərə malik 

olan məhsulların hər gün qəbul edilməsi sağlamlı-

ğı qorumaq və yaxĢılaĢdırmaqla funksional adlan-

dırılması qəbul edilmiĢdir.       

Funksional məqsədli məhsulların alınması 

üçün yüksək bioloji aktivliyə malik olan müxtəlif 

növ xammaldan istifadə olunmaqla müxtəlif zən-

ginləĢdiricilərin qatılması ilə məhsulun kaloriliyi-

nin aĢağı salınması üsulları araĢdırılır. Bu baxım-

dan bitki mənĢəli məhsulların  qiymətləndirilməsi 

çətinlik törədir. Onlar, vitamin, ferment, üzvi 

turĢular, efir yağları, pektin, qida  lifləri və kar-

bohidratların təchizediciləridir. Tərəvəz çuğun-

duru qiymətli qida və dərman əhəmiyyətli texniki 

xüsusiyyətlərə malik bitkidir. Tərəvəz çuğunduru-

nun kök-meyvəsindən 12%-ə qədər Ģəkər, 1,7% 

zülali maddə aĢkar edilmiĢdir. ġəkərin tərkibi-
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saxaroza, qlükoza və fruktozadan ibarət olduğun-

dan, bu da Ģəkərli diabetə tutulmuĢ xəstələrdə 

maddələr mübadiləsinin normal gediĢinə səbəb 

olur. Çuğundurun tərkibində olan üzvü turĢular 

(quzuqulağı, alma, limon və s.) orqanizmdə 

maddələr mübadiləsinin normal getməsinə Ģərait 

yaradır[3]. 

Kökmeyvənin tərkibindəki 1,2 % pektin, 5-

15 mq % betain, askorbin turĢusu, 0,02 mq % B1, 

0,04 mq%, B2, PP, 0,2 % foli turĢusu, 

karotin (provitamin A), 288 mq% kalium, 40-45 

mq% manqan, 1400 mk/q % 100 dəmir, 140 mk/q 

100 mis, vanadium, bor, yod, litium, molibden, 

rubidium, flor, sink və s. makro və mikroelement-

ləri də aĢkar edilmiĢdir. Çuğundurun təzə Ģirəsi 

ilə bir çox xəstəliklərin, o cümlədən spazmanı, 

damar geniĢlənmələrini, sklerozu müalicə etmək 

üçün gözəl vasitə hesab edilir. Bundan əlavə, 

Ģirədən qanyaratma, mədə Ģirəsi vəzisinin fəaliy-

yətinin artırılmasında, yoğun bağırsağın normal 

iĢləməsində, bağırsaqda mikroorqanizmlərin nor-

mada saxlanılmasında, artıq olan xolesterinin 

orqanizmdən kənar edilməsində geniĢ istifadə 

edilir. Çuğundur Ģirəsindən kapilyar və qan da-

marlarının fəaliyyətinin artırılmasında, damarlar-

da baĢ verən spazmaların aradan götürülməsində, 

xərçəng cöplərinin inkiĢafının dayandırılmasında, 

maddələr mübadiləsinin nizama salınmasında, 

cinsi vəzilərin normal iĢləməsində, eləcə də 

görmə qabiliyyətinin artırılmasında istifadə olu-

nur. ġəkər çuğundurundan kolitdə, ateroskleroz-

da, tireotoksikozda, aritmiyada, hipertoniya xəstə-

liklərində, qaraciyər, atomya (tonusun zəifləmə-

si), xroniki qəbizlikdə tətbiq edilir. Qanın tərki-

bində olan dəmir azlığını aradan qaldırmaq 

üçün çuğundur Ģirəsini bərabər miqdarda kök və 

qara turpun Ģirəsi ilə qarıĢdırıb gündə 5 dəfə bir 

xörək qaĢığı qəbul etməyi məsləhət görürlər. Çu-

ğundurun müalicəvi xüsusiyyətləri bizim eradan 

çox-çox əvvəl o dövrün məĢhur tibb alimlərinə 

Hippokrata, Qalenə, Dioskoridə, Ġbn Sinaya, 

Paraselə və s. tanıĢ idi. Onlar Ģəkər çuğundurun-

dan hazırladıqları reseptlərlə qanazlığını, mədə və 

onikibarmaq bağırsaqda baĢ verən nasasızlıqla-

rı, qaraciyərdə baĢ verən pozğunluqları müalicə 

edərmiĢlər [3]. Ġbn Sina təzə çuğundurdan 

hazırladığı məlhəmi limfa düyünlərində əmələ 

gələn ĢiĢlərin üzərinə yaxıb müalicə edərmiĢ. 

Hippokrat çuğundurdan 10-dan artıq müalicə 

preparatları hazırlamıĢdır. Qədim əlyazmalarında 

çuğundurla bir cox xəstəliklərin müalicəsi 

haqqında maraqlı məlumatlara rast gəlmək olar. 

Qırmızı çuğundurun tərkibində alkoloid təbiətli 

betain və betanin zülal maddələrinin aĢkar olun-

ması çuğundurun dietologiya sahəsində birincilər 

sırasına çıxmasına səbəb olmuĢdur. Çuğundur Ģi-

rəsi zülalın həzm olunmasını asanlaĢdırır, xolin 

maddəsinin əmələ gəlməsində iĢtirak edir, qanda 

normadan artıq olan xolesterini normaya salır, 

yağ mübadiləsini yaxĢılaĢdırır və s. Betain və 

betanin lipid təbiətinə yaxın olub, qaraciyərdə ge-

dən piy mübadiləsini qaydaya salır. Orqanizmdə 

olan ağır metalların, zəhərli toksiki maddələrin 

kənar olunmasında çuğundur Ģirəsi böyük 

rol oynayır. Bu yaxınlarda çuğundurun tərkibin-

dən tapılan U vitamininin biĢirilmiĢ çuğundurun 

tərkibində parçalanmadan qaldığı aĢkar olunmuĢ-

dur. U vitamini orqanizmdə azlıq edərsə, onda 

mədədə və onikibarmaq bağırsaqda yaraların 

və eləcə də müxtəlif təbiətli bir sıra allergiya xəs-

təliklərinin meydana çıxmasına səbəb olur. 

Çuğundurun tərkibində çoxlu miqdarda manqan 

və yod elementlərinin olması nəticəsində damar-

ların tonusu nizamlanır və qanda əmələ gələn 

trombunin qarĢısı alınır. Çuğundurun tərkibində-

ki kobalt elementi B12 vitaminin sintezində böyük 

rol oynayır ki, bu da öz növbəsində foli turĢusu-

nun B9 vitamininin əmələ gəlməsinə Ģərait yara-

dır. B9 vitaminin təsiri nəticəsində  qanda erit-

rositlərin, qaraciyərdə isə metonin zülalının əmələ 

gəlməsi (sintezi) meydana çıxır. Sonra elmi əsas-

larla isbat edilmiĢdir ki, baĢda tükün tökülməsi 

hormon pozuntularının baĢ verməsi ilə yanası, 

metanin amin turĢusunun çatıĢmazlığı ilə də baĢ 

verir. Çuğundurun tərkibindəki dəmir elementi-

nin çoxluğu nəticəsində qanda dəmir elementi 

nizamlanır, bunun nəticəsində hemoqlobinin tər-

kibində olan dəmir elementi özünə O2-i birləĢdi-

rib toxuma və hüceyrələri O2-lə təmin edir. Çu-

ğundurun tərkibindəki kalsium elementinin nat-

rium elementinə 10:1 nisbəti qanda kalsiumu həll 

edib orqanizmdən təmizlənməsinə Ģərait yaradır. 

Çuğundur orqanizmi kalium, kalsium, fosfor, 

natrium və xlor elementləri ilə təmin etdiyi üçün 

insanı gərgin əsəb sistemlərindən qoruyur. Hə-

kimlər profilaktiki olaraq bir sıra xəstəliklərin 

qabaqcadan qarĢısını almaqdan ötrü bir necə ay 

müddətində hər gün 1-2 xörək qaĢığı yeməkdən 

qabaq çuğundur Ģirəsi qəbul etməyi məsləhət gö-

rürlər. Çuğundurun tərkibindəki fenol xüsusiy-

yətli antosian maddələri əlavə yardımcı vasitə 

kimi xərçəngin orqanizmdə yaranmasının qarĢısı-

nı alır. Çuğundurun tərkibində olan fenol və anto-

sian birləĢmələrinin xərçəng xəstəliklərinə olan 

təsir mexanizmi dazıotundan, qara qarağatdan, 

qaragilədən, dəmirovotundan, fenol və antosian 

birləĢmələrindən 8 dəfə güclüdür. Uzun sürən yu-

xusuzluğu aradan qaldırmaq üçün yatmağa bir 

saat qalmıĢ çuğundur Ģirəsinə bal qatıb içməyi 

məsləhət bilirik. Kök Ģirəsi ilə çuğundur Ģirəsini 
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qatıb, «sağlamlıq eliksiri» hazırlayırlar. Bu Ģirə-

nin tərkibinə əlavə olaraq, kərəviz, alma və xiyar 

Ģirəsi əlavə edib daxilə qəbul edərək orqanizmin 

sağlamlıq durumunu artırmaq mümkündür. Xalq 

təbabətində çuğundur Ģirəsini balla qatıĢdırıb və-

rəm və qanazlığında istifadə edirlər.  Çuğundur 

bitkisi qadınların əsl tərəvəzidir. Yarpağını biĢi-

rib, qatıq-sarımsaqla yemək mədə-bağırsaq xəstə-

liklərinə, dalaq ĢiĢməsinə, ağrıların tənzimlənmə-

sinə, böyrək xəstəliyinə yaxĢı təsir göstərir. Çu-

ğundurun özünün və yarpağının həlimi bəlğəm, 

göyöskürək xəstəliklərinə, soyuqdəyməyə, sətəl-

cəmin müalicəsinə yaxĢı kömək edir. Çuğundur 

yarpağının təpitməsi çiban, sızanaq, yanıq, oynaq 

ağırlarına, yel xəstəliyinə müalicəvi təsir göstərir, 

bu saçtökmənin də qarĢısını alır. Çuğundur həlimi 

bağırsaqları yumĢaldır. Kökəlməyə müsbət təsir 

göstərir. Çuğundur qiymətli tərəvəz bitkisi oldu-

ğundan ondan müxtəlif xörək növləri: borĢ, 

Ģoraba və istənilən iĢtahaçıcı salat növləri hazır-

lanır. Çuğundur tez emal olunan tərəvəz növüdür. 

Çuğundurdan hazırlanan xörəklər nəinki faydalı, 

həm də dadlıdır [2...4].  

Yerli Ģəraitdə geniĢ yayılmıĢ  ənənəvi  bitki 

xammalından kompleks istifadə etməklə funksio-

nal və müalicəvi-profilaktiki, yüksək orqanolep-

tiki göstəricilərə bioloji dəyərə və profilaktiki xü-

susiyyətlərə malik olan kupaj çuğundur Ģirə növ-

lərinin təkmilləĢmiĢ istehsal texnologiyasının 

iĢlənməsi vacib məsələlərdəndir. 
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Role of the beet juice functional feeding 
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SUMMARY 

 

Key words: Beet juice, the feeding, functional feeding, biological active matters 

 

Complex sources of the biological active matters are juices of fruit and vegetable. It is one of 

the most expedient ways their accept take requlary, improve of the feeding structure of the population. 

Basic raw material has been table-cloth beet for juice production, to vitamins, especially in the high 

quantity foli sour, nitrous matters, sugars, mineral salts, join biological actively, including betain. Beet 

juice blood strengthens being divided into of the cells of the sire system, separate stomach juice and 

bile, it drops the blood pressure down, it regulates metabolism.  Analysis of the world experiment 

shows that there are different approachs to treatment of the beet to the juice. These are dependent on 

from of being of the different technological traditions, level technical purchasing, sort feature 

belonging to. And optimizing of the process of treatment of the table-cloth beet, broadening 

assortment juices produced, determining between technological parameters production biochemical 

features connection and raw material with its consumption features attains urgency connected with 

this.  
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Роль свекольного сока в функциональном питании 
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                                                         инженер-технолог С.М.Мамедова 

                            Азербайджанский государственный аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: cвекольный сок, питания, функциональное питание, биологические 

активные вещества 

 

Источником комплекса биологически активных  веществ являются фруктовые и овощные 

соки, их регулярное употребление – один из наиболее целесообразных путей в улучшении 

структуры питания населения. 

Ценным сырьем для производства соков является столовая свекла, которая отличается 

высоким содержанием витаминов, в частности фолиевой кислоты, азотистых веществ, сахаров, 

минеральных солей, наличием биологически активных соединений, в том числе бетаина и 

бетанина. Свекольный сок усиливает митоз клеток кроветворной системы, выделение 

пищеварительных соков и желчи, снижает кровяное давление, регулирует обмен веществ, 

однако отечественной промышленностью он выпускается  в мизерных объемах и в 

ограниченном ассортименте. Это сопряжено с рядом технологических проблем: низкий выход 

сока, повышенное количество отходов, ухудшение естественной окраски и органолептических 

показателей при тепловой обработке, наличие характерного «свекольного» привкуса. 

Анализ мирового опыта  свидетельствует о существенных различиях в подходах к 

переработке свеклы на сок, реализуемых отдельными производителями, что связано с 

установившимися технологическими традициями, уровнем технической оснащенности и 

научного обеспечения производства, сортовыми особенностями используемого сырья. В 

научно-технической литературе отсутствуют четкие рекомендации по применению новых 

физико–химических методов, а также биотехнологических процессов при получении 

различных видов соков из столовой свеклы. В связи с этим актуальными задачами являются 

оптимизация процессов переработки столовой свеклы, расширение ассортимента выпускаемых 

соков, установление взаимосвязи между их потребительскими характеристиками и 

технологическими параметрами производства, а также биохимическими особенностями сырья. 
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SUVARMALARIN SAYININ SORQO ĠLƏ NOXUDUN QARIġIQ ƏKĠNLƏRĠNĠN 

YAġIL KÜTLƏ MƏHSULDARLIĞINA VƏ TORPAQ MÜNBĠTLĠYĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  E.R.Allahverdiyev, 

aqronom S.F.Əliyeva 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: torpaq münbitliyi, suvarma, kövşənlik, qarışıq səpin, məhsuldarlıq 

 

Azərbaycan Respublikasında əhalinin eti-

barlı ərzaq təminatı dövlətin iqtisadi siyasətinin 

baĢlıca istiqamətlərindən birini təĢkil edir. 2008-

2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əha-

linin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 

dövlət proqramlarında göstərilmiĢdir ki, etibarlı 

ərzaq təminatı hər bir ölkənin iqtisadi sabitliyinin 

və sosial dayanıqlığının baĢlıca Ģərtidir. Ona görə 

də, cəmiyyətin hər bir üzvünün əsas ərzaq məh-

sullarına olan tələbatının tam ödənilməsi üçün da-

vamlı olaraq müvafiq tədbirlərin həyata keçiril-

məsi çox vacibdir [1]. Bu məqsədlə əhalinin ərza-

ğa, heyvandarlığın yemə olan təlabatını ödəmək 

məqsədilə torpaqdan səmərəli istifadə edilməsin-

də kövĢənlik əkinlərin böyük əhəmiyyəti vardır.  

Hazırda respublikamızda kənd təsərrüfatını 

inkiĢaf etdirmək sahəsində nəzərdə tutulan komp-

leks tədbirlər içərisində ən əsaslarından biri də 

kövĢənlik əkinlərin geniĢləndirilməsi və onun 

məhsuldarlığının yüksəldilməsidir. KövĢənlik 

əkinlərin səmərəli tətbiqi vahid torpaq sahəsindən 

ildə iki və ya üç dəfə məhsul götürülməsini təmin 

edir. Nəticədə taxıl, xüsusilə də yem istehsalı 

artır, torpaq və digər istehsal vasitələrindən daha 

intensiv istifadə olunur. 

KövĢənlik əkinlərin becərilməsi nəticəsində 

tarla daim yaĢıl bitki ilə örtülü olur. Bu da günəĢ 

enerjisindən və torpaqdan istifadə əmsalını yük-

səldir. Ancaq kövĢənlik dövrdə becərmək üçün 

bitkilərin və onların növlərinin düzgün seçilməsi 

də vacib Ģərtdir. Çünki elə bitkilər əkilməlidir ki, 

onlar torpaq münbitliyinə mənfi təsir etməsin. 

Belə kövĢən əkinlərində həm yemin keyfiyyəti-

nin, həm də torpaq münbitliyinin artırılmasında 

qarıĢıq əkinlərin əhəmiyyəti daha böyükdür. Mə-

sələn: dənli taxıl bitkilərindən biri olan sorqo tor-

paqdan qida maddələrini çox mənimsədiyi halda 

onunla qarıĢıq səpilən noxud bitkisi öz kök yum-

rucuqları vasitəsilə havanın sərbəst azotunu fiksə 

edərək torpağı azotla zənginləĢdirir.Bunun sayə-

sində nəinki yaĢıl kütlə məhsulu artır ki, hətta 

onun keyfiyyəti də yüksəlir.Qeyd etmək lazımdır 

ki, nəticədə kök-kövĢən qalıqları da xeyli artır ki, 

bu da torpağın münbitliyinə müsbət təsir edir. 

AparılmıĢ tədqiqatlar sübut edirki, kövĢənlikdə 

aralıq bitki becərilməyən torpaqlar günəĢin istiliyi 

hesabına həddindən artıq quruyur, cadar-cadar 

olur, strukturu pozulur, su-fiziki xassələri pisləĢir. 

Bununla yanaĢı yağmurlu illərdə belə sahələrdə 

alaq bitkiləri cücərib inkiĢaf edir, toxumlarını ət-

rafa yayaraq tarlaları alaqlarla zibilləyir. Bu da 

sonra əkilən bitkilər üçün mühiti pisləĢdirir [2]. 

Ona görə də birillik paxlalı bitkilərin dənli 

bitkilərlə qarıĢıq əkinlərinin növbəli əkinlərin 

əsas, həm də aralıq tarlalarında əkilməsi daha sər-

fəlidir. Belə qarıĢıq səpinlərin hesabına eyni əkin 

sahəsindən bir ildə iki dəfə məhsul əldə etmək 

mümkündür. Belə qarıĢıq əkinlərin ən böyük əhə-

miyyəti ondan ibarətdir ki, əkin zamanı əlavə sa-

hə tələb olunmur. Bu da müasir dövrün ən baĢlıca 

tələblərindən biridir. Çünki hal-hazırda fəaliyyət 

göstərən fermer təsərrüfatlarının torpaq sahələri 

məhdud Ģəkildə olduğu üçün ondan səmərəli isti-

fadə etmək, sahəni artırmadan yüksək məhsul 

əldə etmək və eyni əkin sahəsindən bir ildə iki 

dəfə məhsul almaq prinsipi ilə çalıĢırlar. 

Yüksək məhsul götürmək üçün həmin 

məhsuldarlıq elementləri arasında optimum nis-

bətin yaranması, vegetasiya dövründə iqlim Ģə-

raitindən, tədbiq olunan aqrotexniki tədbirlərdən 

və onların idarə olunması yollarından asılıdır [7]. 

Bitkilərin suya olan tələbatının ödənilməsi 

minimaldan optimala qədər məhsuldarlığı artırır, 

sonra isə tədricən azaldır. Ona görə də, ərazinin 

nəmlik təminatı müəyyən edilərkən, yağıntının 

buxarlanmaya və ya yağıntının havanın sutkalıq 

nəmlik çatıĢmazlığına nisbəti göstəricilərindən 

istifadə olunur. 

Bitkinin normal inkiĢaf etməsi üçün tor-

paqda hava ilə su arasında olan nisbətin böyük 

əhəmiyyəti vardır.Bitkinin su-hava rejimi o za-

man normal ola bilər ki, torpağın rütubəti tarla su 

tutumuna bərabər olsun. Bitkilərin sərf etdiyi su-

yun miqdarı xarici Ģəraitdən havanın temperaturu 

və rütubəti, iĢığın olması, torpağın rütubəti, mün-

bitliyi və xüsusiyyətləri ilə yanaĢı bitkilərin nö-

vündən və onların becərilməsindən asılıdır. 

Suvarma torpağa hərtərəfli təsir göstərir. 

Əkin qatının su-fiziki xassələrini, kimyəvi və 

mikrobioloji proseslərin sürətini, istiqamətini, 
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habelə üzvi maddələrin parçalanma və toplanma-

sının xarakterini dəyiĢdirir. Suvarma suyunun tor-

pağa intensiv təsiri nəticəsində ümumi və qeyri-

kapilyar məsaməlik azalır, torpaqla atmosfer ara-

sında düzgün qaz mübadiləsi pozulur, mikrobio-

loji fəaliyyətin Ģəraitləri pisləĢir. 

Hava-su rejimini yaxĢılaĢdırmaqla torpağın 

becərilməsi mikrobioloji proseslərin fəallaĢması-

na, su və gübrələrin yaxĢı istifadə olunmasına sə-

bəb olur, habelə suvarılan torpaqların münbitliyi 

yüksəlir, bununla yanaĢı becərilən bitkilərin məh-

suldarlığının və məhsulun keyfiyyətinin artma-

sına müsbət təsir edir. 

Torpaqların effektiv və potensial münbitli-

yi çox zəif olan Qarabağ bölgəsinin aĢağı hissə-

sində boz-çəmən torpaq tipində heyvandarlığı ya-

Ģıl yemlə təmin etmək məqsədilə kövĢən əkinləri-

nin məhsuldarlığının yüksəldilməsini və torpaq 

münbitliyinin qorunmasında suvarmaların sayının 

optimallaĢdırılmasının araĢdırılması günün vacib 

problemlərindən biri olduğunu nəzərə alaraq Ağ-

cabədi rayonun Hindarx qəsəbəsi ərazisində ―El-

vin‖ fermer təsərrüfatında suvarmaların sayının 

qarıĢıq əkinlərin məhsuldarliğina və keyfiyyətinə 

təsirini öyrənmək məqsədilə təcrübə qoyduq.   

AparılmıĢ tədqiqatlar sübut edir ki, qarıĢıq 

səpinlərdə bitkilərin düzgün seçilməsi, kompleks 

aqrotexniki tədbirlərin lazımı qaydada həyata ke-

çirilməsi, suvarmaların sayları və lazımı normada 

tətbiqi ümumi məhsulun miqdarını və keyfiyyəti-

ni xeyli yüksəldir. 

Son illərdə apardığımız tədqiqatlar nəticə-

sində məlum olmuĢdur ki, kövĢən əkinlərində sor-

qo ilə noxudun birgə səpini zamanı suvarmaların 

müxtəlif sayları bitkilərin yaĢıl kütlə məhsuldarlı-

ğına öz müsbət təsirini göstərmiĢdir.   

Suvarmaların sayının sorqo ilə noxudun 

qarıĢıq səpinində məhsuldarlığa təsiri 1 saylı  cəd-

vəldə göstərildiyi kimi olmuĢdur. 

                                                                 Cədvəl 1 

Suvarma normalarının sorqo ilə noxudun qarıĢıq səpinin 

 məhsuldarlığına təsiri 
Sıra 

sayı 

Variantlar Orta 

məhsuldarlıq 

artım 

s/ha % 

I Nəzarət (3 dəfə suvarma) 464 - - 

II 4dəfə suvarma 536 72 15,51 

III 5 dəfə suvarma  547 83 17,88 

 

Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəy-

yən olunmuĢdur ki, 3 dəfə vegetasiya suvarması 

zəminində nəzarət variantında qarıĢıq əkinin məh-

suldarlığı 464 s/ha olduğu halda, 4dəfə suvarma 

təsiri ilə məhsuldarlıq artaraq 536 s/ha,5 dəfə ve-

getasiya suvarması aparıldıqda məhsuldarlıq 547 

s/ha olmuĢdur. 

Bu da onu deməyə əsas verir ki, 4 dəfə ve-

getasiya suvarması zəminində sorqo ilə noxud 

bitkisinin qarıĢıq əkinindən yüksək məhsul əldə 

edilmiĢdir ki, bu da həm aqronomik, həm də iqti-

sadi cəhətdən əlveriĢlidir. 

Bununla yanaĢı suvarmaların sayının tor-

paq münbitliyinə təsiri də araĢdırılmıĢdır. Bitki və 

mikroorqanizmin fəaliyyəti üçün torpaqda opti-

mal nəmlik olmalıdır. Həddindən artıq nəmli Ģə-

raitdə mikroorqanizmlərin də fəaliyyəti dayanır. 

Torpaqda nəmliyin artdığı Ģəraitdə qida maddələ-

rinin çevrilməsi hesabına mikroorqanizmlərin 

fəaliyyəti bərpa olunur.  

AraĢdırmalar nəticəsində məlum olur ki, 

torpağa su həddindən artıq verildikdə hava qabar-

cıqları çıxır, aerob proses güclənir, anerob proses 

zəifləyir.Suvarmalararası müddət çox olduqda 

mikrobioloji proseslərdə müxtəlif olur. 

Torpaqda üzvi maddələrin olması torpaq 

münbitliyi üçün vacib faktorlardan biridir. Fer-

merlərin müvəffəqiyyət qazanması üçün lazım 

olan bir çox funksiyalar onlarda cəmlənir. Üzvi 

maddələrin müxtəlif funksiyalarının baĢa düĢül-

məsi, torpaq idarəedilməsində düzgün qərarlar 

qəbul etməyə kömək edə bilər. 

Torpaq orqanizmlərinin fəaliyyəti münbitli-

yin qorunmasında mühüm rol oynayır, həmin 

mikroorqanizmlər üzvi maddələrin parçalanma-

sında iĢtirak edərək torpaqda humusun yaranma-

sına səbəb olur və qida maddələrini sərbəstləĢdi-

rərək onları bitkilər tərəfindən mənimsənilə bilən 

formaya salır. 

Mikroorqanizmin fəaliyyəti torpağın üzvi 

maddələrin çevrilməsi ilə də əlaqədardır. Aerob 

prosesdə mikroorqanizmlərin fəaliyyəti nəticəsin-

də üzvi maddələr o, cümlədən humus parçalanır 

ki, bu da torpağın strukturunun parçalanmasının 

həllində onun çoxalıb toplanması kimi baĢa 

düĢülür[3]. Mikroorqanizmlərin fəaliyyəti nəticə-

sində torpağın məsaməliliyi artır ki, nəticədə 

torpaq aerasiyası və onun rütubətlə təmin 

olunması yüksəlir, torpağın strukturu yaxĢılaĢır. 

YaxĢı strukturlu torpaq və onun münbitliyi 

mikroorqanizmləri daim artırır və onların 
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növmüxtəlifliyini çoxaldır. Beləliklə, torpağın 

münbitliyi – torpağın bitkilər tərəfindən 

mənimsənilən qida maddələri, rütubət və s. ilə 

təminetmə və məhsulvermə qabiliyyətidir [3,6]. 

AparılmıĢ tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlirik ki, 

müəyyən torpaq, iqlim,aqrotexniki Ģəraitdə 

suvarmaya verilən suyun bu Ģəraitə müvafiq ol-

mayaraq artıq verilməsi nəinki, məhsuldarlığı ar-

tırır, əksinə  ziyan verə  bilər. Buna görə də  böl-

gənin  torpaq-iqlim  Ģəraitinə uyğun olaraq 4 dəfə 

vegetasiya suvarması (4200 m
3
) zəminində sorqo 

ilə noxud bitkisinin qarıĢıq əkinindən yüksək 

məhsul əldə etməklə yanaĢı, torpaq münbitliyinin 

artırılması mümkün olduğu müəyyənləĢdiril-

miĢdir.
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Influence of number of watering in the mixed crops of  

sorghum and peas on productivity and fertility of soils 

Doctor of Philosophy in Agricultural Sciences A.R.Allahverdiev  

Agronomist S.F.Aliyeva 

Azerbaijan State  Agrarian University 

SUMMARY 

Key words: fertility of the soil, irrigation, after harvest, the mixed crops, productivity 

In article ways of expansion and increase of productivity of after harvest cultures which are one 

of complex actions in development of agriculture are considered. Effective use of after harvest 

cultures gives the chance to receive two or three crops in year. As a result productivity of grain and 

production of forages increases, and also are intensively used the soil.  

It has been defined that according to edaphic-climatic conditions, the four times vegetative 

irrigation in the Karabakh zone (4200 m3), promoted not only to increase of productivity of the mixed 

crops of sorghum and peas, but also improvement of fertility of soils. 

 

УДК 631.6; 633.15 ; 634.34 

Влияние числа поливов в смешанных посевах сорго и гороха на урожайность и 

плодородие почв 

Доктор философии по аграрной науке Э.Р.Аллахвердиев,   

 агроном С.Ф.Алиева 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: плодородие почвы, орошение, пожнивные, смешанный посев, 

урожайность 

В статье рассматриваются пути расширения и повышения урожайности пожнивных 

культур, которые являются одним из комплексных мероприятий в развитие сельского 

хозяйства. Эффективное использование пожнивных культур дает возможность получить два 

или три урожая в год. В результате увеличивается продуктивность зерна и производство 

кормов, а также интенсивно используются почва.  

Было определено, что в соответствии с почвенно-климатическими условиями, 

четырехразовое вегетационное орошение в Карабахской зоне (4200 м
3
), способствовало не 

только повышению урожайности смешанных посевов сорго и гороха, но и улучшению 

плодородия почв.  
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UOT 633.511 

SƏPĠN  ÜSULLARININ  LĠFĠN UZUNLUĞUNA, LĠF ÇIXIMINA VƏ LĠFĠN 

 TEXNOLOJĠ  XASSƏLƏRĠNƏ TƏSĠRĠ 
 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktorları:  X.Q.Xəlilov, H.S.Hümbətov 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Açar sözlər: səpin, tirə, pambıq, lif, uzunluq  

 
Pambıq (Gossypium L.) universal texniki bitkidir. Lifinə görə onun böyük xalq təsərrüfatı 

əhəmiyyəti vardır. Son illərdə süni və sintetik liflərdən toxuculuq sənayesində geniĢ miqyasda istifadə 

edilsə də, pambıq lifi yenə bu sənayenin əsas xammalı sayılır, o, təyyarəqayırma, kimya, 

avtomobilqayırma və s. sənaye sahələrində də geniĢ tətbiq olunur [1]. 

Pambığın mədəni formaları sənaye miqyasında dünyanın hər yerində lifli bitki kimi becərilir. 

Pambıq bitkisi toxuculuq sənayesi üçün lazım olan bitki liflərinin mənbəyi hesab olunur. Sənayenin və 

texnikanın elə bir sahəsi yoxdur ki, pambıq bitkisinin məhsullarından  istifadə edilməsin. Müxtəlif 

məlumatlara görə pambıqdan 200 addan artıq məhsul alınır [2]. 

Pambığın ikinci əsas məhsulu olan çiyiddən yağ, piy, sabun, qliserin, habelə heyvandarlıqda 

qüvvəli yem kimi istifadə edilən jmıx və çiyid qabığı (Ģulka) alınır. 

Pambığın gövdə və budaqlarından karton, aĢı maddələri istehsalında, yarpaqlarından isə limon 

və alma turĢuları alınmasında xammal kimi istifadə olunur. 

Pambıq bal verən bitki olduğu üçün arıçılığın yem bazası kimi də əhəmiyyət kəsb edir. Bir 

hektar pambıq sahəsindən arılar 300 kq-dək bal toplaya bilir. Pambıq balı Ģəffaf olur, ancaq 

kristallaĢdıqdan sonra  ağ rəngə çevrilir, özünəməxsus iyi və yaxĢı dadı vardır. Tez kristallaĢır, ağ 

rəngə və xırda dənəvər formaya malik olur. 

Pambıqçılığın inkiĢaf perspektivi bu bitkinin becərilmə aqrotexnikasında yeni texnologiyanın 

tətbiqini tələb edir. Bu texnologiyada sahələrin əsaslı hamarlanması, mərtəbəli Ģumlanması və 

gübrələnməsi, səpinqabağı becərmədə torpağı lay-lay çevirən alətlərin tətbiqi geniĢ yer tutacaqdır. Bir 

sözlə, iĢ proseslərinin yüksək dərəcədə mexanikləĢdirilməsinə, pambıqçı əməyinin yüngülləĢdiril-

məsinə, məhsuldarlığın artırılmasına çox fikir veriləcəkdir [3]. 

Ġqtisadi müstəqilliyə keçmək zəhmətkeĢlərimizin qarĢısında respublikada pambıqçılığı daha da 

inkiĢaf etdirmək vəzifəsini qoyur. Ona görə də pambıqçılıq indi yenidən qurulur, maddi-texniki bazası 

əsaslı Ģəkildə möhkəmləndirilir, əməyin təĢkilinin mütərəqqi formalarına daha geniĢ yer verilir [4].  

Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 

inkiĢafı Dövlət proqramının icrasının yekunlarına həsr olunmuĢ konfransdakı çıxıĢında Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev aqrar bölmənin sürətli inkiĢafının təmin olunması, bu sahədə 

məĢğulluğun artırılması üçün bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının geniĢləndirilməsinin 

vacibliyini önə çəkmiĢdir. Ġlham Əliyev yaxın perspektivdə ölkədə pambıqçılığın, baramaçılığın 

və  üzümçülüyün inkiĢaf etdirilməsi ilə bağlı konkret tapĢırıq və tövsiyələr vermiĢdir.  

Konfransdakı çıxıĢında ölkə baĢçısı  kənd təsərrüfatının, xüsusən pambıqçılığın inkiĢafının 

mühümlüyündən danıĢaraq qeyd etmiĢdir ki, ―Biz pambıqçılıqla daha geniĢ məĢğul olmalıyıq. 

Pambıqçılıq həm çoxlu sayda iĢ yeri, həm də valyuta gətirən məhsul deməkdir. Pambığı yığan 

insanlara verilən əmək haqqı  artırılmalıdır. Pambıq elə bir məhsuldur ki, onun üçün bazar axtarmağa 

ehtiyac yoxdur: Vaxtilə ulu öndər Heydər Əliyevin zəhməti, səyləri nəticəsində pambığın istehsalı 

Azərbaycanda bir milyon tona yaxınlaĢmıĢdı. O, 1969-cu ildə hakimiyyətə gələndən sonra Azərbay-

canda rəsmi statistikaya görə 831,2 min ton (1981- ci il)  pambıq istehsal olunmuĢdur. Keçən il isə 

Azərbaycanda cəmi 35 min ton pambıq yığılıbdır. Özəl qurumlar təkbaĢına pambıq istehsalını artıra 

bilməyəcəklər. Pambıqçılığı inkiĢaf etdirmək üçün dövlət birinci rol oynayır, ikinci yerli icra orqanları 

və ondan sonra özəl qurumlar. Ona görə, göstəriĢ verilib ki, vəziyyət təhlil edilsin və təhlil edilib. 

Mənə artıq təkliflər verilibdir. Biz pambıqçılığı bərpa etməliyik. Keçən il 18 min hektar əkilibdir. Bu il 

mən qarĢıya vəzifə qoymuĢam ki, 50 min hektar əkilsin və əkin yəqin ki, yaxın zamanlarda 

baĢlanacaqdır. Əgər keçən il biz 35 min ton pambıq yığa bilmiĢiksə, bu il 50 min hektar əkilərsə və 

məhsuldarlığı lap aĢağı səviyyədə, 20 sentnerdən götürsək, bu, 100 min ton pambıq edəcək - keçən 

ildəkindən üç dəfə çox‖. 
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Konfransdakı çıxıĢında dövlət baĢçısının söylədiyi təhlili fikirlər, eləcə də ayrı-ayrı sahələrdə 

əldə edilmiĢ uğurlar və qarĢıda duran vəzifələrin  icrası ilə bağlı verdiyi konkret tapĢırıq və tövsiyələr 

ölkə ictimaiyyəti tərəfindən də maraqla qarĢılanmıĢdır. Onun təĢəbbüsü ilə Azərbaycanda yaradılan 

aqroparklar, yeni emal müəssisələri kənd təsərrüfatının sürətli inkiĢafına mühüm töhfələr verməkdədir. 

Göründüyü kimi pambıqçılıq əhalinin məĢğulluğunun təmin olunmasında vacib sahələrdən biridir. 

Verilən tapĢırıqlar əsasında pambığın alıĢ qiymətinin artırılması bu sahənin yenidən inkiĢafı üçün 

zəmin yaradacaqdır. 

Apardığımız tədqiqatlarda səpin müddətinin və üsullarının, ―Gəncə -103‖ pambıq sortunun 

lifinin uzunluğuna və lif çıxımına təsirinin kəmiyyət göstəriciləri müəyyən edilmiĢdir. 

―Gəncə -103‖ sortu təcrübi mutagenez metodu ilə ―AzNĠXĠ-104-XLO-0,02% +18 saat‖ mənĢəli 

mutant formasından çox təkrarlı istiqamətli seçmə yolu ilə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq 

Ġnstitutunda  yaradılmıĢ və 2009-cu ildə rayonlaĢdırılmıĢdır. ―Gəncə -103‖ pambıq sortu orta lifli G. 

hirsutum L. növünə aiddir. Kolu - 100-120 sm hündürlükdə, yığcam, piramida formalıdır. Gövdəsi - 

açıq yaĢıl rəngli, zəif tüklüdür. Yatmağa qarĢı davamlıdır. 

Simpodial budağı - I - II tipə aid olmaqla, birinci meyvə budağı 4-5-ci buğumda yerləĢir. 

Monopodial budağı - 1-2 ədəd olmaqla zəifdir. Yarpağı - orta böyüklükdə, 3-5 dilimli, tünd yaĢıldır. 

Çiçəyi - orta böyüklükdədir. Sarımtıl rəngdədir, ləçəklərində antosian ləkələr yoxdur. Tozcuqların 

rəngi sarımtıl rəngindədir. Qozası - orta böyüklükdə olub, yumurtavaridir. Küt uclu olub, səthi 

hamardır, rəngi yaĢıldır. Çiyidinin rəngi bozdur, 1000 ədəd çiyidin kütləsi - 121 qramdır. Vilt xəstə-

liyinə və zərərvericilərə qarĢı davamlı sortdur. Sort tezyetiĢən olmaqla vegetasiya müddəti 127 gündür. 

Pambıq lifinin uzunluğu və lif çıxımı pambıq məhsulunun keyfiyyət və miqdarını müəyyən 

edən göstəricilərdir. Lif nə qədər uzun və möhkəm olarsa, daha keyfiyyətli pambıq məhsulları istehsal 

etmək olur. Pambıq sortunun qiymətli, məhsulunun isə yüksək olması lif çıxımının miqdarı ilə 

müəyyən edilir. Lifin uzunluğu və lif çıxımı pambığın növ və sort əlaməti olsa da, onlara aqrotexniki 

tədbirlər də müəyyən qədər təsir göstərə bilirlər. 

Səpin müddətinin və üsullarının, lifin uzunluğuna və lif çıxımına təsirinin kəmiyyət göstə-

ricilərinə dair əldə etdiyimiz nəticələr 1-ci cədvəldə verilmiĢdir. 

 

                                                                                               Cədvəl  1 

Səpin üsullarının pambıq lifinin uzunluğuna və lif çıxımına təsiri 
LIFIN UZUNLUĞU, MM-LƏ LIF ÇIXIMI, %-LƏ 

DÜZ SƏTHƏ SƏPIN TIRƏYƏ SƏPIN DÜZ SƏTHƏ SƏPIN TIRƏYƏ SƏPIN 

32,8 35,3 37,2 38,8 

 

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, lifin uzunluğu sabit göstərici olmaqla, bitkinin növ və 

sortundan asılıdır. Bu amilə səpin üsulu əsaslı təsir göstərməmiĢdir. Lakin bitkilər tirə üsulu ilə 

becərilən variantda lifin uzunluğu düz səthə səpin variantına nisbətən 2,5 mm uzun olmuĢdur.  

Lif çıxımı düz səthə səpində 37,2%, tirəyə səpində isə 38,8% təĢkil etmiĢdir. Bu göstəricilərin 

də analizi göstərdi ki, tirəyə səpin variantı öyrənilən digər variantlara nisbətən daha yaxĢıdır. 

Lifin texnoloji xassələri müxtəlif sortların bioloji xüsusiyyətləri olmaqla, onlara eyni zamanda 

meteoroloji, torpaq və aqrotexniki Ģərait də müəyyən qədər təsir göstərə bilirlər. 

Lifin texnoloji xassəsi bitkinin yerləĢmə sxemi və suvarma rejimindən və səpin üsulundan  

müəyyən qədər asılıdır. Optimal iĢıq və suvarma rejimi lifin keyfiyyətini yaxĢılaĢdırır, onun qırılma 

(üzülmə) uzunluğu və möhkəmliyini (qırılma yükünü) artırır. 

Pambığın yetiĢmə dövründə lifin uzunluğuna istilik enerjisi böyük təsir göstərir. Temperaturun 

yüksəlməsi və bitkinin normal iĢıqlanması lifdə sellüloz təbəqələrinin əmələ gəlməsini tezləĢdirir və 

onun möhkəmliyini artırır, lakin, metrik nömrəni azaldır. 

Lifin texnoloji xassələri pambığın növ və sort xüsusiyyətlərindən asılıdır və nisbətən də-

yiĢməyən göstəricidirlər. 

Səpin üsullarının lifin xassələrinə təsiri öyrənilmiĢ, alınmıĢ nəticələr 2-ci cədvəldə gös-

tərilmiĢdir. 
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                                                                                                                            Cədvəl  2 

Səpin üsullarının pambıq lifinin texnoloji göstəricilərinə təsiri 

(2014- 2015-ci illər) 

Səpin üsulları 
QIRILMA 

YÜKÜ, QQ 

XƏTTI 

DOLĞUNLUĞU  

MTEKS (METRIK 

NÖMRƏSI) 

LIFIN 

YETIġKƏNLIK 

ƏMSALI 

NISBI QIRILMA 

UZUNLUĞU,  

KM-LƏ 

I  SORTUNUN 

FAIZI 

DÜZ SƏTHƏ 

SƏPIN 
4,5 5850 2,0 26,3 75,3 

TIRƏYƏ SƏPIN 4,7 5940 2,4 27,9 85,4 

 

Cədvəldən görünür ki, səpin üsulu lifin texnoloji xassələrini cüzi dərəcədə dəyiĢmiĢdir. Belə ki, 

düz səthə səpində lifin qırılma yükü 4,5 qq. olmuĢdursa, tirəyə səpin variantında bu göstərici artaraq 

4,7 qq. təĢkil etmiĢdir. 

Səpin üsulları lifin metrik nömrəsinə və uzunluğuna az təsir göstərmiĢdir. Aparılan tədbirlər 

lifin metrik nömrəsinə müəyyən qədər təsir göstərə bildikləri halda, lifin yetiĢkənliyi əmsalında bu 

təsir demək olar ki, müəyyən edilməmiĢdir. 

Lifin qırılma uzunluğuna da səpin üsulunun təsiri müĢahidə edilmiĢdir. Düz səthə səpində bu 

göstərici 26,3 km, tirəyə səpində isə 27,9 km olmuĢdur. Lifin sənaye sortluğu əsas olmaqla bu niĢanə 

üzrə ona qiymət verilir və ən yüksək növ seçmə pambıq hesab edilir. 

Düz səthə səpin zamanı əldə edilən xam pambıq məhsulunun 75,3%-u I sort kimi qəbul edilirsə, 

tirəyə səpin zamanı əldə edilən məhsulun 85,4%-i I sort kimi qəbul edilmiĢdir ki, bu da yüksək 

göstərici hesab edilir. 

 

ƏDƏBĠYYAT 

1. Hümbətov  H. S. Lifli bitkilər,  Bakı: ―Elm və təhsil‖ 2015, 216  s.  

2. Hümbətov  H. S., Xəlilov X. Q. Texniki bitkilər. Bakı: ―Aytac‖, 2010, 415 s.  

3. Məmmədov Q. Y., Ġsmayılov M. M..  Bitkiçilik, Bakı: ―ġərq-qərb‖  nəĢ.,  2012,  356 s. 

4. Посыпанов  Г. С. и др. «Растениеводства», М.: «Колос», 2006, ст. 498...506. 
 

Response of lint percentage, length and technological  

properties to planting methods 
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SUMMARY 

 

Key words:  planting, raised bed, cotton, lint, length 

In the paper we noted the importance of cotton crop and tasks given by the head of state for the 

development of this sector. The results were declared about the response of lint percentage, length and 

technological properties of ―Ganja-103‖ cotton variety to planting methods (regular and raised bed).  

 

УДК 633.511 

Влияние методов посева на длину, выхода и на технические свойства волокна 

Доктор философии по аграрным наукам: Х.Г.Халилов, Г.С.Гумбатов   

Азербайджанский государственный аграрный университет 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: посев, гребень, хлопок, волокно, длина 

В статье отмечено, значение культуры хлопчатника, освещены задания по развитию этой 

области, которые были положены перед правительством, а также были даны результаты 

исследования по изучению влияния методов посева (гребневой и обычный посев)  на длину, 

выходы и на технические свойства волокна сорта ―Gəncə-103‖.  
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MƏRHƏLƏLƏRĠNDƏ AMĠNLĠ TURġULARIN TƏDQĠQĠ 
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Açar sözlər: amarant, vegetasiya, toxum, gövdə, çiçək, amin turşuları 

 

Müasir dövrdə insanların qidaya və hey-

vanların yemə olan ehtiyacının ödənilməsində  

potensial imkanlı yeni bitkilərin öyrənilməsi ak-

tual problemlərdəndir. Belə bitkilərdən biri ama-

rantdır. 

Amarant – ölkəmiz üçün yeni bitki olmaqla 

bərabər, tədqiqatçıların diqqətini tərkibində zülal-

ların, vitaminlərin və mineral maddələrin (makro- 

və mikroelementlər) və digər bioloji aktiv mad-

dələrin çoxluğu ilə fərqlənir. Amarantın unikallığı 

onun yüksək qidalılıq dəyərinə malik olması və 

onun bütün hissələrinin (gövdə, yarpaq, toxum) 

yeyilməyə yararlı olmasıdır. 

Son illərin tədqiqatları göstərir ki, amarant 

həmçinin bir sıra xəstəliklərin profilaktikasında 

və müalicəsində də geniĢ tədbiq oluna bilər. 

Amarant zülal tərkibinə görə (13-19%) nə-

zəri hesablanmıĢ ideal zülala uyğundur, əvə-

zedilməyən və əvəzedilən aminli turĢu tarazlığına 

görə isə qadın südünə bərabərdir. 

 Bu bitki bir sıra dünya ölkələrinin  (ABġ, 

Hindistan, Pakistan, Fransa, Misir, Meksika və 

baĢqaları) diqqətini özünə cəlb etmiĢdir[1]. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, onun tər-

kibində züllaların çoxluğu aminli turĢularla balan-

slılığı, baĢqa qida maddələri ilə zənginliyi və di-

gər xüsusiyyətləri amarantın çox perspektivli 

bitki olduğunu göstərir. Odur ki, amarantın yerli 

Ģəraitə uyğunlaĢmasının və kimyəvi tərkibinin 

öyrənilməsi və aĢkar edilməsinə diqqətin artırıl-

ması ərzaq problemi, təbabət və heyvandarlıq 

üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Bu baxımdan Azərbaycan Ģəraitində ama-

rantın bioüzvi birləĢmələrinin tədqiqi çox maraq 

doğurur [2]. Bütün göstərilənləri  və digər 

məsələləri nəzərə alaraq son bir neçə illərdir ki 

(1987 – ci ildən) amarantın yeni-yeni növlərinin 

yerli Ģəraitə uyğunlaĢması (intoduksiyası) və bio-

kimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilə məĢğul 

oluruq [3]. 

Amarant bitkisində bütövlükdə və onun ve-

getativ üzvlərində (yarpaq, gövdə, çiçək toxum) 

ayrılıqda xromatiqrafiya üsulu ilə aminli tur-

Ģuların təhlili aparılmıĢdır. Alınan nəticələr hava-

quru kütlədə (60 C ) q /kq hesabı ilə aĢağıdakı 

cədvəldə (Cədvəl1) öz əksini tapmıĢdır. 

                                                                                                                          Cədvəl 1 

Amarantın vegetativ üzvlərində aminli turĢuların miqdarı (hava- quru maddədə q \ kq ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aminli turĢular Gövdədə Yarpaqda Çiçəkdə Toxumda Bütöv bitkidə 

Alanin  4,9 4.5 3,4 6,1 5,8 

Valin 6,4 6,3 4,6 7,8 3,6 

Leysin 8,0 7,1 3,8 8,5 3,1 

Ġzoleysin 6,3 6,2 4,1 6,9 2,1 

Prolin 4,0 4,3 2,2 6,2 6,1 

Fenilalanin 6,0 5,9 3,3 7,6 2,6 

Triptofan Tə yin edil mə yib 

Metionin 1,2 0,7 0,5 2,1 0,9 

Qlisin 3,8 3,6 3,0 5,3 3,9 

Serin 4,2 3,8 2,3 6,2 6,4 

Treonin 4,0 3,9 2,7 5,2 3,8 

Sistein (-in) 1,5 1,1 0,8 2,4 1,1 

Tirozin 3,1 2,4 2,1 3,9 2,4 

Asp. turĢusu 9,8 10,3 7,1 12,8 13,6 

Qlüt.turĢusu 10,1 9,7 6,5 13,2 17,2 

Arginin 4,3 4,0 2,3 6,8 5,2 

Histidin 4,1 4,6 2,5 5,8 2,1 

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

Cəmi 85,6 82,6 55,0 113,4 85,6 
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Cədvəldən görüldüyü kimi, neytral aminli 

turĢular (qlisin, alanin, valin, leysin və izoleysin) 

amarantın vegetativ üzvlərində eyni miqdarda 

paylanmır. Gövdə, yarpaq və toxumda çoxluğu 

leysin, çiçəkdə valin, bütöv bitkidə isə alanin təĢ-

kil edir. Neytral aminli turĢular ümumi miqdarı 

toxumda çox, çiçək və bütöv bitkidə isə azdır. 

Amarantın vegetativ üzvlərində kükürdlü 

aminli turĢuların (sistein, metionin) miqdarı to-

xumda çox, çiçəkdə isə az olur.  

Əsasi aminli turĢuların (lizin, arginin) miq-

darı amarantın toxumunda çiçəyinə nisbətən üç 

dəfədən artıqdır. 

Amarantın vegetativ üzvlərində turĢ aminli 

turĢuların (asparagin və qlütamin turĢuları) miq-

darı bütöv bitkidə və toxumda çox, çiçəkdə isə 

azdır. 

OxĢar vəziyyəti homosiklik (fenilalanin və 

tirozin) və heterosiklik (histidin və prolin) aminli 

turĢularda da müĢahidə etmək olur.  

Amarantın vegetativ üzvlərində əvəzedil-

məyən və  əvəzedilən aminli turĢuların paylanma-

sında ümumi miqdara görə faizlə hesablanmıĢdır 

(Cədvəl 2). 

                                                                                     Cədvəl  2 

Ümumi miqdara görə %- lə  
Aminli turĢular Gövdədə Yarpaqda Çiçəkdə Toxumda Bütöv 

bitkidə 

Əvəzedilməyən 51,6 51,9 50,2 50,5 34,0 

Əvəzedilən 48,4 48,1 49,8 49,5 66,0 

 

                                                                                                           Cədvəl 3 

Amarantın vegetativ üzvlərində müxtəlif qrup 

aminli turĢuların paylanması q\kq 
Aminli turĢular Gövdədə Yarpaqda Çiçəkdə toxumda Bütöv 

bitkidə 

Neytral 5,9 5,6 3,8 6,9 3,7 

Hidroksi 4,1 3,9 2,5 5,7 5,1 

Kükürdlü 1,4 0,9 0,7 2,3 1,0 

Əsasi 4,1 4,1 3,1 6,8 5,5 

TurĢ 10,0 10,0 6,8 13,0 15,4 

Homosiklik 4,6 4,2 2,7 5,8 2,5 

Heterosiklik 4,1 4,5 2,4 6,0 4,1 

 

Ġkinci cədvəldəki rəqəmlərdən aydın olur 

ki, əvəzedilməyən aminli turĢuların miqdarı əvəz-

edilənlərə nisbətən bütün vegetativ üzvlərdə çox-

dur, əksinə bütöv bitkidə isə nəzərə çarpacaq də-

rəcədə azdır.  

Üçüncü cədvəldən göründüyü kimi ama-

rantın müxtəlif üzvlərində aminli turĢular  ən çox 

toxumda toplanır. Onların ən az miqdarına isə çi-

çəkdə təsadüf edilir.  

Tədqiqatlarımızın nəticələrini ümumiləĢdi-

rərək qeyd etmək olar ki, Azərbaycan Respubli-

kasında amarantın becərilməsi vacibdir və bu mə-

sələyə diqqət artırılmalıdır. Ondan yeyinti səna-

yesində, heyvandarlıqda, tərəvəzçilikdə, təbabət-

də və baĢqa sahələrdə də tədbiqiqinin böyük pers-

pektivləri vardır. 

Amarant həqiqətən XXI əsrin perspektivli 

taxıl bitkisi sayıla bilər. 
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Summarizing the results of our research can be noted that the Republic of Azerbaijan, it 

isimportant to cultivate amaranth and increased attention to this is sue. From the food industry, animal, 

vegetable, medicine, and other fields has great prospects.  
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В статье дано результаты исследований аминокислотного состава разных органов 

амаранта в разных вегетационных периодах. Приведенные данные в достаточной   степени 

свидетельствуют о высокой биологической и пищевой ценности амаранта. Анализ 

аминокислотного состава зеленной массы и семян амаранта показывает, что, по наличию 

незаменимых аминокислот очень близки и идеальному белку. 
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Dalamazın Avropa, Asiya (Tropik qurĢaqdan 

baĢqa) və ġimali Afrikada 40, Qafqazda və Azər-

baycanda isə 5 növü yayılmıĢdır. 

Ağ dalamaz (Lamium album L.) Dalamaz-

kimilər (Lamiaceae) fəsiləsindən olub, 40-60 sm 

hündürlükdə çoxillik ot bitkisidir. Yarpaqlar göv-

də üzərində qarĢı-qarĢıya düzülmüĢ, uzun saplaq-

lı, ürəkĢəkilli və ya yumurtaĢəkillidirlər. Çiçəklər 

6-16 çiçəkdən ibarət süpürgəyə toplanmıĢdır. Ka-

sacıq zəngĢəkilli, 5 dilimlidir. Tac ağ rəngli 5 lə-

çəkdən ibarət olub, boru əmələ gətirir. Üst dodaq 

burulmuĢ vəziyyətdə olub, 2 paydan, alt dodaq isə 

ürəkĢəkilli olub, üç paydan ibarətdır. Erkəkcikləri 

4 ədəddir. Onlar üst dodağın altında yerləĢmiĢdir. 

2 erkəkcik daha uzundur. Meyvə yetiĢdikdə 4 fın-

dıqcığa bölünür. Bitki yay mövsümündə çiçəklə-

yir və meyvə verir (Ģəkil  1). 

Azərbaycanda Böyük Qafqazda (Quba), Kür 

düzənliyində, Kiçik Qafqazın Ģimalında, mərkə-

zində, Naxçıvan MR-da, Lənkəran ərazisində ge-

niĢ yayılmıĢdır [1,2,9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Şəkil 1. Lamium album L.-  Ağ dalamaz 

 

Dərman məqsədilə ağ dalamazın çiçəklərin-

dən və vegetativ orqanlarından istifadə olunur. 

Tərkibində qətran maddələri, tanin, saponinlər, 

efir yağları və hələ tam öyrənilməmiĢ flavonoid 

və qlikozidlər, aĢı maddələri, askorbin turĢuları 

(0,72%) vardır . 

Ağ dalamazın çiçəkləri büzücü və iltihab 

əleyhinə təsir göstərir. Böyrək xəstəliklərində, 

sidik kisəsinın xəstəliklərində, spazmalarda, dəri 

xəstəliklərində, anemiyada, babasildə, bronxların 

iltihabında bəlğəmgətiricı vasitə kimi istifadə 

olunur. Ağ dalamazın çiçəklərindən hazırlanmıĢ 

tozdan qədim zamanlardan xalq təbabətində qa-

naxmalarda, böyrək və dəri xəstəliklərində, yara-

ların sağaldılmasında istifadə olunur. 4-6 çay qa-

Ģığı xırdalanmıĢ çiçəyi 2 stəkan qaynar suda dəm-

ləyib bir gün ərzində qəbul edirlər. QurudulmuĢ 

çiçəklərdən hazırlanmıĢ tozu gündə 1-3 dəfə bıça-

ğın ucunda yeməyə qatmaq olar. Yanıqlarda, 

frunkullarda isə bir litr suda 30 q çiçəyi 15-20 də-

qiqə qaynadır, 15 dəqiqə saxladıqdan sonra süzüb 

həmin yerə soyuq kompres edirlər [5,6,7]. 

Ağ dalamazın çiçəklərini, kəndəlaĢın çiçək-

lərini, kövrək mürdəĢərin qabığını, çobanyastığı-

nın və göyəmin çiçəklərini qarıĢdırır, bu qarıĢıq-

dan bir xörək qaĢığı götürüb, bir stəkan suda 

dəmləyib gün ərzində 2-3 stəkan qəbizlik zamanı 

daxilə qəbul edirlər. O cümlədən, hepatit xəstə-

liyində ağ dalamazın çiçəklərindən geniĢ istifadə 

olunur. 

Ġlk dəfə olaraq bitkinin anatomik quruluĢu 

öyrənilmiĢdir. 
Yarpaq. Yarpaq eninə kəsikdə dorzo-

ventral quruluĢludur (Ģəkil 2). Yarpaq hər iki 

səthdən kutikul (1) təbəqəsi ilə örtülmüĢdür. 

Dəricik (2) bir qatlıdır. Üst dəricik hüceyrələ-

ri həcmcə iri olub qalın qılaflıdır. Çəpərvari 

parenxim (4) bir qatlıdır, sıx yerləĢmiĢlər, 

xloroplastlarla zəngindir. Süngərvari paren-

xim (5) 3-4 qatlı olub, iri həcmli nisbətən 

seyrək yerləĢmiĢlər. Yarpağın damarı güclü 

inkiĢaf edərək hər iki səthdən kənara doğru 

çıxıntı əmələ gətirir. Burada adi parenxim hü-

ceyrələri yerləĢir. Az miqdarda bucaqlı kol-

lenxim inkiĢaf edir. Ötürücü toxuma güclü in-
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kiĢaf etmiĢ kollateral tipli topada toplanmıĢ-

dır. Ksilemdə (7) çoxsaylı su boruları sıra ilə 

düzülmüĢdür. Onlar sıx Ģəkildə libroformla 

əhatə olunmuĢlar. Floem (6) topanın hər iki 

səthində inkiĢaf etmiĢdir. 

Ağızcıqlara (6) yalnız yarpağın alt sət-

hində rast gəlinir. Tədqiqatlar göstərdi ki, 

hündürlük artdıqca yarpaq mezofilinin və də-

ricik hüceyrələrinin həcmi kiçilir, qılafı qa-

lınlaĢır, sıx yerləĢir və ağızcıqlann sayı artır.  

Kutikul epidermisin xarici qılafı ilə bir-

likdə epidermisin 40-45 %-ni təĢkil edir. Belə 

quruluĢ dağlıq zonada bitkilərin kəskin iqlim 

Ģəraitinə uyğunlaĢma əlaməti kimi qiymətlən-

dirilməlidir. Yarpaq her iki səthdən sıx Ģə-

kildə tük örtüyü ilə örtülmüĢdür.  

Yarpaq anatomik quruluĢuna görə 

kriokserofitdir (dorzoventral quruluĢludur, 

kutikul qalınlaĢmıĢdır, ağızcıqlar yalnız alt 

səthdədir. 

Saplaq. Saplaq eninə kəsikdə künclü 

quruluĢludur (Ģəkil 3). Xaricdən bir qat epi-

dermislə örtülmüĢdür. Epidermisin üzərində 

kutikul təbəqəsi əmələ gəlmiĢdir. Tükcüklərə 

yalnız yarpağın üstdən basılmıĢ çökək hissə-

sində rast gəlinir. Dəricik hüceyrələrinin al-

tında 1-2 qat xlorenximli qurĢağına rast gəli-

nir. Əsas parenxim hüceyrələri nəzərə çarpa-

caq dərəcədə iridir. Ötürücü sistem topa Ģə-

killidir. Ġrili-xırdalı olmaqla 5 ədəd borulu-

lifli kollateral topalar vardır. Saplağın ana to-

mik görünüĢündə, alt hissədən hər iki küncdə 

iri aypara formalı güclü inkiĢaf etmiĢ liflin-

borulu topalar formalaĢmıĢdır. Onlar bitkinin 

inkiĢaf mərhələsində ilk əmələ gəlmiĢ topa-

lardır. Hər topada 15-16 ədəd ksilem Ģüası və 

60-a yaxın su borusu formalaĢmıĢdır. QuruluĢ 

növ üçün xarakterikdir [3,4,8]. 

Gövdə. Gövdə eninə kəsikdə dördkünc-

lü quruluĢludur (Ģəkil 4). Bitkinin qabıq hissə-

sində parenxim toxuma yaxĢı inkiĢaf etmiĢdir. 

Gövdənin hər dörd küncündə dəricik altında 

hüceyrələrin tangental divarı qalınlaĢaraq kol-

lenxim əmələ gətirmiĢdir. Kollenxim birinci 

mexaniki toxumalardandır. Ümumiyyətlə, dağ-

lıq ərazinin bitkilərində xüsusən də ot tipli 

nümayəndələrində mexaniki toxumalar güclü 

inkiĢaf etmiĢdir. Bunu da bitki həmin ərazinin 

sərt iqlim Ģəraitinə dözümlülük kimi qazan-

mıĢdır. Gövdə xaricdən bir qat epidermislə 

örtülmüĢdür ki, onun da üzərində qalın kutikul 

təbəqəsi inkiĢaf etmiĢdir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġəkil 2. Lamium album L. – Ağ dalamaz. 

             Yarpağın anatomik quruluĢu 

1 – kutikul,  2 – dəricik, 3 – çəpərvari parenxim, 

4-süngərvari parenxim, 5 –– tükcük, 6 – ksilem, 

7 – floem, 7 – əhatəedici hüceyrələr, 9 – ağızcıq, 

             10- saplaq parenximi 

 

Epidermisin altında qabıq parenximi 

yerləĢir. Gövdədə sklerenxim lifləri də aydın 

görünür. Sklerenxim qabıqda ümumi mexaniki 

qurĢaq əmələ gətirmiĢdir. 

Ötürücü sistem həmin qurĢaq boyu skle-

renximlə növbələĢmiĢdir. Törədici toxuma 

olan kambi qurĢağı topaların gövdədə müəy-

yən nizamla düzülməsini təmin edir. Gövdədə 

özəyə doğru daha irihəcmli parenxim hüceyrə-

ləri əmələ gəlmiĢdir. Topalar və sklerenximlə 

sərhədləĢən hissəsi isə xırdahəcmli hüceyrələr-

lə tutulmuĢ olur. Bir qayda olaraq özəyin mər-

kəzi hissəsində yerləĢən irihəcmli hüceyrələr 

dartınma nəticəsində bir-birindən aralanaraq 

və çoxu məhv olur və nəticədə bitkinin gövdə-

sinin mərkəzində boĢluq əmələ gəlir. Bu xü-

susiyyətə Lamium album növünün mənsub ol-

duğu fəsilənin digər nümayəndələrində də 

müntəzəm rast gəlinir. 

 

ġəkil 3. Lamium album – Ağ 

dalamaz. Saplağın  anatomik quruluĢu.  

1 – kutikul, 2 – epeidermis, 3 – tükcük, 

4 – xlorenxim, 5 – əsas parenxim,  

   6- kollenxim, 7 – əhatəedici hüceyrə,  

8 – floem, 9 – kambi,10– ksilem. 
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    ġəkil. 4. Lamium album. – Ağ dalamaz. 

                  Gövdənin anatomik quruluĢu 

          1-kutikul, 2 – epidermis, 3 – kollenxim,  

             4 – floem, 5 – kambi,6 – ksilem,  

        7 – qabıq parenximi, 8 – xlorenxim,  

           9 – sklerenxim, 10 –özək parenximi 

 
Kök. Ikinci quruluĢda olmaqla, en kəsik-

də dairəvi görünüĢlüdür (Ģəkil 5). Kökü xaric-

dən əhatə edən ən xarici qat peridermdir. Buna 

mantar örtüyü də deyilir. Peridermdən daxilə 

qabıq parenximi yerləĢir. 

Qabıq parenximinin tərkibinə daxil olan 

ötürücü toxuma floem qurĢaq kimi kökü əhatə-

ləyir. Ondan daxilə isə kambi qurĢağı yerləĢir, 

bununla da qabığın qatları nəhayətlənir və 

mərkəzi silindr-oduncaq baĢlayır . 

Qabığın bu qeyd olunan hissələrindən 

periderm, peritsikldən baĢlanğıc götürmüĢ 

mantar kambisinin fəaliyyəti nəticəsində 

inkiĢaf etmiĢdir. Qabıq parenximini, qismən 

mantar kambisi, qisməndə kambi qurĢağı əmə-

lə gətirir. Floem və ksilem hissəcikləri bütün-

lükdə kambi qurĢağından törəmiĢdir. Kökün 

oduncaq hissəsində birinci ksilem Ģüaları 

aydın görünür. Mərkəzdə isə yaxĢı inkiĢaf 

etmiĢ özək yerləĢir. 
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Morpho-Anatomical Features of Lamium album L. 

 

B.Aliyev, M.Qabilov, A.Huseynli 

Azerbaijan State Agrarian University 

 

 SUMMARY 
Key words: sklerenhim, cuticle, epidermis, genus 

The article analyzed morphological and anatomical characteristics of Lamium album L. The 

first anatomical studies were carried out and were determined the anatomical structure of the 

characteristic features of Lamium album L. Since ancient times, the plant is used as a remedy for 

kidney disease, skin, hemorrhoids, respiratory tract, spasms, anemia, inflammation, etc. As a result, a 

ġəkil 5. Lamium album. – Ağ dalamaz. 

Kökün anatomik quruluĢu 
1 – periderm, 2 – qabıq parenximi; 

3 –endoderm,  4- floem, 5 – kambi; 

6 – ksilem, 7 – libroform, 8 – özək. 
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relatively morphological and anatomical studies have identified common characteristic of contrasting 

characters of the investigated species: the formation of hair cover, seal the outer shell of the epidermis, 

the formation kutin layer development in sheet chlorenhimy, arrangement of stomata on the underside 

of leaves, good development of the fabric, a dense arrangement of cells the main parenchyma, 

sclerenchyma development in bunches of 3-4 layers, the accumulation in the form of replacement of 

organic substances, etc. It is assessed as a sign of adaptation to different kinds of soil and climatic 

conditions. 

 

Морфо-анатомические особенности Lamium album L. 

 

Б.Алиев, М.Габилов, А.Гусейнли 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: склеренхим, кутикула, эпидермис, род 

 

В статье проанализированы морфо-анатомические характеристики Lamium album L. Впервые 

были проведены анатомические исследования и были определено анатомическое строение 

характерных черт Lamium album L. С древних времен растения используют как лекарственное 

средство против болезней почек, кожи, геморроя, дыхательных путей, спазмов, анемии, 

воспалений и т.д.  В результате сравнительно морфо-анатомических исследований были выявлены 

общие характерные контрастные символы исследуемого вида: образование волоскового покрова, 

уплотнение внешней оболочки эпидермиса, образование кутинового слоя, развитие у листа 

хлоренхимы, расположение устьиц на нижней стороне листа, хорошее развитие основной ткани, 

плотное расположение клеток в основной паренхиме, развитие склеренхимы в пучках из 3-4 слоев, 

скопление в виде запасных органических веществ и т.п. Это оценивается как признак 

приспособления вида к различным почвенно-климатическим условиям.   
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Одним из наиболее эффективных 

способов лесовосстановления и повыше-

ния продуктивности лесного хозяйства 

являются лесокультурные мероприятия с 

использованием ценных, долговечных и 

быстрорастущих древесных пород. В ра-

боте «Прикуринские тугайные леса Азер-

байджана» [1] дается подробная характе-

ристика существующих искусственных 

насаждений в низменной Прикуринской 

зоне и на основе выявления недостатков 

имеющегося опыта рекомендуются наибо-

лее эффективные способы выращивания 

лесных культур, Правильный ассортимент 

древесных пород, удачные типы смешения 

и размещения их. С целью подбора наибо-

лее перспективных для горной и предгор-

ной частей республики древесных пород 

исследованы произрастающие там харак-

терные лесные культуры. Ниже приводят-

ся результаты проведенных исследований. 

Изучение направления и характера антро-

погенных смен лесной растительности в 

различных природных (высотных) поясах 

республики позволяет определить резервы 

повышения продуктивности лесов. Выяв-

лено, что основными резервами повыше-

ния продуктивности лесов в настоящее 

время являются расстроенные низко пол-

нотные насаждения, редины, прогалины и 

другие, непокрытые лесом площади, про-

иводные малоценные растительные груп-

пировки и т. п. Площадь редин в настоя-

щее время в республике составляет более 

30 тыс. га, площадь низко полнотных на -

саждений с полнотой 0,3—0,4 достигает 

более чем 100 тыс. га. Как было отмечено 

выше, смена высокопродуктивных горных 

лесов низко продуктивными растительны-

ми группировками на горных склонах 

происходит в различном направлении и с 

разной скоростью в зависимости от кру-

тизны с экспозиции склонов, а также ин-

тенсивности антропогенных факторов в 

пределах отдельных природных зон. В 

горных условиях в одних случаях в про-

цессе смены может изменяться только 

состав растительности, при этом в лесо-

растительных условиях происходят незна-

чительные изменения, а в других — в про-

цессе смены резко ухудшаются условия 

среды. В первом случае путем примене-

ния соответствующих лесохозяйственных 

мероприятий на месте вторичного типа 

растительности можно воссоздать корен-

ное лесное сообщество, а во втором слу-

чае-восстановление первичного типа лес-

ной растительности становиться невоз-

можным. Для повышения продуктивности 

подобных производных типов раститель-

ности приходится искать другие пути. Од-

ним из важнейших резервов повышения 

продуктивной и лесой является восста-

новление коренного породного состава 

вторичных малоценных насаждений, обра-

зовавшихся в результате неправильной 

хозяйственной деятельности человека[2]. 

В нижнем горном поясе и предгорной зо-

не они представлены вторичными грабин-

никовыми зарослями, рединами, низко 

полнотными дубово грабинниковыми на-

саждениями, расположенными на покатых 

и  сравнительно менее крутых склонах те-

невых экспозиций, в свежих и влажнова-

тых лесорастительных условиях. В подоб-

ных  производных насаждениях часто наб-

людается естественное возобновление 

эдификаторов леса-дуба, ясеня, клена. Одна-

ко большая часть подроста ЭТИХ ЦЕнных 

древесных пород заглушается грабинни-

ком   или   кустарниками и в дальнейшем 

погибает. С целью восстановления семен-

ного коренного древостоя необходимо 

создать условия для появления и развития 

подроста главных лесообразующих пород. 

Этого можно добиться только путем  ор-

ганизации строгой охраны от выпаса ско-

та с проведением соответствующих лесо-
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водственных древесных пород и кустар-

ников, содействие естественному возо-

бновлению леса и.т.п) В горных районах 

вблизи населенных пунктов и вдоль дорог 

лесная растительность сильно потравлена 

скотом и нарушена самовольными поруб-

ками. Эти участки растительности пред-

ставлены второстепенными породами и 

кустарниками, где лесорастительные ус-

ловия с каждым годом ухудшаются в ре-

зультате интенсивных эрозионных процес-

сов. При огораживании подобных участков 

наблюдается ясно выраженная тенденция к 

восстановлению лесной растительности. 

Опыт показывает, что склоны северных 

румбов различной  крутизны при ликвида-

ции антропогенных   воздействий  зарас-

тают  грабинником с участием в составе  

дуба и граба. Однако эти главные породы   

в   результате   систематического повреж-

дения скотом деградировали и представл-

яют собой поросль с искривленными ство-

лами.  Па этих участках после ограждения 

следует произвести «посадку на пень». 

Появившаяся новая поросль имеет более 

или менее ровные стволики. Спустя 10—

15 лет после смыкания крон на этих 

участках ослабляются или прекращаются 

эрозионные процессы, что делает возмож-

ным путем реконструкции с применением 

«кулис» или «коридоров» введение в 

состав насаждений ценных эдификаторов. 

На крутых (свыше 20-25°), более опасных 

в эрозионном отношении склонах по мере 

загущения насаждений необходимо посте-

пенно удалять из состава их малоценные 

породы и кривоствольные экземпляры, 

оставляя главные породы (дуб, граб, клен , 

ясень и др). На крутых склонах южных 

румбов в устойчиво-длительно производ-

ных растительных сообществах, где эко-

логические условия сильно изменились 

(ликвидированверхний плодородный слой 

почвы, местами до выхода горных пород, 

увеличилась скелетность, повысилась су-

хость, ухудшились водно-физические сво-

йства почв), восстановление исходного 

типа растительности невозможно. Вели в 

таких условиях полностью исключить 

антропогенное воздействие, то для воз-

вращения коренного типа древостоя тре-

буется очень длительное время. Для уско-

рения восстановления леса и использо-

вания его потенциальных возможностей 

необходимо вмешательство человека пу-

тем создания лесных культур. Выращива-

ние коренной породы (дуба) или других, 

требовательных к почвенным условиям 

пород (орех грецкий, каштан съедобный и 

др.), в таких неблагоприятных лесорасти-

тельных условиях не дает положительного 

результата, даже при проведении некото-

рых агротехнических приемов, — рост их 

сильно замедлен, стволы искривлены. По-

этому в подобных случаях необходимо 

восстановление лесного покрова прово-

дить с использованием малотребователь-

ных к плодородию и влажности почв дре-

весных пород, которые способны образо-

вывать более или менее продуктивные ти-

пы лесного ландшафта. Практика лесокул-

ьтурных работ показывает, что на ка-

менистых склонах и в сухих лесорасти-

тельных условиях успешно растет— в 

предгорной зоне (до высоты 500—600 м) 

сосна эльдарская, миндаль, фисташка, в 

нижнем горном поясе — сосна эльдарская 

и крымская, в среднем горном поясе — 

сосна обыкновенная, крючковатая и кры-

мская, в верхнем горном поясе — сосна 

обыкновенная, береза, рябина и др. Мож -

но предполагать, что в дальнейшем, после 

восстановления почвенного покрова под 

искусственными насаждениями, произой-

дет постепенная смена (через 1—2 поко-

ления) этих пород коренными. В связи с 

неправильным проведением лесовосстано-

вительных рубок в среднем горном поясе 

наблюдается смена высокоствольных   бу-

ковых  древостоев вторичными буково-гр-

абовыми пли грабовыми насаждениями, 

зарослями папоротника, ежевики и т. п. 

Уместно отметить, что лссовосстанови-

тельные рубки в нашей республике прово-

дятся издавна. За последние 10 лет, в пе -

риод с 1970 по 1979 г, путем проведения 

лесовосстановительных рубок лесхозами  

опушено леса на корню более 550 тыс. 

куб. м, в том  числе деловой древесины-

более 300 куб. м. выявлено, что часто при 

проведении рубок нарушаются их прави-

ла, под рубку отводятся древостои с вы -

сокими техническими показателями. Поэ-

тому выход деловой древесины составляет 

высокий процент. В среднем по респуб-

лике он за последние 10 лет составил око-

ло 55%, на отдельных делянках выход де-

ловой древесины достигает 65-80%.  Не-

редко в Белоканском, Закатальском, Ис -

маиллинском, Агдара и Ленкоранском 
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лесхозах на лесосеках полноту леса сни-

жают до 0,4-0,5 и более, или в результате 

рубок образуются большие «окна» ко-

торые зарастают ежевикой, папоротника-

ми, белладонной и др. Конечно, подобные 

рубки не соотвествуют своему назначе-

нию, и их нельзя называть лесовосстано-

вительными.  В настоящее время на вы-

возе леса применяются мощные тракторы, 

при этом в некоторых местах повреждаю-

тся и уничтожаются подрост, подлесок и 

молодое поколение леса. На нарушенных 

тракторами участках водопроницаемость 

почвы снижается в 100 — 150 раз по срав-

нению с ненарушенными, а на магистра-

льных тракторных дорогах и в местах спу-

ска древесины образуется много оврагов. 

Самые крупные овраги на лесосеках от-

мечены нами в Закатальском, Белоканс-

ком, Исмаиллинском, и Агдара лесхозах и 

имеют длину 1-1,5км ширину 1-2м и глу-

бину 0,5-2,0м. Из сказанного видно, какой 

вред причиняется горным лесам в связи с 

неправильным проведением рубок. При 

эксплуатации «зеленного золота» нельзя 

забывать о том, что горные леса являются 

не только источником древесины. Велика 

их почвозащитная, водорегулирующая ро-

ль, санитарно-курортологическое и эсте-

тическое значение.Поэтому все проводи-

мые мероприятия должны быть, строго   

направлены на усиление  указанных по-

лезных функций горных лесов. В среднем 

горно-лесном поясе южного склона Боль-

шого Кавказа вблизи населенных пунктов 

в связи с самовольными порубками и вы-

пасом скота  коренные буковые древостой 

сменились порослевыми грабовыми или 

кустарниками. В большинстве случаев 

здесь сохраняются еще благоприятные 

лесорастительные условия для вос-

становления исходного типа раститель-

ности.  Мероприятия в этом направлении 

должны проводиться главным образом на 

основе всемерного содействия естествен-

ному возобновлению. На Малом Кавказе и 

в горах Талыша в связи с высокой плот-

ностью населенных пунктов в среднем 

горно-лесном поясе на обширных горных 

массивах образовались обезлесенные пло -

щади, редины, низко полнотные насажде-

ния и кустарниковые заросли. Для повы -

шения продуктивности этих земель, поми-

мо содействия естественному возобновле-

нию, необходимо также проведение лесо-

культурных  мероприятий. В верхнем гор-

ном поясе имеются большие резервы для 

повышения продуктивности лесов, ко-

торые представлены послелесными луга-

ми, горными степями, рединами и т. п. 

Все мероприятия здесь должны быть нап-

равлены на сохранение и восстановление 

субальпийских лесов. Нынешнее состоя-

ние лесного покрова Азербайджана  тре-

бует от работников лесного хозяйства и 

охраны природы принятия срочных  мер 

по строгой охране лесного богатства, по-

вышению производительности малопро-

дуктивных лесных земель и усилению 

защитных функций горных лесов. Особое 

внимание надо уделят правильному 

проведению лесовосстановительных ру-

бок, восстановлению лесов в верхней гра-

нице их распространения, реконструкции 

малоценных насаждений в нижнем горном 

поясе. На лесоводов, на всех работников 

лесного хозяйства и охраны природы рес -

публики возложена большая ответствен-

ность: им доверено ценнейшее достояние-

леса республики. 
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Dağ meĢələrinin məhsuldarlığının artırılması 

 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktorları: V.K.Şükürov, V.S.Səmədov,T.Z.Baxşəlizadə 

dissertant A.X.Bağırova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

XÜLASƏ 

 

Açar sözlər: tuqay meşələri, adi şam, təcrübə sahəsi, terraslar, eldar şamı, adi qoz.   

 

MeĢələrin məhsuldarlığını artırmaq üçün tezböyüyən, qiymətli, uzunömürlü ağacların 

meĢə əkinlərindən istifadə edilməsidir. Bu meĢə təsərrüfat tədbirlərini yerinə yetirmək üçün 

ötən illərin meĢə əkinlərinin tədqiqini aparmaq zəruridir. Dağ meĢələrində terraslarla 

düzgün seçilmiĢ ağac və kol bitkilərinin növlərini seçib meĢə əkinləri yaratmaq lazımdır. 

Hal-hazırda meĢə məhsullarının varlıqlarını artırmaq, az məhsuldar meĢə torpaqlarının 

məhsuldarlığını yüksəltmək, meĢə mühafizə tədbirlərini gücləndirmək tələb olunur. 

 

Raising of the productivity of the mountain forests 

 

Doctor of philosophy  in agricultural sciences: V.K.Shukurov, V.S.Samadov 

T.Z.Bakshalizade  

Candidate for a degree A.X.Bagirova 

Azerbaijan State Agrarian University  

SUMMARY 

 

Key words: candle of area of tuqay forests, simple candle, experiment eldar, simple walnut 

 

Is to use from forest sowings of the valuable, long-lived trees for the increasing  productivity of 

the forests. This forest is necessary to carry out take away the investigation of the forest sowings of the 

last years for the fulfilling measures ceremonies of economy farm. Tree elected correctly in the 

mountain forests and he has selected chosen the kind  of the shrubs and it is necessary to create forest 

sowings. To increase the being reality, existences of the forest harvests products at present, to rise 

productivity of the land of less productive forests, forest is required to strengthen the guarding 

measures ceremonies. 
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QAFQAZ CÖKƏSĠ (TILIACAUCASICAL ), YAYILDIĞI ƏRAZĠLƏRĠN TORPAQ 

ÖRTÜYÜ VƏ COĞRAFĠ MÖVQEYĠ 

Doctorant E.K.İbishov 

   Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

   

Açar sözlər: Qafqaz cökəsi, Qafqaz cökəsinin yayıldığı ərazilər, Qafqaz cökəsinin coğrafi 

mövqeyi, cökəkimilər, dekorativ ağac, tünd yaşıl tilia, sadə yarpaqlı cökə, yaşıl saplaqlı tilia, sıx, 

parlaq və tünd yaşıl yarpaqlı tilia, ətirli çiçəkli tilia 

 

Cökəkimilər fəsiləsinə 45 cins, 700 növ da-

xildir. Ən əsas yayılmıĢ və təsərrüfat əhəmiyyətli-

si cökə cinsidir. Cökə cinsi (tilia) 45 növü vardır. 

Bunlardan 5 növü Qafqaz ölkələrində, 4 növü isə 

Azərbaycanda yayılmıĢdır. Bunlardan (Azərbay-

canda yayılan növlərdən) 3-ü təbii halda 1 isə de-

korativ halda becərilir. Bunlara: 

1) Qafqazcökəsi (tiliacaucasica L ). 

2) Enliyarpaqcökə (tiliaplatyphyllosL ). 

3) Ürəkyarpaqcökə (tilia cordota L.) 

4) Müxtlifyarpaqcökəsi (tiliaheterophyllaL). 

(yaĢıllaĢdırmadabecərilir). 

Qafqazcökəsi (tiliacaucasicaL ). Qafqaz və 

Krımın dağ- meĢələrində, Kiçik Asiyanın Ģimal – 

Ģərq hissələrində və Azərbaycanda Böyük Qaf-

qaz, Kiçik Qafqaz və TalıĢ dağlarında, orta dağ 

meĢə qurĢağında yayılmıĢdır. Gözəl, böyük kifa-

yət qədər hündürlüyə malikdir. Hündürlüyü 40 

metr olan dekorativ ağacdır. Dairəvi köklüdür və 

xırda yarpaqlara malikdir. Yarpaqlarının uzun-

luğu 14 sm–dir. Yarpaqları böyük oval və üstdən 

tünd yaĢıl rəngə malikdir. Yarpaqlar altıdan isə ağ 

rəngli, tükcüklə örtülüdür. Kiçik yarpaqlara malik 

olan Qafqaz cökəsi bitkisi sürətlə böyüyür və bu 

xüsusiyyətinə (inkiĢaf xüsusiyyətinə ) görə böyük 

yarpaqlı digər cökə növlərinə (və digər tez boy 

atan ağaclara) yaxındır. Quraqlıqa davamlı, istili-

yi sevən bitkidir. Ancaq münbit və nəmli torpaq-

larda tez inkiĢaf edir.Qafqaz cökəsi uzunömür-

lüdür, 300 ilə qədər ömürü vardır. Bu növ bitkini 

tək və çoxlu miqdarda birlikdə əkilməsi eyni ef-

fekt verir. Yəni bitki üçün lazım olan münbit Ģə-

rait varsa, digər  növ bitkilər qafqaz cökəsi bitki-

sinin inkiĢafına maneə ola bilmir. Bitkiyə lazım 

olan münbit Ģərait varsa, bitki lazım qədər inkiĢaf 

edib, boy verəcəkdir. Bu bitkinin mədəni forması 

1863-cü ildən məlumdur. Qafqaz cökəsi Rusi-

yanın Avropa hissəsində, parklarda dekorativ 

üçün becərilir. Bu bitkinin 2 dekorativ forması 

vardır: 

1) Tilia begonifolia. 

2) Tünd yaĢıl tilia (tilia.euchlora). Tünd 

yaĢıl tilia sıx, parlaq və tünd yaĢıl yarpaqlara 

malikdir. 

Qafqaz cökəsi Azərbaycanda Böyük Qaf-

qaz Kiçik Qafqaz və TalıĢ dağlarında orta dağ 

meĢə qurĢağında yayılmıĢdır. Məlum olduğu kimi 

cökə bütün torpaqlarda (Ģorakətli və bataqlıq tor-

paqlarından baĢqa)bitir. Azərbaycan zəngin, mün-

büt torpaqlara malikdir. Azərbaycanda iqlimin və 

bitki örtüyünün müxtəlifliyindən asılı olaraq, 

müxtəlif genetik tipli torpaqlar yayılmıĢdır. Əra-

zidə ən çox boz, Ģabalıdı, qonur-dağ-meĢə, dağ 

qəhvəyi, dağ-qara, torflaĢmıĢ dağ-çəmən və sarı-

küllü torpaqlara rast gəlinir. ġabalıdlı torpaqlar - 

Böyük və Kiçik Qafqaz sıra dağlarının aĢağı və 

orta yamaclarında yayılmıĢdır.ġabalıdı torpaqlar 

respublikada 1598,6 min hektar (18,5%) ərazini 

əhatə edir. Morfoloji əlamətlərinə, tərkibində hu-

musun və karbonatların miqdarına görə Ģabalıdı 

torpaqlar açıq Ģabalıdı, Ģabalıdı və tünd Ģabalıdı 

torpaqlara bölünür. Qonur dağ-meĢə torpaqları- 

Kiçik Qafqazın Ģimal və Ģimal-Ģərq yamaclarında, 

Böyük Qafqaz sıra dağlarının Ģimal və Ģərq ya-

maclarında, həmçinin Lənkəran bölgəsinin orta 

dağ qurĢağında yayılmaqla, 634,3 min hektar 

(7,3%) sahəni əhatə edir.Qonur dağ meĢə torpaq-

ları yüksək potensial münbitliyə malikdir. Tərki-

bində orta hesabla humusun miqdarı 7-8%, azot 

isə 0,5-0,6% olub, C:N nisbəti 11-14 təĢkil edir. 

Əsaslarla az doymuĢdur, torpaq reaksiyası turĢ-

dur; (pH=4,8-5,6) və tərkibində silisiumun miq-

darı çoxdur. Belə münbüt və keyfiyyətə malik 

torpaqlarda cökə bitkisi kifayət qədər boy atır. 

Dağ- qəhvəyi torpaqlar-Respublika ərazisində 

1046 min hektar (12%) təĢkil etməklə, Böyük və 

Kiçik Qafqaz sıra dağlarında, Lənkəranda 900-

1500 m yüksəklikdə yayılmıĢdır.Bitki örtüyü yu-

xarı hissədə cökə, vələs və palıd-vələs meĢələ-

rindən ibarətdir. Bu torpaqlar əhəng daĢının, sili-

sium oksidin, Ģist gilinin aĢınmasından əmələ gəl-

miĢdir. Tərkibində asan mənimsənilən azotun və 

mübadilə olunan kaliumun miqdarı çox, fosforun 

miqdarı isə azdır. Bu torpaqlarda humus 3,5-

4,0%, azot 0,24-0,29%, fosfor 0,18-0,21% və ka-

lium 2,0-2,2% təĢkil edir.TorflaĢmıĢ dağ-çəmən 

torpaqlar -Böyük və Kiçik Qafqazın 2400-3500 m 

yüksəkliyində, alp zonasında yayılmaqla 876,2 

min hektar (10,1%) sahəni əhatə edir. Sarı dağ-
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meĢə torpaqları - Lənkəranın orta dağ qurĢağında 

və düzənlik hissəsində olmaqla 85,1 min hektar 

(0,93%) sahədə yayılmıĢdır. Bu tip torpaqlar, əsa-

sən cökə, hirkan və dəmirağac- vələs meĢələri ilə 

örtülü olan az mailli yamaclarda əmələ gəlmiĢdir. 

Azərbaycanda, yer kürəsində olan 11 əsas iqlim 

tipindən, savannalar və tropik meĢə iqlimindən 

baĢqa bütün iqlim tipləri mövcuddur. 

Yuxarıda göstərilən bu tip torpaqlada cokə 

bitkisi yaxĢı inkiĢaf edir və yüksək boy atır. Digər 

Qafqaz ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da 

yayılmıĢ  Qafqaz cökəsi orta və yüksək boya ma-

likdir. Respublikamızın ərazisində (Böyük Qaf-

qaz, Kiçik Qafqaz və TalıĢ dağlarında) əsasən 

hündürlüyü 25- 30 m (bəzən 40), diametri 1m –ə 

olan Qafqaz cökəsi ağacları yayılmıĢdır. Bu bitki-

nin çətirigirdə piramida Ģəkilindədir.  YaĢıl göv-

dələrin qabığı çat-çatdır. Gövdəninrəngi tünd 

bozdur. Cavan budaqlarının qabığı hamar, çılpaq, 

tumurcuqları uzunsov, qırmızımtıl-qonurdur. Yar-

paqları sadə növbəli düzülmüĢ, girdə yumurtava-

ri, ürəkvari, kənarları dərin iti miĢarvari diĢ – diĢ-

dir (üçbucaq çəkillidir). Qafqaz  cökəsinin yar-

paqlarında çoxlu miqdarda kalsium (3%), kalium 

(1,3%), azot (1,9%), kükürd (0.5-1%) və yarpaq-

larda 10% kül elementləri vardır. Respublikamız-

da bitən Qafqaz cökəsi bitkisi Krım və Rusiyadan 

həm boy, həm də yarpaqların və çiçək qruplarının 

ölçüsünə görə fərqlənir. Respublikamızda bitən 

bu bitkinin yarpaqlarının uzunluğu 10 – 12 sm, 

yarpaq saplaqı yaĢıl, uzunluğu 5-10sm (7sm), eni 

4-8 sm-dir. Çiçək qrupu salxım olub, 8- 10 çiçək-

lidir, çiçəkləri girdədir. Çiçəklərin diametri 0.3 

sm dir. Ləçəkləri sarı, erkəkciklərin uzunluğu 6-8 

sm-dir. Meyvələri tərs yumurtavari 4-5 tillidir, 

qutucuğu sıx, keçəvari olub uzunluğu 1-2 sm, eni 

0.5–0.7 mm dir. Respublikamızın ərazisində (Bö-

yük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və TalıĢ dağlarında) 

bitən Qafqaz cökəsi demək olar ki, Ġyun - iyulda 

ətirli çiçək açır, çiçəkvermə müddəti 10 – 15 gün 

çəkir,  meyvələri avqustun sonu,  sentyabrın orta-

larına qədər tam olaraq yetiĢir. Bitkinin toxum-

ların tam yetiĢmədiyi müddətdə yığmaq lazımdır. 

Yəni sentyabrın əvvəlindən toxumları səpin üçün 

yığmaq məsləhət görülür. Yüksək cücərti əldə et-

mək üçün bu növ cökənin toxumları qonurlaĢ-

mağa baĢlayan dövürdə, qurumamıĢ yığılmalıdır. 

Avqustda hələ yetiĢməmiĢ yığılan yaĢıl toxumlar-

da az cücərti verir.Cökə qoca yaĢlarına qədər 

pöhrəvermə qabliyyətini saxlayır.. 

 Qafqaz cökəsi Rusiyaya 1838 – ci ildə Ab-

xazyadan gətrilmiĢdir. Rusiyada  Qafqaz cökəsi 

tiklilərdə yüksək qiymətləndirilir, ancaq yüksək 

möhkəmlik tələb olunmayan yerlərdə. Böyük 

diametrə malik olan (2 metrdən çox) Qafqaz cö-

kəsi, üzümün sıxılması üçün istifadə edilən çəl-

ləklərin düzəldilməsində istfadə edilir. Bundan 

baĢqa Rusiyada kibrit və faner müəssələri hər il 

bir milyon kubmetrdən artıq cökə oduncaqı iĢlə-

dir. KoservləĢdirilən ərzaq məhsullarına cökə 

oduncaqının iyi cıxmadığı üçün ondan hazırlanan 

çəlləklər bal, nəhrə yağı, balıq və s  saxlamaq 

üçün çox əlveriĢlidir.  Bu matrialların çox istifadə 

edilməsi böyük cökə meĢələrinin qırılmasına sə-

bəb olur. Bu cökə ağaclarının bərpası tez baĢa 

gəlsədə, onların kəsilməsi isə bundan daha sürətli 

gedir.

 

ƏDƏBĠYYAT 

1. Флора Азербайджана. Т. 6. с.208...212. 

2. Məmmədov Qərib ―TorpaqĢünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları‖ Bakı: ―Elm‖ 2007, 383s  

3. Internet məlumatları. 

4. Крылов П.Н.Семейство Tiliaceae-Липовые//Флора Западной Сибири: руководство к 

определению западносибирских растений. Вып.8. Geraniaceae Cornaceae. Томск: Наука, 

1934. c. 1891,1894. 

5. Семейство Tiliaceae-Липовы//Флора Сибири.Т.10: Geraniaceae-Cornaceae / Сост. М. Г. 

Пименов и др.: В 14 т. Новосибирск: Наука; Сиб. издат. фирма РАН, 1996. Т. 10. c. 

65...66. 254 с. 1000 экз. ISBN 5-02-031175-8. 

6. Положий А. В., Крапивкина Э. Д. Реликты третичных широколиственных лесов во 

флоре Сибири. Томск: Изд-во Томского университета, 1985. c. 1...158. 

 

 

 

 

 

 



   ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2016, №2 

 

41 

 

Caucasi canlime, the land cover of spraed areas and geographical position 
 

Doctorant E.K.İbishov 

Azerbaijan State Agrarian University  

SUMMARY 

    

Key words: Tiliacaucasica,Caucasian lime territories spread, Caucasian lime geographical 

position, decorative tree, strong green tilia, simple leafy lime, tilia with green stalk, press, bright and 

strong green leafy tilia, fragrant flowering tilia 

 

Artivcle devotes in the territory of Azerbaijan ( Greater Caucasus, Lesser Caucasus and in 

Talish  mountains middle mountain forest zone) and Caucasus and mountain forest of Krim and 

Caucasion lime wich northeast part of the Asia minor. It is beautiful, great and tall tree. It is decorative 

tree which  height 40 m. The root is circular and the leaves is small. The leaves are covered with white 

hair from bottom. The  Caucasion lime which takes hold little leavses is growing fast and for this 

characteristics ( grow characteristics ) is near to with big leav other kind of lime ( and ather east 

growing trees ). But is grovs fast in wet and  fertilesround. The  Caucasion lime is long lived. It lives 

nearly 300 years. There is Caucasion lime which mainly height 25-30 m (sometimes 40 m) and 

diameter 1 m in our country. 

 

 

Кавказская липа,  почвенние покрытие и географическое положение 

E.K.İbishov 

Азербайджанский государственный аграрный университет  

 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: кавказская липа, почвенние покрытие, географическое положение, 

Молой Азии липы, нийкоя част листьйев белая 

 

Статия, описываетКавказскуюлипу,котораярослаираспространениевлесах. Кафказы и 

крыма и севера васточна части Молой Азии. Повсате ета декоративнаю достигает до сорока 

четров. Местиа етова дорова мелкдлина чиста14 метров чвет листа очен зелонный. Нийкоя част 

листьйев белая. Кавказскуалипа с маленькимй листьиями различается свойими осебеностями от 

друугих типов лип. Этот тип липы очень быстро растѐт. Кавказская липа на влажных поцвах 

быстра растѐот. Кавказская липа долгалетнеерастение. (окола тристо лет). Распрастионныйоная 

в Азербайдйане Кавказская липакак, и в других страннах имеед всоный раст. В наше 

республики имеедеа липа рост которох достигает от 25 до 30 метр в сота ( вредких случаях 40 

м). 
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KƏND TƏSƏRRÜFATI MELĠORASĠYASININ EKOLOJĠ PROBLEMLƏRĠ 

 

Professor Z.Ə.İbrahimov  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: meliorasiya, münbitlik, məhsuldarlıq, gübrə, meliorativ tədbirlər, gipsləmə, 

əhəngləmə, suvarma 

 

Planetimizdə müxtəlif bölgələrin torpaqla-

rının təbii xassələri effektli kənd təsərrüfatı istifa-

dəsi üçün çox zaman az əlveriĢlidir. ġimal bölgə-

si torpaqlarının çoxillik donuĢluğu, meĢə zonası 

torpaqlarının həddən artıq rütubəti, küllü torpaq-

ların turĢuluğu, arid bölgələri torpaqlarının duzlu-

luğu, eləcə də ayrı-ayrı torpaq sahələrinin mezo 

və mikrorelyefi (dik yamaclar, yarğanlar, qaya 

parçalarının, iri kəsəklərin, daĢların və s. olması) 

təkcə torpağın deyil, həm də relyefin, iqlimin, 

bitki aləminin təbii xassələrinin dəyiĢdirilməsi 

sahəsində insanın müəyyən səylər göstərməsini 

tələb edir. Təbii-resurs potensialından maksimum 

tam istifadə etmək məqsədilə təbii mühitin əlve-

riĢsiz xassələrinin istiqamətlənmiĢ yaxĢılaĢdırıl-

ması meliorasiya adlanır. Meliorasiya-istifadə 

edilən ərazilərin təbii Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması-

na yönəldilmiĢ, elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢ təĢ-

kilati-təsərrüfat, texniki, bioloji və digər tədbirlər 

sistemidir. Kənd təsərrüfatı meliorasiyası əsasən 

kənd təsərrüfatı əkin sahələrinin torpaq, hidroloji 

və iqlim Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılmasına yönəldil-

miĢdir və buraya torpaqların suvarılması, quru-

dulması, eroziyaya qarĢı tədbirlər, torpaqların 

duzdan təmizlənməsi və s. daxildir. MeĢələr, 

landĢaftlar, iqlim, su obyektləri, pozulmuĢ tor-

paqlar və s. meliorasiya obyektləri ola bilər. Bu-

nunla əlaqədar olaraq, meliorasiyanın müxtəlif 

növləri və üsullarını ayırırlar (cədvəl 1). Ekoloji 

cəhətdən əsaslandırılmıĢ meliorativ iĢlər təbiətin 

mühafızəsinin və mühit keyfiyyətinin yaxĢılaĢdı-

rılmasının əsaslı məsələlərini eyni zamanda həll 

etməyə imkan verir. Meliorasiya iĢləri kompleks 

Ģəkildə aparılanda bütün mühit yaradan kompo-

nentlərin nisbətləri dəyiĢir. Planetimizin sub-

tropik bölgələrinin (o cümlədən Azərbaycanın 

Lənkəran-Astara bölgəsinin) torpaqlarının melio-

rasiyası buna nümunə ola bilər. Burada böyük 

meliorativ tədbirlər aparılıb və bu tədbirlərin bö-

yük kompleksi daimi olaraq həyata keçirilir ki, (o 

cümlədən bataqlıqların qurudulması) bu da sub-

tropik bitkilərin sabit və yüksək məhsulunu 

almağa imkan verir.  

 

                          Cədvəl 1 

Meliorasiyanın bəzi əsas növlərinin və üsullarının ümumi cədvəli  
Meliorasiyanın 

növləri 

Növaltılar Üsullar 

Ġqlim Mikroiqlim Plantasiyanın tüstülənmə ilə qızdırılması, sığınacaq, suvarma 
Mezo-və makroiqlim Buludlardan yağıntının yağdırılması; buludların dağıdılması; 

dolunun məhv edilməsi; buzlaqların əriməsi Ģəraitini 

yaratmaq; çayların axarının dəyiĢdirilməsi; hidrotexniki 

qurğuların və süni sututarlarının yaradılması 

Su Suvarma Səth, torpaqaltı, Ģor su ilə suvarma, çiləmə üsulu ilə suvarma 
Quruducu Açıq üsul; örtülü drenaj; bəndçəkmə 

Qar  Qar ləngiməsi, qar toplanması, qarın bərkiməsi, ərimiĢ suların 

ləngiməsi 
Fitomeliorasiya MeĢə meliorasiya Tarlalarda, dağ yamaclarında, suvarılan torpaqlarda kanal 

ətrafı zonalarda və qumluqlarda meĢə salınması 

Kolluq və otluqlar Qumların möhkəmlənməsi üçün psammofıtlərdən və 

kolluqlardan istifadə edilməsi 
Torpaq 

 

 

 

 

 

 

 

Eroziyaya qarĢı 

mübarizə 
Mal-qara örüĢünün və səth axarının nizamlanması, yarğanların 

möhkəmləndirilməsi, torpaqqoruyucu tədbirlər. 
Mədəni-texniki Torpağın becərilməsi zamanı mexaniki əngəllərin ləğv 

edilməsi: yabanı bitkilərin məhvi, yararsız və az məhsuldar 

torpaqların kimyəvi meliorasiyası 
Becərilən torpaqların 

münbitliyinin 

yüksəldilməsi 

TurĢ torpaqların əhənglənməsi və duzlaĢmıĢ torpaqlara gips 

verilməsi; gübrələrin verilməsi; alaq bitkiləri ilə mübarizə; 

güclü bitki örtüyünün yaradılması 
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Meliorasiyalar çox zaman ekosistemin hər 

hansı bir komponentinin dəyiĢdirilməsinə yönəl-

dilmiĢdir. Məsələn, suyun alınmasının mövcud 

mənbələrinin və yenilərinin yaradılması sahəsin-

də aparılan tədbirlər və ya əksinə, artıq nəmiĢliyin 

aradan qaldırılması, səth və yeraltı suların təbii 

keyfıyyətinin özünübərpasının pozulmuĢ proses-

lərinin regenerasiyası deyilənlərə misaldır (bu cür 

iĢlər ümumi bir ad-hidromeliorasiya-altında birlə-

Ģir). Bütövlükdə isə, mütəxəssislərin fıkrincə, tə-

sərrüfat fəaliyyəti prosesində meliorasiyanın 35-

dən artıq növünü həyata keçirmək lazımdır. On-

ların arasında ən əsası-torpaqların su, hava, duz, 

istilik, biokimyəvi və fıziki-kimyəvi rejimlərinin 

süni nizamlanması yolu ilə həyata keçirilən meli-

orasiyasıdır. Çoxillik təcrübə göstərir ki, torpağın 

sadalanan xassələrinin nizamlanması və dəyiĢdi-

rilməsi üçün torpağın meliorasiyasının 30 növü 

tətbiq olunur (suvarma və qurutma, aqromeĢə-

meliorasiyası, əhəngləmə və gipsləmə və s.). Me-

liorasiyanın hər bir növü, əsas «meliorasiyalaĢdı-

rılan» komponentə təsir göstərərək, qonĢu ərazi 

və komponentlərə birbaĢa və ya dolayısı ilə təsir 

edir ki, bu da ekoloji baxımdan heç də həmiĢə ar-

zu edilən deyil, bəzən isə son dərəcədə təhlükə-

lidir. Belə arzuedilməz proseslər, əsasən hidrome-

liorasiyanın nəticəsi olaraq, çox vaxt onunla eyni 

zamanda baĢ verir. Bu, həm qurutma, həm də su-

varma üçün xarakterikdir. Meliorasiyanın bu növ-

ləri adətən təbii hidroloji prosesləri əsaslı surətdə 

dəyiĢdirir. Planetdə onlardan istifadə edilməsinin 

miqyası onunla əlaqəlidir ki, arid (quraqlıq) və 

semarid (yarımquraqlıq) torpaqlar bütün qurunun 

50%-dən çoxunu tutur. Münbitlik keyfıyyətlərinə 

malik olduqlan üçün, onlar rütubət çatıĢmamazlı-

ğından əziyyət çəkir. Torpaqların meliorasiyası 

yüksək və sabit məhsul alınmasına, torpağın mün-

bitliyinin yüksəlməsinə və torpaq resurslarından 

səmərəli istifadə olunmasına kömək etməlidir. 

Meliorasiyaya aiddir: torpaqların suvarılması və 

qurudulması, otlaqlara su çıxarılması, çayların 

axarının və suların səth axınının nizamlanması, 

duzlu torpaqların su ilə yuyulması, yeraltı borula-

rın köməyi ilə havanı pis keçirən torpaqların ven-

tilyasiyası, torpağın eroziyasının qarĢısını almaq 

üçün hidrotexniki qurğular və bəndlərin qurulma-

sı, yuyulmaların (aĢınmaların) aradan qaldırılması 

və yarğanların möhkəmləndirilməsi, dağların, 

qumluqların meĢələrlə, siderasiya və üzvi gübrə-

lərlə möhkəmləndirilməsi, torpaq və tarlaqoru-

yucu meĢə əkinləri, əhəngləmə, gipsləmə, üzvi və 

mineral gübrə verilməsi yolu ilə torpağın fıziki-

kimyəvi xassələrinin əsaslı surətdə yaxĢılaĢdı-

rılması, tarlalarda, otlaqlarda və biçənəklərdə Ģo-

ranlaĢma ləkələrini aradan qaldırmaq, kötüklərin 

çıxarılması, kolların köçürülməsi, tarlalardan, çə-

mənliklərdən və otlaqlardan daĢ-kəsəyin yığılma-

sı, torpaq yığınlarının, mikrorelyefin hamarlan-

ması və s. Bu iĢlərin hər bir növünü ərazinin təbii 

Ģəraitini nəzərə almaqla, təsərrüfat zərurəti və 

məqsədəuyğunluğundan asılı olaraq yerinə yeti-

rirlər. Meliorativ tədbirlər sistemi kompleks Ģək-

lində həyata keçirildikdə, meliorasiya tam təsər-

rüfat və iqtisadi səmərəsini verir. Məsələn, tor-

paqları yüksək turĢuluğu olan sahələrdə mineral 

gübrələrin istifadəsi mütləq əhəngləmə ilə mü-

Ģayət olunmalıdır: tarlaların suvarılması üzvi və 

mineral gübrələrin verilməsi, tarlalarda xüsusi 

alınmıĢ bitki sortlarının becərilməsi, suvarma nor-

malarına ciddi riayət olunmaqla drenaj Ģəbəkəsi-

nin qurulması ilə bir vəhdətdə lazımi effekt verir. 

Təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri altında çay axınının 

və müxtəlif ərazilərin su balansının dəyiĢkənlik-

ləri, antropogen proseslerin öz mövcud təbii dina-

mikasından məqsədyönlü və bilmədən kənara-

çıxmaları nəticəsində mənfı nəticələrin yaranması 

ehtimalı tədqiqatçıları artıq çoxdan düĢündürür. 

Nəticələri çayların sululuğunun dəyiĢməsində ça-

yın su yığılan yerinin torpaq və bitki örtüyünün 

və torpaqda rütubət mübadiləsini müəyyən edən 

proseslərin rolunu aĢkar etməyə imkan verən 

kompleks su balansı tədqiqatlarının əsasını V.V.-

Dokuçayev, A.Ġ.Boeykov, A.A.Ġzmailsk, P.A.-

Kostıçev hələ keçən əsrin sonunda qoymuĢdur. 

Suvarma problemlərinin öyrənilməsi sahəsində 

sonrakı əsərlər (A.M Alpatyev, A.N.Kostyakov, 

N.A.Moisenko, S.Ġ.Xarçenko, V.V.ġabanov, Ġ.A.-

ġiklomanov, B.Q.ġtepa və baĢqaları) suvarmanın 

təsiri altında təbii komplekslərin mümkün ola bi-

ləcək ekoloji dəyiĢkənliklərinin kifayət qədər real 

mənzərəsini yaratmağa imkan vermiĢdir. A.Q.-

Bulavko, K.E.Ġvanovun, S.N.Novikovun, V.V.-

Romanovun, S.Q.Skoropanovun, V.F.ġebeko və 

baĢqalarının ətraf mühitə quruducu meliorasiya-

ların təsiri sahəsində apardıqları tədqiqatlar mənfı 

təzahürlərin və nəticələrin yaranması ehtimalını 

müəyyən etməyə imkan verdi. Suvarmanın qə-

dimdən istifadə olunduğu Azərbaycanda çar Rusi-

yası dövründə 1914-cü ildə ilk elmi stansiya-Cə-

fərxan ġorlanma Stansiyası (sonralar Muğan Me-

liorativ Təcrübə Stansiyası adlandırılmıĢdır) ya-

radılmıĢ və rus alimlərinin rəhbərliyi ilə Ģoran tor-

paqların meliorasiyasına dair çoxsaylı geniĢ təd-

qiqat iĢləri aparılmıĢ, 1928-1931-ci illərdə təcrü-

bə məqsədi ilə Muğan Meliorativ Təcrübə Stansi-

yasının ərazisində 328,4 min hektar sahədə 10,0 

min km uzunluğunda örtülü drenaj tikilib istifadə-

yə verilmiĢdir ki, bu örtülü drenaj Ģəbəkəsi indi 

də qüsursuz iĢləyir. Suvarma problemlərinin öy-

rənilməsi sahəsində Ə.Q.Behbudov, N.M.Hüsey-
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nov, V.R.Volobuyev, M.R.Abduyev, B.M.Ağa-

yev, Ə.Q.Orucov, Q.Z.Əzizov, N.B.BəĢirov, 

X.F.Cəfərov, Ə.K.Əlimov, E.M.Eyvazov, M.K.-

Rəhimov, A.C.HəĢimov, S.T.Həsənov, Q.Ə.Xa-

sayev, T.Ə.Osmanov, Ə.Ə.Ġmamverdiyev, M.Y.-

Əsədov, Ġ.M.Məmmədov, N.B.Kərimov və baĢ-

qalarının təcrübi və nəzəri əhəmiyyəti olan tədqi-

qatlarının Azərbaycanda meliorasiya elminin in-

kiqafında mühüm rolu olmuĢdur. XX əsrin qaza-

nılmıĢ elmi nailiyyətlərindən istifadə olunmaqla 

kompleks meliorasiya iĢləri aparılması nəticə-

sində suvarılan torpaqların sahəsi 1,45 mln. hek-

tara çatdırılmıĢdır. Lakin kollektor-drenaj Ģəbəkə-

sinin inĢası və istismarında baĢ vermiĢ qüsurlar, 

açıq drenlərin layihə dərinliyində qazılmaması, 

suyığıcılarla birləĢdikləri yerdə düĢmənin təmin 

olunmaması və yaxud suyığıcı dibinin drenin di-

bindən yüksəkdə olması, məcra yamaclarında la-

yihə meylliyinə əməl olunmaması, bermaların 

saxlanılmaması, istismar dövründə məcralarda bi-

tən qamıĢ, cil və s. bitkilərin vaxtlı-vaxtında tə-

mizlənməməsi, uçquntular, məcra yamaclarında 

mal-qara otarılması və s. kimi hallar meliorativ 

sistemlərin normal istismarına və meliorativ pro-

seslərin gediĢinə neqativ təsir göstərərək ərazilə-

rin ĢoranlaĢmasına, bataqlıqlaĢmasına və ekoloji 

tarazlığının pozulmasına səbəb olur. 

Suvarma-torpaqların məhsuldarlığının yük-

səldilməsinin ən qədim üsullarından biridir, hal-

hazırda isə kifayət qədər və təbii nəmiĢliyi olma-

yan bölgələrdə kənd təsərrüfatı istehsalının inten-

sivləĢdirilməsinin ən mühüm istiqamətlərindən 

biridir. Suvarma əkinçiliyi təbiətidəyiĢdirmə təd-

birlərinin hər hansı bir kompleksinin əsasını təĢkil 

etməli olan müəyyən təbii qanunauyğunluqlara 

əsaslanır. Onlar aĢağıdakılardır: minimum qanu-

nu, böyümə amillərinin bərabər qiymətliliyi və 

əvəzedilməzliyi qanunu; optimum qanunu, amil-

lərin qarĢılıqlı təsir qanunu. Torpağın münbitli-

yinin və becərilən bitkilərin məhsuldarlığının 

yüksəldilməsinə yönəldilmiĢ tədbirlərin həyata 

keçirilməsi zamanı bu qanunların özünü göstər-

məsini V.P.Vilyams öyrənmiĢ və elmi torpaqĢü-

naslığın əsasları kimi təqdim etmiĢdir. Suvarma 

prosesi ilə yanaĢı gedən, eləcə də onun nəticəsi 

olan dəyiĢgənliklərin öyrənilməsinə kompleks ya-

naĢmanı təmin edən çoxamilli stasionar tarla təc-

rübələrinin aparılması, suvarılan ərazilərdə müa-

sir tədqiqat metodlarının tətbiqi aridliliyin müxtə-

lif Ģəraiti  üçün xarakterik olan qanunauyğunluq-

ları müəyyən etməyə imkan verir. Hal-hazırda əl-

də olunan nəticələr onu göstərir ki, suvarma əkin-

çiliyində suvarmaların, gübrələrin və bitkilərin 

mühafizəsi vasitələrinin intensiv tətbiqi ilə əlaqə-

dar olaraq ekoloji amillərin qarĢıqılı təsirində ye-

ni qanunauyğunluqlar əmələ gəlir (Lısoqorov, 

1971, 1981, 1991). Ətraf təbii mühitin mühafizəsi 

sahəsində xüsusi tədbilərin iĢlənib hazırlanması 

zərurəti yaranır.  

Suvarmanın ən təhlükəli nəticələrindən bi-

ri-torpaqların duzlaĢmasıdır. Hər il duzlaĢma nəti-

cəsində planetdə 300 min ha suvarılan torpaq 

dövriyyədən çıxır, duzlaĢmıĢ və məhsulsuz tor-

paqların ümumi sahəsi isə 25 milyon hektara ça-

tır. Suvarmanın qədimdən istifadə edildiyi rayon-

larda (Misir, Ġrak, Hindistan, Pakistan və s.) duz-

laĢma geniĢ yayılmıĢdır. Belə ki, Nil çayının va-

disində 1,7 milyon hektar sahədən 1,2 milyon ha 

duzlaĢmaya məruz qalmıĢdır (70%-dən çox), 

Ġraqda suvarılan sahələrin 50%-i, Hind çayının 

vadisində 1,5 mln. ha-dan 10 mln. ha (67%), 

ABġ-da duzlaĢmıĢ sahələr 27% ərazini tutur. 

KeçmiĢ SSRĠ-da 1960-cı ildən 1980-ci ilədək orta 

hesabla hər min hektar suvarılan sahədən 184 

hektarı (o cümlədən 141 ha əkin) duzlaĢırdı. Duz-

laĢmıĢ torpaqların ümumi sahəsi 3,5 mln. ha-a ça-

tırdı (o cümlədən 2,5 mln. ha əkin) ki, bu da su-

varılan torpaqların ümumi  sahəsinin 20%-ni təĢ-

kil edirdi. Hal-hazırda Azərbaycanda suvarılan 

torpaqların 1106,2 min hektarı müxtəlif dərəcədə 

ĢorlaĢmaya (687,7 min ha) və ĢorakətləĢməyə 

(418,5 min ha) məruz qalmıĢdır. Suvarılan sahə-

lərin meliorativ vəziyyətinin araĢdırılması nəti-

cəsində müəyyən edilmiĢdir ki, onların 385,1 min 

hektarı (26,65%) meliorativ cəhətdən qeyri-qəna-

ətbəxsdir, belə ki, 103,4 min hektar sahədə qrunt 

suları səviyyəsi yerin səthinə çox yaxındır və ba-

taqlıqlaĢma təhlükəsi vardır, 115,1 min hektar sa-

hədə torpağın duzluluğu yüksəkdir və 166,6 min 

hektar sahə hər iki amilin birgə təsiri altındadır. 

Məlum olduğu kimi, torpaqların duzlaĢma-

sı onlarda asan həllolan duzların (natrium karbo-

nat, xloridlər, sulfatlar) miqdarının artmasıdır. 

Əgər duzlaĢma prosesi torpaqyaradan süxurların 

duzluluğu, qrunt və səth sularının gətirdiyi duz-

larla əlaqəlidirsə, bu zaman duzlaĢmanı ilkin və 

ya qalıq adlandırırlar. Təbii Ģəraitdə ĢoranlaĢma 

duzlaĢmıĢ qrunt sularından buxarlanma hesabına, 

eləcə də kənardangəlmə (dənizlərdən, okeanlar-

dan, duzlu göllərdən) duz çöküntülərinin hesabına 

baĢ verir. LandĢaftda, o cümlədən qrunt sularında 

və torpaqlarda duzların mühüm mənbəyi duzlaĢ-

mıĢ ana süxurlardır (xüsusilə də duz parçaları). 

Duzların müəyyən miqdarı torpağın üst horizon-

tuna halofit bitkilərin töküntüsü ilə daxil ola bilər. 

Suvarılan torpaqlarda duzların əsaslı mənbəyi su-

varma suları ola bilər. 

NƏTĠCƏ: Meliorasiyanın hər bir növü, 

əsas «meliorasiyalaĢdırılan» komponentə təsir 

göstərərək, qonĢu ərazi və komponentlərə birbaĢa 
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və ya dolayısı ilə təsir edir ki, bu da ekoloji ba-

xımdan heç də həmiĢə arzu edilən deyil, bəzən isə 

son dərəcədə təhlükəlidir. Belə arzuedilməz pro-

seslər, əsasən hidromeliorasiyanın nəticəsi olaraq, 

çox vaxt onunla eyni zamanda baĢ verir. Bu, həm 

qurutma, həm də suvarma üçün xarakterikdir. 

Meliorasiyanın bu növləri adətən təbii hidroloji 

prosesləri əsaslı surətdə dəyiĢdirir. Planetdə on-

lardan istifadə edilməsinin miqyası onunla əlaqə-

lidir ki, arid (quraqlıq) və semarid (yarımquraq-

lıq) torpaqlar bütün qurunun 50%-dən çoxunu tu-

tur. Münbitlik keyfıyyətlərinə malik olduqlan 

üçün, onlar rütubət çatıĢmamazlığından əziyyət 

çəkir. 
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Environmental problems of agriculture 

   Professor Z.A.İbraqimov                        

Azerbaijan State Agrarian University  

SUMMARY 

Key words: Land-reclamation, fertility, productivity, fertilizer, land-reclamation measures 

ceremonies, the plastering, the whitewashing, to water. 

 

The effect of the natural properties of soils in different regions of the planet, often less favorable 

for agricultural use. Northern region perennial lands, forest lands in a zone of excessive humidity, ashy 

soil acidity, salinity of soils in arid regions, as well as a separate land and (steep slopes, ravines, 

boulders, large stones, etc. to be) not only land, but also the terrain, the climate, the natural properties 

of the plant kingdom's efforts in the field of change is demanded. In order to take full advantage of the 

natural-resource potential adverse properties of the natural environment is aimed at improving the 

irrigation. Reclamation of the land-use to improve the natural environment, science-based 

organizational and economic, technical, biological and other measures system. 

 

 

Экологические проблемы сельского хозяйства                                

 Профессор З.А.Ибрагимов  

  Азербайджанский государственный  аграрный университет 

 

Ключевые слова: орошения, плодородие, плодовитость, удобрения, мелиоративные 

мероприятия, литье, лейк. 

 

Почвы влияния различных регионов природных свойств планеты, часто менее 

благоприятные для сельскохозяйственного использования. Северный регион многолетние 

земли, лесные земли в зоне повышенной влажности, пепельный кислотности почвы, соленость 

почв аридных регионов, а также отдельная земля и (крутые склоны, овраги, валуны, большие 

камни и т.д., чтобы быть) не только земля, но и рельеф, климат, природные свойства усилий 

растительного мира в области изменения требуют. Для того, чтобы воспользоваться всеми 

преимуществами природно-ресурсного потенциала окружающей природной среды является 

неблагоприятные свойства, направленные на улучшение орошения. Рекультивация 

землепользования для улучшения природной среды, научно обоснованной организации и 

экономических, технических, биологических и других мер системы в. 
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YEMLĠK KEYFĠYYƏTĠ YÜKSƏK ARPA SORTLARININ YARADILMASI ÜÇÜN 

BAġLANĞIC MATERĠAL   

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru  Q.A.Novruzlu 

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu 

 

Açar sözləri: arpa, sortnümunə, başlanğıc material, həzm olunan zülal, lizin, seleksiya 

Ölkənin ərzaq probleminin həllində bitkiçi-

lik məhsulları ilə yanaĢı, heyvandarlıq məhsulları 

istehsalının artırılmasının mühüm əhəmiyyəti var-

dır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-

ci il 25 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ 

―2008-2015- ci illərdə Azərbaycan Respublika-

sında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təmi-

natına dair Dövlət Proqramı‖nda da bu məsələ öz 

əksini tapmıĢdır. Proqramda bildirilir ki, heyvan-

darlığın yem bazasının gücləndirilməsi üçün, yem 

bitkilərinin əkin sahəsinin 400 min hektara çatdı-

rılması və vahid sahədən məhsuldarlığın yüksəl-

dilməsi vacibdir [1]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, paxlalı yem bitki-

ləri (yonca, xaĢa və s.) ilə yanaĢı, dənli yem bitki-

lərinin (arpa, vələmir, qarğıdalı və s.) də heyvan-

darlığın yem bazasının təmin olunmasında mü-

hüm əhəmiyyəti vardır. Dənli yem bitkilərindən 

arpanın dənində olan amin turĢuları, heyvan mən-

Ģəli zülalların tərkibindəki amin turĢularına daha 

yaxın olduğuna görə, onun dəyəri daha da artır 

[2...5]. Arpa və ondan hazırlanan müxtəlif yem-

lərlə qidalanan heyvan, daha tez kökəlir və əti 

daha dadlı olur. Hazırda Respublikada arpanın 

əkin sahəsi 300 min hektardan artıq olmasına 

baxmayaraq, orta məhsuldarlıq Dövlət Proqra-

mında nəzərdə tutulan səviyyədə (32 s/ha) deyil. 

Tələbatın qalan qismi idxal olunan arpa dəni 

hesabına ödənilir. Məhz buna görə də arpanın, 

yemlik keyfiyyəti və məhsuldarlığı yüksək 

sortlarının yaradılması üçün, seleksiya iĢləri 

həmin istiqamətlərdə aparılmalıdır [6,7]. 

N.Ġ.Vavilovun (1957) və digər tədqiqatçıla-

rın fikrincə, yüksə keyfiyyətli sortların yaradılma-

sında baĢlamğıc materialın mühüm əhəmiyyəti 

vardır. Yüksək keyfittətililik və eyni zamanda do-

norluq qabliyyəti olan genotiplərdən istifadə, 

müsbət nəticələr alınmasına imkan verir [8...10].  

Qeyd etmək lazımdır ki, hələ XX əsrin 

ikinci yarısında seleksiyaçı alimlər, yüksək key-

fiyyətlilik geninə və donorluq qabliyyətinə malik 

Hayproli (Yapon mənĢəli) sortunun iĢtirakı ilə 

hibridləĢmə nəticəsində, tərkibundəki zülalın və 

lizinin miqdarı yüksək xətlər əldə etmək mümkün 

olmuĢdur [8...12]. Buna görə də yeni, yüksək 

keyfiyyətli sortların yaradılmasında istifadə üçün 

donorluq qabliyyəti yüksək olan baĢlangıc mate-

rialın seçilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Buna 

görə də tədqiqat zamanı  seleksiya iĢləri bu istiqa-

mətdə aparılmıĢdır. 

Material və metodlar. Tədqiqat obyekti 

olaraq ĠCARDA- dan introduksiya olunmuĢ minə 

yaxın arpa rüĢeym plazması 2011-1015 –ci illərdə 

Əkinçilik ETĠ – nun müxtəlif bölgələrdə yerləĢən 

təcrübə stansiyalarında, təsərrüfat-qiymətli əla-

mətlərinə, həmçinin dəninin yemlik keyfiyyətinə 

görə qiymətləndirilmiĢdir.  

Sortnümunələr kolleksiya pitomnikində hər 

bir 1 m
2
 sahədə əkilmiĢdir. Aqrotexniki qulluq iĢ-

ləri, bölgələr üçün qəbul olunmuĢ qaydalara uy-

ğun aparılmıĢdır. Vegetasiya müddətində fenoloji 

müĢahidələr, dənli və dənli-paxlalı bitkilərin öy-

rənilməsinə dair metodikaya uyğun aparılmıĢdır 

[12]. Dəndə zülalın miqdarı Keldal üsulu ilə təyin 

edilmiĢdir. Bunun üçün narın üyüdülmüĢ nümu-

nənin hər birindən 0,3 – 0,5 q götürüb, Keldal 

kolbasına tökərək üzərinə 5-7 ml qatı sulfat turĢu-

su və 1q katalizator əlavə edərək yandırılmıĢdır. 

Alınan məhsul Keldal aparatında qovulub titrlən-

dikdən sonra, azotun miqdarı müəyyən edilmiĢ-

dir. Amin turĢularından lizin A.S.Museyenko və 

A.F.Sısoyeva, triptofan isə A.Ermakov və 

N.R.YaroĢ üsulu ilə təyin edilmiĢdir. Lizin, iki 

təkrarda götürülən sınaq ĢüĢəsinin hər birinə  30 

mlq un əlavə etməklə, 2 %- li Na2CO3 –da 10 də-

qiqə su hamamında (80 
0
C temperaturda) hidroliz 

etməklə təyin edilmiĢdir. Triptofan isə üyüdülmüĢ 

200 mlq-lıq unun, 100 ml litrlik kolbaya tökülə-

rək üzərinə 25 %- li KOH- da həll olmuĢ 4 %- li 

jelatin məhlulu əlavə edilmiĢdir və 18 – 20 saat 

müddətində 40 
0
C temperaturda hidroliz edilmiĢ-

dir. Alınan göstəricilərə əsasən, triptofanın miq-

darı müəyyən edilmiĢdir. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqat 

iĢləri Əkinçilik ETĠ-nun Tərtər, Qobustan, Cəlila-

bad BTS-da, ġəki DM-də və ETPĠ-nun ġirvan 

TS-da aparılmıĢdır. Sortnümunələrin qiymətlən-

dirilməsi zamanı müəyyən olunmuĢdur ki, sortun 

genotipindən asılı olaraq, onların təsərrüfat-qiy-

mətli əlamətləri və keyfiyyət göstəriciləri, müxtə-

lif ölçüdə dəyiĢə bilir. 

Tədqiqat aparılan illərdə becərmə bölgələ-

rindən və illik yağııntıların miqdarından asılı ola-

raq, dəndə zülalın və digər keyfiyyət göstəriciləri-

nin miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢmiĢdir. 

Xüsusi ilə quraq və isti keçən tədqiqat illərində 
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(2013-2014 – cü illər) məhsuldarlığın aĢağı olma-

sı ilə əlaqədar olaraq zülalın və digər keyfiyyət  

göstəricilərin miqdarı yüksək olmuĢdur (12,6 – 

13,7 %). 2011 – 2012 – ci və 2015- ci illərdə ha-

vaların nisbətən sərin və yağmurlu olması, yüksək 

məhsul alınmasına Ģərait yaratmıĢdır. Buda nəti-

cədə, keyfiyyət göstəricilərinin 2013-2014- cü il-

lərlə müqayisədə 0,4 – 0,6 % azalmasına və 12,2 

– 13,1 % təĢkil etməsinə səbəb olmuĢdur.  

Ən yüksək göstəriciLibya/F6NB_7 ICB02-

0178-OAP-10TR-OAP (13,1 %), Rum/BF891M-

616ICB97-0479-OAP-20AP-OAP (13,1 %), 

Eldorado/5/CM673/Apro//Sv.02109/Mari/4/Carb

o ICB01-0227-14TR-0AP (12,9 %), SHENMAI 

N0.3/MSEL CBSS03B00053S-9Y- ... (13,3 %), 

ĠKJBON-LRA (12,9 %), MSEL/PFC9214 CBS 

S01M 00318S-0M-0M-1Y-1 M-OY (12,8 %), və 

s. sortlarda müĢahidə  olmuĢdur. Qarabağ 22 sor-

tunda bu göstərici 12,3 % olmuĢdur. Standarta 

görə fərq 0,1 %-dən +1,0 %-ə kimi dəyiĢmiĢdir. 

Amin turĢularından lizinin miqdarı 293 – 411 

ml.qr olmuĢdur (Cədvəl). Tərkibində ən çox amin 

tursusu müĢahidə olunan genotiplərə misal olaraq 

(293-411 ml.qr)-SHENMAIN0.3/MSEL//CANE-

LA CBSS 04Y 00367T-D-3Y-1M -, SHENMAI 

N0.3/MSEL CBSS03B00053S-9Y-, Libya/ 

F6NB_7 ICB02-0178-OAP-10TR-OAP, WI-

2/Tadmor ICB02-0945-0PTH-3PTH-2PTH-, 

Eldorado/5/ CM67/3/ Apro//Sv.02109 /Mari/4/ 

Carbo ICB01-0227-14TR-0AP və s. göstərmək 

olar. 

2011- 2015- cü illərdə kompleks təsərrüfat-qiymətli əlamətlərinə və yemlik keyfiyyətinə görə 

seçilmiĢ baĢlanğıc materialın keyfiyyət göstəriciləri (orta). 
№  

Sort nümunənin adı 

Lizin, 100 

qr-da ml/ 

qr-la 

Zülal 

 %- lə standarta görə  

fərq, % 

1 Qarabağ  22, st 355 12,3 - 

2 NAKB93-371/6/Hml-02/5/Cq/ Cm/ /Apm 347 12,8 + 0,5 

3 Eldorado/5/CM67/3/Apro//Sv.02109/Mari/4/Carbo ICB01-0227-

14TR-0AP 

411 12,9 + 0,6 

4 ĠKJBON-LRA 356 12,9 + 0,6 

5 PENCO/CHEVRON-BAR/3/ ARUPO/K8755//MORA CBSS 393 12,8 +0,5 

6 Libya/F6NB_7 ICB02-0178-OAP-10TR-OAP 385 13,1 + 0,8 

7 SHENMAI N0.3/MSEL CBSS03B00053S-9Y-… 371 13,3 + 1,0 

8 JVVB 117-5-9-5/Sonata 356 12,7 + 0,4 

9 Arar/Lignee527//Alanda ICB93-0373-0AP-3AP-0A 293 12,5 + 0,2 

10 SHENMAIN0.3/MSEL//CANELA CBSS 04Y00367T-D-3Y-1M - 378 12,5 + 0,2 

11 Rum/BF891M-616 ICB97-0479-OAP-20AP-OAP 370 13,1 + 0,8 

12 MSEL/PFC9214 CBS S01M 00318S-0M-0M-1Y-1 M-OY 357 12,8 + 0,5 

13 Atahualpa/lraqi Black ICB 96-0286-0AP-1AP0AP 318 12,4 + 0,1 

 

Dəndə zülalın miqdarı becərmə zonaların-

dan asılı olaraq müxtəlif cür dəyiĢsə də,  genotip-

lərin irsi xüsusiyyətlərindən daha çox asılı olmuĢ-

dur. Aparılan çoxillik tədqiqatlar göstərmiĢdir ki, 

becərmə zonalarından asılı olaraq genotiplətin 

keyfiyyət göstəriciləri, müəyyən qədər dəyiĢsə də 

ümumilikdə, irsi olaraq özünəməxsus xüsusiyyət-

ləri qoruya bilmiĢlər (Cədvəl). 

Seleksiya prosesində təsərrüfat – qiymətli 

əlamətlərinə və keyfiyyətinə görə perspektivli he-

sab edilən genotiplər, yerli sortlarla hibridləĢmə-

yə cəlb edilmiĢdir. Ġkinci nəsildə baĢ verən parça-

lanma nəticəsində, yaranan populyasiya daxilin-

dən kompleks təsərrüfat-qiymətli əlamətlərinə və 

dəninin keyfiyyətli olmasına görə fərqlənən xətlər 

seçilmiĢdir. Həmin kombinasiyalara misal olaraq 

Qarabağ 22 x SHENMAIN0.3/MSEL//CANELA 

CBSS 04Y00367T-D-3Y-1M, Qarabağ 22 x 

Eldorado/5/ CM67/3/Apro//Sv.02109/Mari/4/-

Carbo ICB01-0227-14TR-0AP, SHENMAI N03/-

MSEL CBSS 03B00053S-9Y x Qarabağ 22 çar-

pazlaĢmalarını göstərmək olar.  

Beləliklə, aparıla tədqiqatlar sübut edir ki, 

seleksiya yolu ilə yeni, yüksək məhsuldar və key-

fiyyətli sortların yaradılmasında, irsi olaraq müs-

bət təsərrüfat-qiymətli əlamətləri idarə edən gen-

lərə malik qiymətli baĢlanğıc materialdan istifadə, 

praktiki seleksiyada böyük əhəmiyyətə malikdir. 
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Development of barley varieties with high fodder quality 
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SUMMARY 

Key words:fodder barley, variety sample, primary material, digestible protein, lysine,  

The paper presents basic quality indicators and agronomic valuable traits of primary materials 

selected among more than thousand of barley variety samples  tested through 2011-2015 in 

experimental stations of Research Institute of Crop Husbandry located in different regions with the 

perpose of developing  barley varieties with high fodder quality.   

In addition, promising genotypes with valuable agronomic traits and qualitative indicators have 

been identified during on-going breeding process, which were involved in hybridization with local 

varieties.  It was possible to  select productive lines  with high forage quality among populations 

emerged as a result of the fission occurred in F2 generation. 
 

УДК633.1:633/635:631.52 

Первичный материал для создания сортов ячменя с высоким кормовым качеством 

Доктор философии по аграрным наукам  Г.А.Новрузлу 

Научно-исследовательскийниститут земледелия 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: ячмень, сортообразцы, первичный материал, переваримый белок  

В статье  приведены основные хозяйственно-ценные показатели, отобранного первичного 

материала среди изучаемых более тысяча сортообразцов ячменя, с целью создания сортов 

высоким кормовым достоинством, который изучено в 2011-2015 гг различных зональных 

опытных станциях НИИ Земледелии. 

Однако при продолжающем селекционном процессе, обладающийся положителным 

хозяйственно-ценным признакам и качества генитипы, были привлечены гибридизацию с 

местными сортами. В результате расщепление в  

F2 были отобраны линии из внутри популяции с высоким кормовым достоинством и  

урожайностью.  
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AZƏRBAYCANIN QƏRB BÖLGƏSĠNĠN TƏBĠĠ EHTĠYYATLARININ EKOLOJĠ  

PROBLEMLƏRĠ VƏ ONLARIN HƏLLĠ YOLLARI 

 

M.Ə.Bayramov, T.Z.Baxşəlizadə 

B/m. A.X.Bağırova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
 

Respublika əhəmiyyətli qıĢ otlaq sahəsi 

kimi Ceyrançöl massivi bütün dövrlərdə böyük 

iqtisadi əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Bu onun sahəcə 

böyüklüyü, zəngin yem bitkilərinə və əlveriĢli iq-

lim-relyef Ģəraitinə malik olması ilə əlaqədar ol-

muĢdur. Lakin son illər sistemsiz otarma və bəzi 

ərazilərin qanunsuz Ģumlanması Ceyrançöl massi-

vinin zəngin bitki örtüyünü tərkibcə pisləĢdirmiĢ, 

qıĢlaqlarda  eroziya proseslərinin güclənməsinə 

səbəb olmuĢdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Ceyrançölün ot 

formasiyalarına daxil olan bir sıra bitki növləri 

endemik xarakterli olub, ərazinin özünəməxsus 

ekosistemlərinin formalaĢmasında əhəmiyyətli rol 

oynayır [2]. Bununla əlaqədar Respublika əhə-

miyyətli Ceyrançöl qıĢ otlağı massivinin torpaq-

bitki komplekslərinin qorunması və onlardan sə-

mərəli istifadənin elmi-praktiki əsaslarının iĢlən-

məsi və bitki-torpaq sistemlərinin dərin ekoloji 

təhlili əsasında onları təĢkil edən komponent-

lərinin qarĢılıqlı əlaqəsini əks etdirən ekoloji 

münbitlik modellərinin qurulması elmi aktuallıq 

kəsb edir. 

RayonlaĢdırma təbii-iqtisadi, fiziki-coğrafi, 

geomorfoloji, iqlim, kadastr (qiymət) kənd təsər-

rüfatı, o cümlədən torpaq-coğrafi, torpaq-aqrono-

mik və torpaq ekoloji tədqiqatlarda ən mürəkkəb 

mərhələdir. Torpaq-aqronomik, torpaq-ekoloji ra-

yonlaĢdırmanın nəzəri əsasları V.V.Dokuçayevin, 

N.N.Sibirtsevin, həmçinin Q.V.Dobrovolskiy və 

baĢqa tədqiqatçıların iĢlərində öz əksini tapmıĢ-

dır. KeçmiĢ Sovetlər Ġttifaqında torpaq-coğrafi və 

digər bu səpkidən olan elmi tədqiqat iĢlərinə yal-

nız 50-ci illərdən etibarən baĢlanmıĢdır.   

Tədqiqatımızın əvvəlki mərhələsində tor-

paq, bitki, iqlim geomorfoloji, landĢaft tədqiqatla-

rının təhlili və ümumiləĢdirilməsi bizə Ceyrançöl 

qıĢ otlağı massivi daxilində ekoloji münbitlik mo-

dellərinin tətbiq olunacağı əraziləri Bozqır, yarım 

bozqır və yarım səhra torpaq-ekoloji rayonlarını 

ayırmağa imkan vermiĢdir [3]. Ərazinin torpaq-

ekoloji rayonlaĢdırılması ekoloji münbitlik mo-

dellərinin əhatə dairəsini dəqiqləĢdirirsə, Ceyran-

çöl qıĢ otlağı torpaqlarının bonitirovkası və aq-

roistehsalat qruplaĢdırılması münbitliyin bir neçə 

səviyyəsinin təyini üçün ən dəqiq vasitə hesab 

olunmalıdır.  

Ədəbiyyat materiallarının xülasəsindən gö-

ründüyü kimi torpağın münbitlik modelləri qra-

fik, cədvəl, düstur və.s formalarda təqdim edilə 

bilər [1]. D.S.Bulqakovun fikrincə, münbitlik 

modellərinin təqdim olunmasının ən əlveriĢli 

forması onların pasportlar Ģəklində iĢlənməsidir. 

Bu sənədlərdə ekoloji modelləri hazırlanan torpaq 

və ya torpaq qrupu haqqında aĢağıdakı informasi-

yanın olması tələb olunur: Modelin əhatə etdiyi 

ərazinin ümumi ekoloji səciyyəsi (ekologiya blo-

ku); modelin əhatə etdiyi ərazinin torpaq örtüyü-

nün strukturu (TÖS); modelin əhatə etdiyi ərazi-

nin torpaq fondunun strukturu: qiymət bloku və 

ekoloji münbitlik modellərinin səviyyəsi; ekoloji 

münbitlik modellərini səciyyələndirən torpaq 

xassə və rejimlərinin parametrləri (aqrofizika blo-

ku, torpaq tərkibi və xassələri bloku; aqrokimya 

bloku); bitkilik (biometriya) bloku; ekoloji mün-

bitlik modeli parametrlərinin səviyyədən asılı ola-

raq tərəddüdü. Ceyrançöl qıĢ otlağı massivi daxi-

lində ―bozqırlar‖ adı altında ayırdığımız torpaq-

ekoloji rayon Yaylacıq, Göytəpə, Çobandağ, 

Ağtaxta təpə və Tülgütəpə tirələrinin Ģimal ya-

maclarını və yayla Ģəkilli suayrıcı hissəsini əhatə 

edir. 

Tünd dağ Ģabalıdı torpaqların ağır-orta və 

yüngülgillicəli növ müxtəlifliklərindən ibarətdir. 

Tünd dağ Ģabalıdı torpaqlar ərazidəki Sarmat və 

Moykop gillərindən, bərk qumdaĢlarından və 

əhangdaĢlarından ibarət olan torpaqəmələgətirən 

ana süxurların səthə yaxınlığından və ərazinin 

meyilliyindən asılı olaraq qalın, orta və yuxa növ-

ləri torpaq örtüyü strukturunun kompleks forma-

larını yaratmıĢlar. Torpaq səthi çiməmələgətirən 

ġiyav və Ağot qarıĢığından ibarət olduğu üçün bu 

ərazidə eroziya prosesləri özünü qabarıq Ģəkildə 

göstərməmiĢdir. 

Bozqır torpaq-ekoloji rayonu daxilində tor-

paqların çox hissəsinin qalın və orta qalınlıqlı 

(88,13%) olması bu ərazinin bütövlükdə ot bitki-

lərinin inkiĢafı üçün əlveriĢli ekoloji Ģəraitə malik 

olduğunu göstərir. 

Təbii biosenozlaraltı torpaqların ekoloji 

münbitlik modelləri iĢlənərkən ən böyük problem 

kəsb edən məsələlərdən biri münbitliyinin səviy-

yəsinə görə torpağın və ya torpaq qrupunun uy-

ğun modellərinin qurulmasıdır[4]. Ekoloji mün-

bitlik modelləri daxilində ―qiymət blokları‖nın tə-
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yin edilməsi və onların qiymət göstəricilərindən 

münbitliyinin səviyyələrinin təyinində istifadə 

olunması bu məsələnin həllində qeyd edildiyi 

kimi əhəmiyyətli vasitə ola bilər. Ceyrançöl qıĢ 

otlağı massivi torpaqlarının bonitirovkası və aqro-

istehsalat qruplaĢdırılmasının bozqır torpaq- eko-

loji rayon torpaqlarına aid olan məlumatları bizə 

bu rayon daxilində tünd dağ Ģabalıdı torpaqlar 

qrupunun münbitliyinin iki səviyyəsi təyin etmə-

yə imkan vermiĢdir. 

                                                           Cədvəl 1 

Bozqır torpaq-ekoloji rayonu daxilində torpaqların  

qalınlığına görə qruplaĢdırılması 
Torpaqlar Sahəsi 

ha % 

Qalın 3410.2 47.95 

Orta qalınlıqlı 2857.41 40.18 

Yuxa 844.7 11.88 

Rayon üzrə: 7112.31 100 

 

Torpağın təbii-ekoloji amilləri içərisində 

su, hava və istilik xassələri münbitliyin səviyyələ-

rinin formalaĢmasında xüsusi əhəmiyyətə malik-

dir [3]. Torpağın su xassələri münbitliyin vacib 

elementi olub bitkinin su ilə təminatında əhəmiy-

yətli rol oynayaraq, torpaqəmələgəlmə prosesləri-

nə də güclü təsir göstərir. Digər tərəfdən Ceyran-

çöl Ģəraitdə torpağın nəmliyi, ot bitkilərinin istifa-

də etdiyi yeganə su mənbəyidir. Torpağın su xas-

sələrini səciyyələndirən vacib konstantlar aĢağı-

dakılardır: hiqroskopik nəmlik (HN), maksimal 

hiqroskopik nəmlik (MHN), maksimal molekul-

yar su tutumu (MMS), sabit soluxma su tutumu 

(SSS), məhdud tarla su tutumu (MTS), tam tarla 

su tutumu (TTS). Torpağın digər fiziki xassələrin-

dən, o cümlədən qranulometrik tərkibindən, st-

rukturluğundan və digər göstəricilərindən asılı 

olaraq onlar müxtəlif ölçülər daxilində dəyiĢirlər.

                                                                                           Cədvəl 2 

Tünd dağ Ģabalıdı torpaqların ekoloji münbitlik modelinin aqrofizika bloku 
Göstəricilər 

 

Ekoloji münbitlik modellərinin səviyyəsi 

Yüksək M Orta M 

Torpaq profilinin qalınlığı, sm 100-130 115 50-93 71 

Fiziki gilin miqdarı (<0,01 mm) 51-74 62 36-49 42 

Sıxlıq, q/sm
3
: A1 qatında 1,18-1,20 1,19 1,18-1,20 1,19 

                    A1+B qatında 1,26-1,33 1,29 1,26-1,33 1,29 

Ümumi məsaməlik, % 55-60 58 55-47 51 

Suyadavamlı aqreqatların miqdarı 30-53 42 26-47 36 

Su fiziki xassələri:     

- Hiqroskopik nəmlik (HN) 5,2-9,4 7,3 3,6-6,1 4,8 

- Maksimal hiqroskopik nəmlik (MHN) 10,3-18,4 14,0 7,2-12,0 9,6 

- Sabit soluxma su tutumu (SSS) 13,8-24,7 19,2 9,6-16,1 12,8 

- Maksimal molekulyar su tutumu (MMS) 17,9-32,1 25,0 17,8-20,9 18,3 

- Məhdud tarla su tutumu (MTS) 13,1-23,4 18,2 9,1-15,3 12,2 

- Tam tarla su tutumu (TTS) 26,8-48,1 37,5 18,7-31,4 25,0 

 

Torpaq tərkibi və xassələri bloku. Bu blok-

da çox əhəmiyyətli amili kimi humusun torpaqda-

kı miqdarı və ehtiyyat formaları torpaq münbitli-

yinin inteqral göstəricisi kimi götürülmüĢdür[2]. 

Tünd dağ Ģabalıdı torpaqlar Ceyrançöl massivin-

dəki digər torpaqlarla (tünd Ģabalıdı torpaqlardan 

baĢqa) müqayisədə humusun yüksək göstəriciləri-

nə malikdir. Burada  humusun miqdarı və ehtiy-

yat formaları münbitliyin ekoloji modellərinin sə-

viyyəsindən asılı olaraq müəyyən dəyiĢikliyə də 

malikdir. Yeksək ekoloji münbitlik modelinə hu-

mus 2,33-4,90% və 1,94-1,97% (A1 və A1+B qat-

larında) və ya 55-74 və 258-262 ton/ha-dırsa, orta 

ekoloji münbitlik modelində bu göstərici (A1 qa-

tında) 2,29-2,67% və ya 54-63 t/ha, A1 + B qa-

tında 1,30-1,63% və ya 173-217 t/ha-dır. 

Tünd dağ Ģabalıdı torpaqların ekoloji mün-

bitlik modellərinin torpaq tərkibi və xassələri blo-

kunda torpağın azot, fosfor, UƏC və pH göstəri-

ciləri də münbitliyin vacib əlamətləri hesab olu-

nur. 

Torpağın azot göstəricisinin miqdarı və eh-

tiyyatı tünd dağ Ģabalıdı torpaqların yüksək eko-

loji münbitlik modelində, A1 torpaq qatında 0,10-

0,21% və ya 2,4-4,9 t/ha A1 +B torpaq qatında 

0,09-0,11% və ya 5,6-6,9 t/ha-dır. Orta ekoloji 

münbitlik modelində bu göstəricilər 0,14-0,16% 
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və ya 3,3-8,8 t/ha, 0,13-0,14 və ya 8,2-8,6t/ha ara- sında tərəddüd edir. 

                                                                                    Cədvəl 3 

Tünd dağ Ģabalıdı torpaqların ekoloji münbitlik modelinin 

 torpaq tərkibi və xassələri bloku 
Göstəricilər 

 

Ekoloji münbitlik modellərinin səviyyəsi 

Yüksək M Orta M 

Humus, % A1 2.33-4.90 3.62 2.29-2.67 2.50 

A1+B 1.94-2.30 2.1 1.30-1.63 1.46 

t/ha A1 55-74 64 54-63 59 

A+B 258-262 260 173-217 195 

Azot, % A1 0.10-0.21 0.15 0.14-0.16 0.15 

A1+B 0.09-0.11 0.10 0.13-0.14 0.13 

t/ha A1 2.4-4.9 3.7 3.3-3.8 3.5 

A1+B 5.6-6.9 6.3 8.2-8.8 8.5 

Fosfor, % A1 0.14-0.21 0.18 0.20-0.21 0.20 

A1+B 0.12-0.18 0.15 0.17-0.19 0.18 

t/ha A1 3.3-4.9 4.1 13.3-13.9 13.6 

A1 +B 7.9-12.0 10.0 11.3-12.6 12.0 

UƏC, mq/ekv/100 qr tor 18.8-32.6 31.9 19-26.3 22.7 

pH 7.0-8.8 7.9 7.6-8.0 7.8 

 

Fosforun torpaqdakı miqdarı və ehtiyyatı-

nın torpağının xassə və rejimlərinin formalaĢma-

sında və bitkinin qidalanmasında əhəmiyyəti ol-

duqca böyükdür. Cədvəldən (4.6) göründüyü kimi 

tünd dağ Ģabalıdı torpaqların ekoloji münbitlik 

modellərinin hər iki səviyyəsində fosfor yüksək 

göstəricilərə malikdir[1]. 

Eynilə torpaqdakı udulmuĢ əsasların cəmi 

(UƏC) və pH-ın cədvəldəki ölçülərindən görün-

düyü kimi torpaq münbitliyinin bu əlamətləri də 

ot bitkilərinin inkiĢaf və artımı üçün əlveriĢli gös-

təricilərə malikdir. 
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Western region of natural resources environment problems and solutions 

SUMMARY 

Land, plant, climate half and half desert has allowed to separate the land ecological regions 

districts in our investigation in previous former stage step. If he specifies the circle of scope of the 

models of ecological fertility soil-ecologi districting of the territory, Djeyranchol must be considered 

the most exact means grouping of and of the land of winter pasture of the a few levels of the fertility 

for defining.  
 

Западный регион природных ресурсов окружающей среды проблемы и решения 

РЕЗЮМЕ 

За период наших прошлых исследований почвы, растений климата установили, что 

массивы зимних пастбищ Джейранчеле экологические плодородность регионов степ и 

полстепи дает возможности разделить экологических районов. Если установить моделирование 

почвенно-экологических районирования данных территорий, можно считать, что это дает точно 

установить бонитировки и уровень группировки аграрного производства. 
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PAMBIQ TOXUMUNUN REPRODUKSĠYALARININ VƏ ÇIXIġA  

GÖRƏ SĠNĠFLƏRĠNĠN TƏSƏRRÜFAT GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNƏ TƏSĠRĠ 

Dos.A.Q.İbrahimov, E.Z.Baxşəlizadə 

b/m. M.Z.Məmmədova 

 

Respublikamızda iqtisadi cəhətdən qiymət-

li bitki sayılan pambıq bitkisinin toxumunun sə-

pin keyfiyyətinin dövlət standartının tələbinə ca-

vab verməsinə nail olmaq üçün toxumluq pambıq 

bitkisinin hər hektarda nisbətən artırılması məqsə-

də uyğundur.  

Yüksək məhsuldarlıq bitkilərin becərilmə-

sində və yüksək xam-pambığın alınmasında kom-

pleks aqrotexnikanın və toxumların səpinə ha-

zırlanma üsulları böyük rol oynayır.  

Yüksək keyfiyyətli toxumlar həyatilik qa-

biliyyəti ilə fərqlənərək keyfiyyətli, yüksək və da-

vamlı məhsul verməyə qadirdir.  

Pis toxumların isə zəif cücərtiləri torpaq 

qalınlıqlarını çətinliklə keçərək inkiĢafdan geri 

qalır, nadir hallarda isə torpağın üzərinə heç çıx-

mırlar. Odur ki, bu göstəricinin daimi yüksəldil-

məsi qayğısına qalınmalıdır.  

Bununla bərabər pambıq toxumu reproduk-

siyalarla artırılır. Ayrı-ayrı reproduksiyalara get-

dikcə pambıq toxumunun cırlaĢması artır, onun 

içərisində qeyri tipik bitkilərin sayı çoxalır, məh-

suldarlığı aĢağı düĢür.  

Bu deyilənlərdən aydın olur ki, pambıq to-

xumunun reproduksiyalar üzrə çoxaldılmasının 

çox böyük istehsalat, iqtisadi və bioloji əhəmiy-

yəti vardır, bunu nəzərə alaraq reproduksiyaların 

istər səpində məhsulun saxlanma zamanı, istərsə 

də yığım və emal prosesində qarıĢdırılmasına qəti 

sürətdə yol vermək olmaz. 

- Təcrübə qoyulmamıĢdan əvvəl  toxumları 

termostatda cücərdib onların siniflərini təyin et-

dikdən sonra səpilmiĢdir. Nəsildə alınan toxum-

ları yenidən cücərdib onları ilkin toxumlarnan nə-

sildə alınan toxumların cücərmə faizi müqayisə 

edilmiĢdir. 

- Alimlər qeyd edirlər ki, toxumun cücər-

mə enerjisi və cücərmə qabiliyyəti onun ən mü-

hüm bioloji xüsusiyyəti sayılır. Təcrübədə müĢa-

hidə etmiĢlər ki, ayrı-ayrı aqrotexniki Ģəraitdə be-

cərilən bitkilərdən alınan toxumların laboratoriya 

cücərmə qabiliyyəti müxtəlif olur.  

Müxtəlif toxumları laboratoriya Ģəraitində 

cücərdərək bu nəticəyə gəlmiĢlər ki, bəzən labo-

ratoriya cücərməsi yüksək olan pambıq toxumları 

tarla Ģəraitində zəif çıxıĢ verirlər.  

Laboratoriya analizlərinin nəticəsi göstərir 

ki, baĢlanğıc materialda elita və reproduksiyaların 

birinci sinifləri eyni olmuĢdur.  

Nəsildə laboratoriya cücərmə qabiliyyəti 

elita və reproduksiyaların siniflərində cücərmə 

faizi yüksək olmuĢdur. 

 Tarla çıxıĢı səpin materialının ən geniĢ 

göstəricisidir. Bu göstəricinin yüksək olması bit-

kinin yaxĢı inkiĢaf etməsini təmin etməklə məh-

suldarlığı artırır. Bu da əsas laboratoriya çıxıĢı ilə 

bağlıdır.  

Laboratoriya çıxıĢı yüksək olanda tarla çı-

xıĢı da öz təsirini göstərir. Bəzən də bu göstərici 

hava Ģəraitindən, aqrotexnikadan asılı olaraq də-

yiĢir, belə ki, laboratoriya çıxıĢı 85% olan çiyidlə-

rin tarla cücərmə qabiliyyəti 65%-dən artıq olmur 

[3].

Pambıq toxumunun reproduksiyalarının və çıxıĢa görə siniflərinin toxumunun  

cücərmə enerjisinə laboratoriya və tarla çıxıĢına təsiri 
№ Variantlar Çiyidin cücərmə 

enerjisi, %-lə 

Laboratoriya cücərmə 

qabiliyyəti, %-lə 

Tarla çıxıĢı, 

%-lə 

BaĢlanğıc 

material 

Nəsildə BaĢlanğıc 

material 

Nəsildə 

1 Elita  I sinif 93 97 95 98 62 

2          II sinif 91 97 93 98 58 

3          III sinif  83 96 87 97 46 

4 R1     I sinif 92 97 95 98 68 

5          II sinif 90 95 93 97 66 

6          III sinif 84 95 88 98 58 

7 R2     I sinif 93 96 95 97 72 

8          II sinif 90 95 93 98 70 

9          III sinif 85 95 86 98 56 

10 R3       I sinif 92 96 95 98 72 

11        II sinif 91 96 93 97 70 

12        III sinif 83 95 86 97 60 
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Pambıq bitkisinin lif çıxımı isə [2] ən əhə-

miyyətli təsərrüfat göstəricisi hesab edilir, çünki 

onun əsasında yüngül sənayenin inkiĢafı dəyiĢilir.  

Bir çox tez yetiĢən və məhsuldar sortlar bə-

zən toxumçuluq sənayenin tələbini ödəməyəndə 

sənayedən çıxarılır.  

Tədqiqat iĢinin nəticələrindən aydın olur 

ki, lif çıxımı faizi reproduksiyaların sinifləri an-

caq I-ci II-ci yığımlar arasında fərq qeyd 

edilmiĢdir. 

Rəqəmlərdən aydın olur ki, III-cü sinif to-

xumlarla səpin aparılan variantlarda lif çıxımı 

faizi çox olmuĢdur. Bu onunla aydın olur ki, 1000 

ədəd toxumun kütləsi III-cü sinifdə I-ci II-ci 

sinifə nisbətən az olmuĢdur [2]. 

 

Pambıq toxumunun reproduksiyalarının və çıxıĢa görə sinifilərin təsərrüfat göstəriciləri 
№ Variantlar Lif çıxımı (%) 1000 ədəd çiyidin kütləsi 

I yığım II yığım Orta I yığım II yığım Orta 

1 Elita       I sinif 34.5 35.4 34.9 120 111 116 

2               II sinif 34.2 35.2 34.7 119 110 115 

3               III sinif 34.4 35.6 35.0 115 108 111 

4 R1          I sinif 34.2 35.3 34.7 119 112 116 

5               II sinif 34.5 35.1 34.8 117 110 113 

6               III sinif 34.6 35.8 35.2 113 106 110 

7 R2          I sinif 34.5 35.2 34.9 121 113 117 

8               II sinif 34.4 35.3 34.9 118 111 115 

9               III sinif 34.7 35.6 35.1 115 109 112 

10 R3         I sinif 34.5 35.4 34.9 120 110 115 

11              II sinif 34.8 35.7 35.2 117 111 114 

12              III sinif 35.0 35.8 35.4 114 106 110 

 

Pambığın qiymətli təsərrüfat göstəricilərin-

dən pambıqçılıqda alınan sortların tezyetiĢkənliyi 

həmiĢə fermerlərin diqqət mərkəzində olmuĢdur. 

Məhsul elementlərindən biri də bir qozadan 

alınan xam-pambığın kütləsidir. 

Hər bir pambıq sortunun özünə məxsus bir 

qozanın kütləsi var, ancaq bu göstərici çox dəyiĢi-

lən elementdir.  

Bu göstəricilərin dəyiĢilməsi bir çox xarici 

amillərdən asılıdır, sortun biologiyasından, aqro-

texniki tədbirlərdən hava Ģəraitindən və reproduk-

siyaların siniflərinin təsirindən. 

Alimlərin tədqiqatlarından aydın olmuĢdur 

ki, hektarda bitki sıxlığının artması bir qozadan 

çıxan xam pambığın kütləsinin azalmasına səbəb 

olur, cədvəldən görünür ki, bir qozadan alınan 

xam-pambığın kütləsi elita ilə reproduksiyalar 

arasında heç bir kəskin fərq olmamıĢdır.  

Ancaq bu fərqlər I-ci və II-ci yığımlar ara-

sında bir qozadan alınan xam-pambığın kütləsi 

kəskin fərqlənmiĢdir. 

- Pambıq bitkisinin böyüməsi, inkiĢaf et-

məsi və məhsuldarlığın artması üçün nəinki tor-

paq iqlim Ģəraiti, hətta aqrotexnikanın və yüksək 

səpin keyfiyyətinə malik olan toxumlar da böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

- Bir qrup tədqiqatçılar səpin materialı kimi 

çiyidin keyfiyyətini müxtəlif tərzdə qiymətləndi-

rirlər. Bəziləri əsas göstərici olaraq çiyidin iriliyi-

ni bir çoxları toxumun keyfiyyətinə görə onun 

siniflərini digərləri isə reproduksiyaları üstün 

tuturlar. 

 Bu deyilənlərə əsasən biz müxtəlif repro-

duksiyalı və müxtəlif siniflərə aid olan toxumları 

səpməklə müqayisəli sürətdə onların boy və inki-

Ģafı eyni zamanda məhsuldarlığa baĢqa təsərrüfat 

göstəricilərinə görə fərqi müqayisə etmək olmuĢ-

dur. 

- Pambıq bitkisindən keyfiyyətli məhsul və 

toxum almaq üçün səpin apararkən mütləq to-

xumlar dolu dolğun və təmiz olmalıdır. Təcrübə-

dən aydın olur ki, ən iri dolğun çiyidlər qozaların 

bitkilərdə yerləĢməsindən və becərildiyi Ģəraitdən 

asılıdır. 

- Ona görə də toxumluq xam-pambıq bitki-

sinin orta hissəsində yerləĢən qozalardan götür-

mək lazımdır. Ağır toxumlardan normal cücərtilər 

əmələ gəlir, belə bitkilər yaxĢı inkiĢaf edir. 

- Alimlər apardıqları təcrübədən belə nəti-

cəyə gəlmiĢlər ki, toxumun keyfiyyəti ilə məhsul-

darlıq düz mütənasibdir. Onlar qeyd etmiĢlər ki, 

əgər toxumun cücərməsi 10% azalsa pambığın 

məhsuldarlığı 15% azalar. 

- Məhsuldarlığın artırılmasında aqrotexni-

kanın torpaq-iqlim Ģəraitinin böyük rolu vardır. 

Bu deyilənlərə əsasən biz müxtəlif reproduksiyalı 

siniflərə aid olan toxumları səpməklə müqayisəli 

sürətdə onların məhsuldarlığa təsirini öyrənmiĢik. 

- Tədqiqat iĢindən belə nəticəyə gəlmək 

olur ki, keyfiyyətli xam-pambığın yüksək məh-
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suldarlığını formalaĢmasında aqrotexnika ilə ya-

naĢı ən əsas toxumların sinifləri rol oynayır.  

Toxumların yüksək sinifləri pambığın bo-

yuna və inkiĢafına yaxĢı təsir göstərir. Birinci si-

nifi toxumlarla səpin apardıqda bitkinin yetiĢmə 

fazasını 1-4 gün tezləĢdirir[1].  

Birinci siniflər bir kolda olan qozaların 

miqdarının və bir qozadan alınan alınan xam-

pambığın kütləsinin artması hesabına, yüksək 

məhsuldarlığın alınmasında əhəmiyyəti böyük-

dür.  

Birinci sinif toxumlar ikinci sinif toxumla-

ra nisbətən xam-pambığın məhsuldarlığını artırır.  

Toxumların məhsuldarlıq keyfiyyəti repro-

duksiyalardan asılı olmayaraq birinci-ikinci sinif 

toxumlar elit toxumlarla demək olur ki, məhsul-

darlıq eyni olmuĢdur. 

 

Pambıq toxumunun reproduksiyalarının və çıxıĢa görə siniflərinin bir 

 qozadan alınan xam pambığın kütləsinə və məhsuldarlığa təsiri 
№ Variantlar Bir qozadan alınan xam 

pambığın kütləsi 

Orta rəqəm, 

q-la 

Məhsuldarlıq 

hek/sen 

I yığım II yığım 

1 Elita       I sinif 5.8 5.6 5.7 28.7 

2               II sinif 5.9 5.6 5.8 28.3 

3               III sinif 5.7 5.5 5.6 26.3 

4 R1          I sinif 5.9 5.6 5.8 28.5 

5               II sinif 5.8 5.5 5.7 27.9 

6               III sinif 5.7 5.4 5.6 25.6 

7 R2          I sinif 5.8 5.5 5.7 28.7 

8               II sinif 5.8 5.5 5.7 27.3 

9               III sinif 5.6 5.3 5.5 25.1 

10 R3         I sinif 5.8 5.5 5.7 27.4 

11              II sinif 5.7 5.4 5.6 27.1 

12              III sinif 5.7 5.3 5.5 24.5 

 

Tədqiqat iĢində belə nəticəyə gəlmək olur 

ki, reproduksiyalardan asılı olmayaraq I-II-sinif 

toxumlar elit toxumlarla, məhsuldarlığı eyni ol-

muĢdur. Odur ki, I-II sinif toxumla səpin aparıl-

ması məqsədə uyğundur. 
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Cotton seed reproduction and exit indicators for the effect of farm classes 

SUMMARY 

 

To arrive at such conclusion in the research are the possible that from reproductions 

independently of and class I seeds elite, it has been the productivity with by seeds the same.  It is that 

class sowing carry out take away seed I and are suitable proper, appropriate to the purpose.  

 

 

Хлопок семенном размножении и выйти показатели влияния классов  

выращиваемых 

РЕЗЮМЕ 

 

Установлено, что не зависима от репродукции урожайность семена I-II класса, одинаковы 

элитных семян. Поэтому ведения посева семян I-II класса целесообразно. 
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SUVARMAQABAĞI TORPAQ NƏMLĠYĠ, SUVARMALARIN NORMA VƏ 

MÜDDƏTLƏRĠ 

 

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru  M.A.Vəliyeva 

                   Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutu 

 

Açar sözlər: su ,suvarma rejimi, vegetasiya suvarmaları ,sərt, optimal, yüksək suvarma rejimi, 

quru çəki, torpaq, nəmlik, TTST AH, həcmi çəki, məsaməlilik, gübrə normaları,mikroelement 

 

Pambıq bitkisinin bar orqanlarının tökülmə 

dərəcəsinə  xarici Ģərait amillərinin və aqrotexniki 

becərmə komponentlərinin təsirinin öyrənilməsi-

nə dair aparılan  tədqiqat iĢi, bir-birindən kəskin 

fərqlənən üç müxtəlif suvarma rejimində və iki 

bitki sıxlığında  qoyulmuĢdur.  

Tədqiqat uzunluğu 100 m olan 4 cərgəli 

ləklərdə, 4 təkrarda, 12 variantda yerləĢdirilmiĢ-

dir. Hər ləkin ölçüsü 240 m
2
 olmaqla cəmi təc-

rübə sahəsi 11520 m
2
 sahəni əhatə etmiĢdir. Ve-

getasiya dövründə bitki orqanizmində immuniteti 

qaldırmaqla bar orqanlarının tökülməsini azalt-

maq məqsədilə Cu və Zn mikroelementlərindən 

istifadə olunmuĢdur.  

Tədqiqatda müxtəlif suvarma rejimlərində 

N100 P100 K50 gübrə normaları müxtəlif müddət-

lərdə-əsas Ģum altına P80 K50, səpinlə birlikdə N40, 

qönçələmədə N40, çiçəkləmənin baĢlanğıcında N20 

P20 verilmiĢdir. Bundan baĢqa Cu və Zn mikroele-

menti iki müddətdə: 1) toxuma tozlandırılaraq 4 

saat dəmdə saxlamaqla, 2) çiçəkləmənin baĢlanğı-

cında bitkilərə çiləmə yolu ilə birgə tətbiq olun-

muĢdur.  

Son 50 ildə aparılan elmi tədqiqat iĢləri 

göstərdi ki, mikroelementlər kənd təsərrüfatı bit-

kilərinin müxtəlif xəstəliklərə, quraqlığa və 

Ģaxtaya qarĢı davamlılığını artırmaqla yanaĢı, bit-

kinin ümumi inkiĢafına da müsbət təsir göstərərək 

məhsulun artmasına və keyfiyyətinin yaxĢılaĢma-

sına səbəb olur. Mikroelementlər oksidləĢmə-

reduksiya, fotosintez və tənəffüs proseslərini güc-

ləndirir [1...5].  

Mis mikroelement kimi bitkiçilikdə böyük 

üstünlüyə malikdir. O, bitkilərdə gedən fizioloji-

biokimyəvi proseslərə müsbət təsir edir. Mis xlo-

rofili parçalanmaqdan qoruyaraq onda sabitlik ya-

radır, peroksidaza fermentlərinin əmələ gəlməsin-

də iĢtirak edir. Misin çatıĢmamazlığı nəticəsində 

yağlı bitkilərdə boy tumurcuqlarının quruması 

xəstəliyi əmələ gəlir. Nəticədə boyun  inkiĢafı da-

yanır, yarpaqların rəngi dəyiĢərək, üzərində ağ lə-

kələr əmələ gəlməklə qıvrılır, meyvələr xırda qal-

maqla məhsuldarlıq azalır. 

Sink bitkinin mayalanmasını asanlaĢdırır, 

rüĢeymin inkiĢafına, eləcə də hüceyrələrdə gedən 

oksidləĢmə-reduksiya proseslərinə kömək edir. 

Bu mikroelement bitkilərin məhsuldarlığını artı-

rır, məhsulun keyfiyyətini yaxĢılaĢdırır, bitkilərin 

soyuğa davamlılığını artırır. Eləcə də bitkinin tə-

nəffüsündə böyük rol oynayır. Sink auksinin (boy 

maddəsi) əmələ gəlməsinə dolayı yolla təsir edir, 

nəticədə bitkidə zülalların oksidləĢməsi güclənir, 

bitkilərin Ģaxtaya davamlılığı artır [3].  

Mis və sink mikroelementinin bitki orqa-

nizmində çox mühüm proseslərə təsirini nəzərə 

alaraq, pambıq bitkisindən bar orqanlarının tökül-

məsinə xarici Ģərait amillərinin və becərmə kom-

ponentlərinin təsirini öyrənərkən, onların birgə 

tətbiqindən istifadə olunmuĢdur.      

Suvarma rejimi ,suvarma əkinçiliyi aqro-

texnikasının çox vacib hissəsidir. Ona görə də, 

tezyetiĢən və yüksək pambıq məhsulu almaq, an-

caq düzgün suvarma rejimi tətbiq etməklə müm-

kündür. Suvarmalar hər rayonun torpaq-iqlim Ģə-

raiti, qrunt sularının səviyyəsi, pambıqçılıq təsər-

rüfatlarının su ilə təmin olunma dərəcəsi və səpi-

lən sortun xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq aparıl-

malıdır. 

Azərbaycanın pambıqçılıq rayonlarında 

torpaq nəmliyi dinamikasının öyrənilməsinin 

çoxillik təhlilləri göstərmiĢdir ki, kök ətrafı təbə-

qənin nəmliyi tam tarla su tutumunun aĢağı həddi 

(TTST AH) 70-75 %-ə endikdə suvarmaların 

iyunun ikinci yarısında aparılması səmərəlidir.  

H.Ə.Aslanov, Ə.R.Cabbarovun [2] fikrincə 

pambıq əkinlərində aqrotexniki tədbirlərin səmə-

rəsi vegetasiya suvarmalarını tələb olunan vaxtda, 

normada və yüksək keyfiyyətdə aparılmasından 

çox asılıdır. Vegetasiya suvarmalarının 3-4 gün 

gecikdirilməsi, məhsulun hiss olunacaq qədər 

azalmasına, 5-6 gün gecikdirilməsi isə 20-25 % 

bar orqanlarının tökülməsinə və o qədər də, məh-

sul itkisinə səbəb olur. Həmin itkini heç bir təd-

birlə bərpa etmək mümkün olmur. Vegetasiya su-

varmalarının optimal müddətdə aparılması nəzər-

də tutulan məhsulun alınmasına səbəb olan nor-

mal qozaların əmələ gəlməsidir. 

N.Y.Seydəliyev (3) Mil və Qarabağ zonala-

rında keyfiyyətli lifə malik, yüksək məhsul əldə 

etmək üçün,  hektara illik gübrə norması N250 P200 
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K75 kq hesabı ilə gübrə verməklə, iki suvarma 

sxemində (1-4-0; 1-3-0), dörd variantda maq-

nitləĢmiĢ su ilə suvarma aparmaqla optimal bitki 

sıxlığını müəyyən etmiĢdir. Nəticədə müəllif belə 

qənaətə gəlmiĢdir ki, bir qozadan çıxan xam pam-

bığın kütləsi 1-4-0 sxemində maqnitləĢmiĢ su ilə 

suvardıqda, qeyd olunan gübrə normasını tətbiq 

etməklə, hektarda 100 min bitki saxladıqda yük-

sək nəticələr əldə olunmuĢdur. 

U.Malinanın (6) məlumatına görə Azərbay-

canın əsas pambıqçılıq bölgəsi olan Muğan səhra-

sında sutka ərzində 1 hektar pambıq sahəsindən 

may ayında 4 m
3
, iyunda 16, iyulda 35, avqustda 

100, sentyabrda 60 m
3
 su buxarlanır. 

Tədqiqatda bu və digər dərəcədə kənarlaĢ-

ma hallarına yol verməmək məqsədi ilə suvarma-

ların müddəti, torpaq nəmliyinə görə təyin olun-

muĢdur.  

Bütün yaranmıĢların, o cümlədən torpağın 

da müəyyən hissəsini su təĢkil edir. Torpağın mə-

samələrində və zərrəciklərin səthində maksimal 

miqdarda tutub saxlaya biləcəyi suyun miqdarına 

torpağın su tutumu deyilir. Torpağın bütün məsa-

mələrində tutub saxlaya biləcəyi suyun miqdarına 

tam tarla su tutumu deyilir. 

Tədqiqatda tam tarla su tutumunun aĢağı 

həddi müəyyən olunmuĢdur. Təcrübə illəri ərzin-

də vegetasiya suvarmaları arası torpaqdakı nəmlik 

ehtiyatının dinamikası haqqındakı məlumatlar, 

suvarmalar qabağı götürülən torpaq nümunələri 

ilə əldə edilmiĢdir. Nümunələr Rozanov buru va-

sitəsilə buxarlanmanın aĢağı olduğu vaxtlarda, 

yəni səhər tezdən alüminium stəkanlara tökülərək 

elektron tərəzidə 0,1 q dəqiqliklə çəkilərək qurut-

maq üçün termostata yığılır. 105
o
C-də 6 saat ər-

zində qurudularaq (sabit çəki alınana qədər) tor-

paqda  olan nəmlik ehtiyatı  termo-çəki üsulu ilə 

təyin edilmiĢdir. Bütün vegetasiya dövrü nəmlik 

bu üsulla təyin olunmuĢdur. Nəzərdə tutulan nəm-

liyi tutmaq üçün, mütamadi olaraq torpaq nümu-

nələri götürülərək nəmlik ehtiyyatı təyin edilmiĢ-

dir. Nəmlik  birinci suvarmaqabağı 0-70 sm də-

rinlikdən, sonrakı suvarmalarda isə 0-100 sm də-

rinlikdə götürülən torpaq nümunələrinə görə təyin 

edilmiĢ, alınan nəticələr 1 saylı cədvəldə veril-

miĢdir. 70 sm dərinlikdən götürülmüĢ nümunələr 

üçün TTST AH 23 %, 100 sm dərinlikdən  götü-

rülən nümunələr üçün 22,6 % olmuĢdur. TTST 

AH-ya yaxud mütləq quru çəkiyə görə alınmıĢ 

nəticələrin  kənarlaĢması  suvarma praktikasında 

1-2 % qəbul edilmiĢdir [1]. Cədvəl materialların-

dan göründüyü kimi, hər suvarma qabağı nümunə 

götürülən tarixlərin özünə məxsus torpaq-hava 

temperaturu ilə əlaqədar olaraq su-nəmlik ehtiyatı  

olur.  

Belə ki, 2012-ci ilin tədqiqatında birinci 

suvarmaqabağı nəmlik optimal (70-70-65 %) 

suvarma rejimi variantında (22.06.2012) 0-10 sm 

torpaq qatında mütləq quru çəkiyə görə 11,3 %, 

10-20 sm və sonrakı təbəqələrdə müvafiq olaraq 

13,4; 15,7; 16,5; 17,4; 18,6; 19,1%  olmuĢdur. 0-

70 sm təbəqədə orta quru çəki 16,0-a bərabər ol-

muĢdur ki, bu da TTST AH-nın 69,6 %-nə uyğun 

gəlmiĢdir. Həmin variantda ikinci suvarmanın 

baĢlanması təxminən 24 gündən sonraya təsadüf 

etmiĢdir. Bu müddətdə bitkinin yeraltı və yerüstü 

hissəsi lazımı inkiĢaf həddinə çatdığına görə nü-

munələr 70 sm-dən deyil, 100 sm təbəqədən götü-

rülmüĢdür. Bu zaman suvarma rejimi TTST AH-

nın 69,5 %-nə uyğun olduqda yəni, 18.07.2012-ci 

il tarixdə ikinci vegetasiya suvarması baĢlamıĢdır.  

Üçüncü vegetasiya suvarması üçün torpaq nəmli-

yinə görə nümunələr 08.08.2012-ci il tarixdə gö-

türülmüĢdür. Bu zaman nəmlik mütləq quru çəki-

yə görə 14.6 %  yaxud TTST AH-nın 64,6 %-nə 

uyğun gəlmiĢdir ki, bu da, suvarmaların baĢlan-

ması üçün göstəriĢdir. Birinci suvarmada 1050 

m
3
, ikinci suvarmada 1150 m

3, 
üçüncü suvarmada 

950 m
3
 su məsarif olmuĢdur. Vegetasiya döv-

ründə optimal suvarma rejimi variantına 3150 m
3
 

su sərf edilmiĢdir.  

Təcrübənin yüksək suvarma rejimi varian-

tına (70-75-65 %) vegetasiya dövründə dörd dəfə 

su buraxılmıĢdır. Burada da, suvarmaların vaxtı 

optimal suvarma rejimində olduğu kimi  torpaq 

nümunələrinə görə termo-çəki üsulu ilə müəyyən 

olunmuĢdur. Belə ki, birinci suvarmaqabığı nəm-

lik əvvəlki variantda olduğu kimi 0-70 sm təbəqə-

dən götürülmüĢdür. Yəni birinci suvarma qabağı 

nəmlik mütləq quru çəkiyə görə 0-70 sm təbəqədə 

16,1% yaxud TTST AH-nin 70 %-nə uyğun gəl-

dikdə 25.06.2012-ci il tarixdə suvarmaya baĢlan-

mıĢdır, ikinci suvarma üçün torpaq nümunələri 

11.07., üçüncü suvarma üçün 04.08, dördüncü su-

varma üçün isə 25.08 ayda torpaq nümunələri gö-

türülərək suvarmanın vaxtı müəyyən edilmiĢdir. 

Beləliklə birinci suvarmaya 1220 m
3
, ikinci su-

varmaya 1100 m
3
, üçüncü suvarmaya 1050 m

3
, 

dördüncü suvarmaya isə 850 m
3
 su sərf olunmuĢ-

dur. Vegetasiya dövründə cəmi 4220 m
3
 su sərf 

olunmuĢdur.  

Tədqiqatın birinci variantı sərt suvarma 

rejimidir. Bu variantda nəmlik TTST AH-nin 65-

65-65% səviyyəsində olduqda, torpaq nəmliyini 

saxlamaq üçün kök ətrafı təbəqənin nəmliyini 

qeyd olunmuĢ həddə qədər düĢəndə, suvarmaları 

baĢlamaq lazımdır. 11.07.2012-ci il tarixdə sərt 

suvarma variantında nəmliyi təyin etmək üçün 0-

70 sm təbəqədən torpaq nümunələri götürülmüĢ-

dür. Nəticədə 0-10 sm təbəqədən götürülən nü-
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munədə nəmlik mütləq quru çəkiyə görə 11,8%, 

10-70 sm təbəqədə isə müvafiq olaraq 13,1; 13,9; 

14,9; 15,6; 16,4; 17,8% olmuĢdur. 070 sm təbə-

qədə olan orta nəmlik, mütləq quru çəkiyə görə 

14,8% yaxud TTST AH-nin 64,3%-nə uyğun gəl-

miĢdir. Alınan nəmliyin nəzərdə tutulan nəmlik-

dən 1-2% kənarlaĢması yol veriləndir. Göstərilən 

nəmlik (64,3%) suvarmanın baĢlanması üçün 

göstəriĢdir.  

 

                                                                                                                              Cədvəl 1 

Suvarma qabağı torpaq nəmliyi və suvarma normaları 2012 
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10-20 13.1 11.8 13.4 11.4 11.8 14.0 13.0 12.8 12,1 

20-30 13.9 13.2 15.7 13.1 12.9 15.2 14.2 13.8 13,2 

30-40 14.9 14.2 16.5 13.9 13.6 16.2 15.6 15.4 13,6 

40-50 15.6 15.0 17.4 15.4 14.4 17.6 16.9 15.9 14.2 

50-60 16.4 15.8 18.6 16.8 15.0 18.3 17.7 17.9 14,8 

60-70 17.8 16.2 19.1 17.7 15.3 19.2 18.4 18.6 15,8 

0-70 orta  14.8 - 16.0 - - 16.1 - - - 

orta TTST 64.3 - 69.6 - - 70.0 - - - 

70-80 - 16.6 - 18.7 16.4 - 19.3 19.6 17,2 

80-90 - 17.3 - 19.2 17.1 - 19.9 20.2 17,7 

90-100 - 18.2 - 20.1 17.5 - 21.2 20.4 18,2 

0-100 orta  - 14.9 - 15.7 14.6 - 16.8 16.6 14,7 

orta TTST 64.6 65.9 69.6 69.5 64.6 70.0 74.3 75.5 65,0 

 

Sərt suvarma rejimi variantında ikinci su-

varmanın vaxtını təyin etmək üçün 03.08.2012-ci 

il tarixdə torpaq nümunələri götürülmüĢdür. Tor-

paq təhlillərinin nəticələri 0-100 sm təbəqədə 

nəmliyin mütləq quru çəkiyə görə 14,9% yaxud 

TTST AH-nin 65,9%-nə uyğun gəlmiĢdir. Bu da 

suvarmanın təcili baĢlanmasına göstəriĢdir. Belə-

liklə sərt suvarma rejimi variantında birinci su-

varmaya 920 m
3
, ikinci suvarmaya isə 1050 m

3
 su 

sərf olunmuĢdur. Vegetasiya müddətində sərt su-

varma rejimi variantına 1970 m
3
 su sərf olunmuĢ-

dur. 

Tədqiqatın sonrakı illərində də analoji nəti-

cələr alınmıĢdır. Bundan sonra, torpağın həcmi 

çəkisi təyin edilmiĢdir. Təbii quruluĢda olan 1 

sm
3
 quru torpağın qramlarla miqdarına torpağın 

həcmi çəkisi və ya sıxlığı deyilir. Torpağın həcmi 

çəkisi onun qranulomertrik  tərkibindən, çürüntü-

nün miqdarından, strukturundan və məsaməlili-

yindən asılıdır. Torpaq çürüntü ilə nə qədər zən-

gindirsə və strukturu  nə qədər yaxĢıdırsa,  məsa-

məliliyi yüksəkdirsə, onun həcmi çəkisi o qədər 

azdır və əksinə. Buna görə də, həcm çəkisi torpa-

ğın quruluĢunu xarakterizə edir. Torpağın rütubət 

ehtiyatını və  veriləcək gübrələrin miqdarını 

hesablayanda onun həcm çəkisini bilmək lazım-

dır. Torpağın həcm çəkisinə su, hava, istilik amil-

ləri ilə bərabər bitki də təsir göstərir. Tədqiqatın 

birinci ili yəni, sərt suvarma rejimi variantında 

birinci suvarma qabağı  0-10 sm torpaq qatında 

həcm çəki 1,15 q/sm
3
, ikinci və sonrakı  təbəqə-

lərdə isə müvafiq olaraq 1,18;  1,26;  1,28;  1,32;  

1,38;  1,41 q/sm
3
;  0-70 sm təbəqədə orta həcmi 

çəki 1,28 q/sm
3
 olmuĢdur. Torpağın üst təbəqə-

sində həcm çəki az, aĢağı qatlara getdikcə isə art-

mıĢdır. Bu da tam qanunauyğundur.  Həcm çəki 

birinci suvarma qabağı  0-70 sm təbəqədən, son-

rakı suvarmalarda isə  0-100 sm təbəqədən təyin 

olunmuĢdur. Ġkinci suvarma qabağı isə  0-10 sm 

təbəqədə həcm  çəki 1,18 q/sm
3
, ikinci və sonrakı 

(0-90 sm) təbəqələrdə  müvafiq olaraq 1,23; 1,24; 

1,26; 1,29; 1,31; 1,34; 1,36; 1,38; 1,40 q/sm
3
; 0-

100 sm təbəqədə 1,30 q/sm
3
 olmuĢdur.  

Torpağın həcm çəkisi tədqiqatın ikinci və 

sonrakı illərində bütün variantlar üzrə təyin olun-

muĢdur. Bu nəticələr əldə edildikdən sonra torpa-

ğın ümumi məsaməliliyi hesablanmıĢdır. Məsa-

məlilik, torpağın ümumi həcminə nisbətən faizlə 

ifadə olunan bütün məsamələrin ümumi həcminə 

deyilir. Adətən torpağın üst qatında məsaməlilik 

çox, dərinə getdikcə isə azalır. Məsaməlilik torpa-

ğın su, hava xassələrini qiymətləndirmək üçün la-

zımdır. Torpaq nə qədər çox strukturlu olarsa, 

ümumi məsaməlilik o qədər çox olur. Çünki kəl-

tənlərdə  olan məsamələrdən əlavə  struktur  his-

səcikləri arasında boĢluqlar da vardır. Ona görə 

də strukturlu torpaqların məsaməliliyi struktursuz 

torpaqlardan 1,5 dəfə çoxdur. Təbii amillərin təsi-

rindən və ya torpağın pis becərilməsindən torpaq  

strukturunın  dağılması ümumi məsaməliliyi azal-

dır. 
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Tədqiqatlarımızda illər və variantlar üzrə 0-

70 və 0-100 sm təbəqədə ümumi məsaməlilik he-

sablanmıĢdır. Beləki, qeyd olunan tədqiqatda sərt 

suvarma rejimində birinci suvarmaqabağı məsa-

məlilik 0-10 sm təbəqədə 56,6 %, sonrakı təbəqə-

lərdə müvafiq olaraq 55,6; 52,8; 52,2; 50,9; 48,9; 

48,0 %,  0-70 sm təbəqədə 52,1 % olmuĢdur. Hə-

min variantda ikinci suvarma qabağı məsaməlilik 

0-100 sm təbəqədə hesablanmıĢdır. Belə ki, 0-10 

sm təbəqədə məsaməlilik 55,5 %, sonrakı 0-90 

sm təbəqələrdə  müvafiq olaraq 53,8; 53,6; 53,0; 

52,0; 51,5; 50,6; 50,0; 49,5; 48,9 %; 0-100 sm tə-

bəqədə isə 51,8 % olmuĢdur. Hesablamanın nəti-

cələrindən aydın olur ki, bütün illər üzrə torpağın 

üst qatında məsaməlilik yüksək olmuĢ, aĢağı qat-

lara getdikcə azalmıĢdır. Bunu üst horizontların 

yaxĢı strukturlu və humusun çox olması, eləcə də 

bitki kökləri və torpaq eĢən heyvanların üst qatla-

ra daha çox təsir göstərməsi, qismən də, üstdəki 

qatların az təzyiqi ilə izah oluna bilər. Tədqiqatın  

ikinci və üçüncü  variantlarında da məsaməlilik 

yuxarıda göstərilən qaydada hesablanmıĢdır. 

Tədqiqatın sonrakı illərində də eyni qanu-

nauyğunluqlar alınmıĢdır. 
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Soil moisture, irrigation norms and periods before irrigation 

M.A.Veliyeva 

    Scientific Research Institute of Plant Protection and Technical Plants 

SUMMARY 

Key words: water, regime of irrigation, vegetative irrigation, dry weight, hard, optimal,  high 

regimes of irrigation, humidity, soil, MGFSMC (minimal grade of full soil moisture content), volume 

weight, porousity, norms of fertilizers, microelement. 

The research work is conducted on the effect of external factors and components of technical 

works on the degree of falling of fruit organs of cotton at three different irrigation regimes  and two 

densities . At different regimes the norms of fertilizers N100 P100 K50 were applied on different phases 

of development. Besides that, the microelements sink and copper  were applied in  two periods: 1) by 

dusting after 4 hours of staying, 2) at the beginning of flowering. 

With the purpose of protection from the disworks the periods of irrigations had been determined 

according to the dynamics of soil humidity.  That’s why the lowest degree of soil humidity had been 

deefined at depth 70sm – 23%, and at depth 100sm – 22.6%. 

Informations about the dynamics of water in the soil are reseaved on basis of soil samples. The 

samples are got at early morning by Rozanov drill, and after that they were posted into the alluminium 

tares with 0.1 sharpness and entered into thermostate for drying. After they dried during 6 hours at 
 

105
о
С , the heat was defined  according to  results the observations were conducted. Informations on 

humidity, volume mass and porousity of absolute dry weight are presented.  
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РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: вода, режим орошения, вегетационные  поливы, жесткий, 

оптимальный, повышенный режимы орошения, сухой вес, почва, влажность, НП ППВ, 

объѐмный вес, пористость, нормы удобрений, микроэлемент. 

 Исследовательская работа проведена по изучению влияния внешних условных факторов 

и компонентов агротехнической обработки на степень опадения  плодовых органов 

хлопчатника при трѐх резко отличающихся режимах орошения и двух густотах стояния. При 

разных режимах орошения нормы удобрении N100 P100 K50 применялись по отдельным фазам 

развития. Кроме того, микроэлементы медь и цинк применялись в двух периодах: 1) путѐм 

распыления после четырѐх часовой настойки; 2) в начале цветения путѐм опрыскивания.  

С целью предотвращения отклонения при орошениях  периоды орошения устанавли-

вались согласно динамике влажности почвы. Поэтому установлен нижний предел влагоѐмкости 

почвы на глубине 70 см - 23%, и на глубине  100 см - 22,6%. 

Сведения о динамике запаса влаги в почве между орошениями получены на основе 

почвенных образцов, взятых перед орошениями. Образцы были взяты рано утром при помощи 

сверла Розанова, после чего перемещены в алюминиевые   стаканы и взвешены с 0,1 г-ой 

точностью и набраны для осушки в термостат. После просушки в течение 6 часов при 105
о
С, 

устанавливается запас влаги, на основе этих показателей проведены наблюдения после 

орошения. Получены данные относительно влажности, объемной массы и пористости почвы 

абсолютного сухого веса.     
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suyadavamlı  aqreqat,  su buxarlandırma, məhsuldarlıq 

 

Azərbaycan Respublikasında əhalinin etibarlı ərzaq təminatı dövlətin iqtisadi siyasətinin baĢlıca 

istiqamətlərindən birini təĢkil edir. Hələ keçən əsrin 90-cı illərinin ortalarında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 

təĢəbbüsü ilə Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında analoqu olmayan torpaq islahatları həyata keçirilmiĢ, kənd 

təsərrüfatı istehsalçılarına yardım mexanizmləri formalaĢdırılmıĢ, beynəlxalq təĢkilatlarla birlikdə bu sahədə 

əhəmiyyətli layihələrin icrasına baĢlanmıĢdır. 2001-ci ildə ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə «Azərbaycan 

Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı» təsdiq edilmiĢ və bu Proqram çərçivəsində görülmüĢ iĢlər 

nəticəsində kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı əhəmiyyətli dərəcədə artmıĢdır. 

Etibarlı ərzaq təminatı hər bir ölkənin iqtisadi sabitliyinin və sosial dayanıqlılığının baĢlıca Ģərtidir. Bu 

baxımdan Azərbaycan dövləti əhalisinin ərzaqla etibarlı təminatına dair çoxyönlü tədbirlər həyata keçirir və ərzaq 

təhlükəsizliyinin birbaĢa asılı olduğu aqrar sahənin inkiĢafına yönələn irimiqyaslı dövlət proqramları həyata 

keçirir. Hazırda ölkədə əhalinin etibarlı ərzaq təminatı dövlətin iqtisadi siyasətinin baĢlıca istiqamətlərindən birini 

təĢkil edir. Ona görə də cəmiyyətin hər bir üzvünün əsas ərzaq məhsullarına olan tələbatının tam ödənilməsi üçün 

davamlı olaraq müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi çox vacibdir. Son bir neçə ildə enerji daĢıyıcılarının 

qiymətinin kəskin artması, aparıcı ölkələrin maliyyə bazarında baĢ verən neqativ meyillər, habelə əhalinin sayının 

çoxalması nəticəsində ərzaq məhsullarına olan tələbatın yüksəlməsi, iqlim dəyiĢkənliyi, su ehtiyatlarının 

məhdudluğu və digər səbəblərə görə əsas ərzaq məhsullarının dünya bazarlarında qiymətləri artmağa baĢlamıĢ, 

bəzi ölkələrdə ərzaq qıtlığı real təhlükəyə çevrilmiĢdir.  

 Lakin respublikada ərzaq məhsullarının istehsalı mövcud potensialdan və imkanlardan aĢağıdır. Bunun əsas 

səbəbi istehsalın xarakterində lazımi Ģəraitin  (gübrələrin və digər vasitələrin) olmaması və ya onlardan səmərəsiz 

istifadə olunması, suvarma sisteminin köhnəlməsi, istehsalçıların  maddi-texniki bazasının zəif olması, kənddə 

emal, saxlama və qablaĢdırma müəssisələrinin olmaması və mövcud avadanlıqların yararsız hala  düĢməsi, maliyyə 

vəsaitinin olmaması, suvarma suyunun çatıĢmaması, daxili bazarın qorunmaması, qiymət və kredit 

siyasətində  uyğunsuzluqların olması, elmi nailiyyətlərin istehsal sahələri ilə uzlaĢdırılmaması və s. problemlərdən 

irəli gəlir. Bu səbəbdən həmin sahədə  məhsuldarlığın və rentabelliyin səviyyəsi aĢağıdır. 

Aqrar islahatlar nəticəsində son illər kənd təsərrüfatı sürətlə inkiĢaf etmiĢ, adambaĢına düĢən ərzaq 

məhsullarının istehsalı xeyli artmıĢdır. Həyata keçirilən tədbirlər bir çox sahələrdə olduğu kimi, bitkiçilik 

məhsullarının istehsalının strukturunda da müəyyən dəyiĢikliklərə səbəb olmuĢdur. Bu, ilk növbədə, ölkənin əkin 

strukturuna təsir edərək, onun daxili və xarici bazarın tələblərinə uyğun formalaĢmasına imkan vermiĢdir. 

Ġstehsalın səviyyəsinin artması idxal olunan məhsulları yerli məhsullarla əvəz etməyə, pambıq, tütün, 

barama, tərəvəz və bir  sıra digər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını çoxaltmağa, ümumi ticarət balansını 

yaxĢılaĢdırmağa və kənd yerlərində məĢğulluq  səviyyəsinin yüksəldilməsinə imkan yaradır.  

Ölkədə torpaqların 1,2 milyon hektarı bu və ya digər dərəcədə ĢoranlaĢmıĢ, müxtəlif növ eroziyalara məruz 

qalmıĢ, 50 min hektardan artıq  torpaq çirkləndirilmiĢdir. Bundan əlavə 1,4 milyon hektardan çox əkin sahələrinin 

münbit qatına zərər vurulmuĢdur. Torpaqların tənəzzülə uğraması prosesinin qarĢısının alınması üçün mərhələli 

tədbirlərin görülməsi zəruridir. Bu tədbirlər torpaqlardan  istifadə etmək haqqında əsasnamələrin qəbul edilməsini 

və onların həyata keçirilməsini, torpaqların tədqiqatını və müvafiq xəritələrin tərtib  edilməsini, torpaqların 

sağlamlaĢdırılmasına və torpaqların keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına dair hazırlanmıĢ tədbirlərin həyata 

keçirilməsini  əhatə etməlidir. Bu tədbirlərdən biri də   torpaqların keyfiyyətinin qorunmasına və 

yaxĢılaĢdırılmasına dair tədbirlər kompleksinin və müvafiq mexanizmlərin həyata keçirilməsidir [6]. 
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Ucuz baĢa gələn, yüksək effektə malik, möhkəm xammal bazası olan və iqtisadi cəhətdən sərfəli olan 

torpaqyaxĢılaĢdırıcılarının növünün geniĢləndirilməsi problemin həlli istiqamətlərindən biridir.  ―2008—2015-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı 

―-nda ―Bitkiçiliyin inkiĢaf etdirilməsi tədbirləri ―-ndən bir bəndi kimi ―Tərəvəz yetiĢdirilən istixana 

sisteminin geniĢləndirilməsinin dəstəklənməsi ― təklif olunmuĢdur [7]. 

TorpaqyaxĢılaĢdırıcı preparat  Bakı Ģəhəri Zabrat istixana kombinatında boz-qonur torpaqda sınaqdan 

keçirilmiĢdir [1].Tədqiq olunan preparat tərkibində kükürdsaxlayan üçüzvlü heterotsiklik  birləĢmələrdən olan 1-

epitiopropil-3-piperidiltiokarbamidin [5].tərəvəz bitkilərinə təsiri örtülü istixana Ģəraitində öyrənilmiĢdir. Aparılan 

tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, hər hektara 2,5 ; 5,0 ; 7,5 ; 15,0 kq bu preparatdan verdikdə torpağın suyadavamlı 

>0,25 mm ölçüdə olan hissəciklərin faizi, rütubət tutumu, susızdırmanı artırır, əksinə su buxarlandırma 

qabiliyyətini azaldır ki, bu da torpağın münbitliyinə müsbət təsir göstərir. Nəticədə bir kv.m sahədə nəzarət 

variantı ilə müqayisədə tomat bitkisi 1,2-3,5 , xiyarın məhsuldarlığı  1,9-4,0 kq artmıĢdır, eləcə də məhsulun 

keyfiyyəti yüksəlmiĢdir.  

Məlum torpaq yaxĢılaĢdırıcılarından iĢlənilmiĢ qumbrin [2], liqnosulfonat (3)və akril turĢusunu  [4] göstər-

mək olar, lakin onlar zəif effektə malikdirlər.  Təsir mexanizminə görə nisbətən yaxın torpaq yaxĢılaĢdırıcısı olan 

liqnosulfonat baha qiymətə və məhdud xammal bazasına malikdir. Bundan əlavə liqnosulfonatın alınma 

texnologiyası çoxmərhələlidir, həm də alınmasında və tətbiqində çox bahalı olan metalların duzlarından (Fe, Cu, 

Zn ) və polietilenamindən istifadə olunur. Təklif olunan preparat isə  məlum üsulla karbon-4-xlorid mühitində 

tioqlisidilizotiosianatla piperidinin qarĢılıqlı təsiri nəticəsində sintez edilmiĢdir  [8]. 

1-Epitiopropil-3-piperidiltiokarbamid 125
0
C ərimə temperaturuna malik ağ rəngli hiqroskopik kristallardır.  

Yeni növ preparatın tərəvəz bitkilərinə təsiri Azərbaycan Respublikası Zabrat istixana kombinatında 

öyrənilmiĢdir . Təcrübə 4 təkrardan və hər təkrarın sahəsi 10 kv.m olmaqla aparılmıĢdır. Preparat hər hektara 2,5 ; 

5,0 ; 7,5 ; 15,0 kq hesabı ilə verilmiĢdir.  

Yeni növ preparatın torpağın mexaniki tərkibinə, suyadavamlı aqreqatlarına və tərəvəz bitkilərinin 

məhsuldarlığına təsirindən alınan nəticələr aĢağıdakı nümunələrdə verlmiĢdir : 

Nümunə 1. Təklif olunan preparatın torpaq-qruntun su-fiziki tərkibinə təsiri öyrənilmiĢdir. Torpağın 

mexaniki analizi pipetkanın pirofosfat-natriumla iĢlənilməsi üsulu ilə, suyadavamlı aqreqat Sabbinova üsulu ilə 

təyin edilmiĢdir. Alınan nəticələr cədvəldə verilmiĢdir (cədvəl 1). Cədvəldən göründüyü kimi nəzarət variantında 

0,001-0,01 mm hissəciklərin miqdarı 9,1-11,7 və 30,4-31,3% olduğu halda yeni preparatın təsiri nəticəsində bu 

göstərici 18,4-32,1 və 38,1-69,2% olmuĢdur.Suyadavamlı  40,25 mm ölçüdə olan aqreqatın miqdarı nəzarət 

variantında 51,8-55,1% olduğu halda yeni preparatın təsiri nəticəsində 51,6-77,8% olmuĢdur. 

Nümunə 2. Tədqiq olunan torpaqyaxĢılaĢdırıcı preparatın torpağın rütubət tutumuna, suyu buxarlandırma  

və susızdırma qabiliyyətinə təsiri öyrənilmiĢdir.  Alınan nəticələr cədvəldə verilmiĢdir ( cədvəl 2). Cədvəl 2-dən 

göründüyü kimi yeni preparatın təsiri nəticəsində torpağın rütubət tutumu artır, torpağın suyu buxarlandırması 

azalır, susızdırma qabiliyyəti artır ki, nəticədə torpağın münbitliyi də artır. 

 

Cədvəl 1  

1-Epitiopropil-3-piperidiltiokarbamidin Zabrat istixana kombinatında 

 boz-qonur torpağın su-fiziki tərkibinə təsiri 
 

Təcrübənin sxemi 

Mexaniki fraksiya, həcmi mm ölçüdə, %-lə Suyadavamlı aqreqatların həcmi 

mm ölçüdə , %-lə 

1,0-

0,25 

0,25-

0,01 

0,01-

0,001 

0,001 0,01 >1,0 1,0-

0,25 

˂0,25 >0,25 

Preparatsız variant 37,7 31,5 20,0 10,8 30,8 18,2 34,8 47,0 53,0 

Prototip-2,5 kq/hek 34,1 35,6 22,2 9,1 31,3 20,0 35,7 46,3 53,7 

Prototip-5,0 kq/hek 31,6 38,0 18,7 11,7 30,4 22,2 32,9 44,9 55,1 

Prototip-7,5 kq/hek 27,7 42,6 19,0 10,7 29,7 20,8 34,1 45,1 54,9 

Prototip-15,0 

kq/hek 

29,6 42,3 18,9 9,2 28,1 18,8 33,0 48,2 51,8 

Preparat-2,5 kq/hek 4,8 57,1 19,7 18,4 38,1 10,4 41,2 48,4 51,6 

Preparat-5,0 kq/hek 3,9 46,4 30,0 19,7 49,7 8,5 51,7 39,8 60,2 

Preparat7,5 kq/hek 3,2 31,1 36,5 29,2 65,7 6,6 71,2 22,2 77,8 

Preparat-15,0 

kq/hek 

2,9 27,9 37,1 32,1 69,2 7,0 72,7 28,7 71,3 
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Cədvəl 2 

1-Epitiopropil-3-piperidiltiokarbamidin boz-qonur torpağın rütubət tutumuna,  

susızdırma və suyu buxarlandırma qabiliyyətinə təsiri 
Təcrübənin sxeması Rütubət  

tutumu, % 

Buxarlan- 

dırma, % 

Nəmlik,  

% 

Su sızdırma qabiliyyəti 

Ml /dəqiqə Ml/sutkada 

Preparatsız variant 24,5 9,4 6,1 0,5 17,1 

Prototip-2,5 kq/hek 24,4 7,8 6,2 0,6 19,5 

Prototip-5,0 kq/hek 25,6 8,6 6,8 0,8 20,7 

Prototip-7,5 kq/hek 27,2 8,9 7,0 1.2 28,1 

Prototip-15,0 kq/hek 25,0 7,8 7,1 1,0 24,6 

Preparat-2,5 kq/hek 24,9 5,4 8,4 0,7 26,4 

Preparat-5,0 kq/hek 32,8 4,0 8,8 1,3 30,1 

Preparat-7,5 kq/hek 44,4 3,1 9,0 1,8 35,1 

Preparat-15,0 kq/hek 40,3 2,4 8,1 1,5 31,6 

Cədvəl 3 

1-Epitiopropil-3-piperidiltiokarbamidin boz-qonur torpaqda tərəvəz 

bitkilərinin məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsiri 
 

Təcrübənin sxemi 

Tomat bitkisi Xiyar 

Orta 

məhsul 

kq/kv.m 

Fərq 

kq/k

v.m 

Quru 

mad 

% 

TurĢuluq

% 

Vitamin 

―C‖ ,   

mq,% 

Orta 

məhsul 

kq/kv.m 

Fərq, 

kq/kv.m 

Quru 

mad 

% 

Vitamin 

―C‖ , 

mq,% 

Preparatsız variant 7,9 - 4,4 0,32 16,7 9,1 - 3,8 5,2 

Prototip-2,5 kq/hek 9,6 - 4,5 0,34 17,0 10,8 - 4,0 5,5 

Prototip-5,0 kq/hek 11,3 - 4,7 0,36 17,6 12,1 - 4,2 6,0 

Prototip-7,5 kq/hek 12,5 - 5,0 0,38 18,1 13,8 - 4,7 6,7 

Prototip-15,0 q/hek 10,4 - 4,8 0,37 17,9 11,9 - 4,4 5,9 

Preparat-2,5 kq/hek 10,8 1,2 4,8 0,37 18,0 12,7 1,9 4,6 5,9 

Preparat-5,0 kq/hek 13,3 2,0 5,1 0,39 18,9 14,8 2,7 4,9 6,3 

Preparat-7,5 kq/hek 16,0 3,5 6,3 0,42 19,7 17,8 4,0 5,8 6,8 

Preparat-15,0 q/hek 13,0 2,6 5,6 0,40 18,4 14,0 2,1 5,5 6,1 

 

Nümunə 3. Tədqiq olunan torpaqyaxĢılaĢdırıcı preparatın tərəvəz bitkilərinin məhsuldarlığına 

və keyfiyyətinə təsiri öyrənilmiĢdir. Alınan nəticələr cədvəldə verilmiĢdir (cədvəl 3). Cədvəldən 

göründüyü kimi istixana Ģəraitində yeni preparatın təsiri nəticəsində tomat və xiyar bitkisinin 

məhsuldarlığı prototiplə müqayisədə müvafiq olaraq 1,2-3,5 və 2,6-4,9 kq/kv.m. artmıĢdır. Eyni 

zamanda məhsulun keyfiyyəti də yüksəlmiĢdir. Bütün hallarda məhsulun riyazi hesablamaları V.V. 

Perequdov üsulu ilə aparılmıĢdır.Nümunə 4. Yeni preparatın  tərəvəz bitkilərinin tərkibində qalıq 

Ģəklində toplanmasına təsiri O.A.Drozdova üsulu ilə kolorimetrlə təyin edilmiĢdir. Alınan nəticələr 

cədvəldə verilmiĢdir (cədvəl 4). Analizin nəticələri göstərir ki, tədqiq olunan preparat bitki 

orqanlarında qalıq Ģəklində toplanmır. 

Cədvəl 4 

 1. Epitiopropil-3-piperidiltiokarbamidin bitki tərəfindən istifadə 

 olunduqdan sonra qalıq Ģəklində toplanmasına təsiri 
Təcrübənin sxemi Tomat bitkisi Xiyar 

Keçən günlər 

5 15 30 5 15 30 

Preparatsız variant - - - - - - 

Preparat-2,5 kq/hek M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb 

Preparat-5,0 kq/hek M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb 

Preparat-7,5 kq/hek M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb 

Preparat-15,0 kq/hek M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb M/olunmayıb 

Nümunə 5. Tədqiq olunan preparatın  çöl Ģəraitində standart üsul ilə zəhərləyici təsiri 

öyrənilmiĢdir. Alınan nəticələr cədvəldə verilmiĢdir (cədvəl 5). Cədvəl 5-dən göründüyü kimi yeni 

preparat zəhərləyici təsirə malik deyil. 

Cədvəl 5 

1-Epitiopropil-3-piperidiltiokarbamidin tərəvəz bitkilərinə zəhərləyici təsiri 

 ( LD50 – kq/hek ) 

Prototip 18,7 

Preparat 21,8 
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Qeyd: LD50-nəzarət variantına nisbətən bitki kütləsinin azalmasına səbəb olan dozadır. 

Aparılan sınaqların nəticələrini araĢdıraraq belə bir qənaətə gəlmək olar ki, tədqiq olunan 

preparat və bu tip maddələrdən istifadə etməklə əkilməyə yararsız torpaqların münbitliyini  və  belə 

torpaqlarda əkilən tərəvəz bitkilərinin məhsuldarlığını artırmaq olar. Bu tədbirlərin məqsədyönlü 

həyata keçirilməsi həm yararsız torpaqlardan səmərəli istifadəyə yol açır , həm də əhalinin kənd 

təsərrüfatı məhsulları ilə təminatı problemini həll edir.  
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Effective ways toimprove the yieldof vegetable cropsgrownlocally 

 

N. A. Shirinova 

Candidate for a degree M.M.Isgenderova  

Azerbaijan State Economic University 

SUMMARY 

 

In order to increasethe fertility of gray-brown soil under greenhouse conditions to study the 

effect of 1-eritiopropil-3-piperidyl-thiourea as a pochvouluchschitel for growing tomatoes and 

cucumbers. 

It is established that this preparation by adding in an amount of 2.5; 5.0; 7.5; 15.0 kg per hectare 

increased the percentage of wet strength of the soil grains size> 0.25 mm, moisture content, infiltration 

and evaporation capacity is reduced, which has a positive effect on the fertility of the soil. With the 

addition of the tomato product yield increased by 1.2-3.5 kg, while the cucumbers to 1,9-4,0 kg per m
2
 

each. 

Эффективные способы повышения урожайности овощных культур 

выращиваемых в местных условиях 

 

к.х.н. ст. пр. Н.А.Ширинова,  

диссертант.М.М.Искендерова   

Азербайджанский государственный экономический университет 

РЕЗЮМЕ 
С целью повышения плодородности  серо-бурой почвы в тепличных условиях  изучены  

действия 1-эпитиопропил-3-пиперидил-тиокарбамида  как почвоулучщитель  при выращивании  

томата и огурцов.  

Установлено, что при добавлении этого препарата в количестве 2,5 ; 5,0 ; 7,5 ; 15,0 кг на 

гектар повышается  процент влагопрочных крупинок  почвы размером >0,25 мм , 

влагосодержание,  просачивание  , а способность выпаривания понижается, что положительно 

влияет на плодородие почвы. С добавлением этого препарата урожайность томата повышается 

на 1,2-3,5 кг, а у огурцов на 1,9-4,0 кг на каждом м
2
.  
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UOT 635.64  

GÜBRƏLƏRĠN POMĠDOR BĠTKĠSĠNĠN MEYVƏLƏRĠNDƏ ÜMUMĠ 

AZOT, FOSFOR VƏ KALĠUMUN TOPLANMASINA TƏSĠRĠ 

 

                                             Doktorant R.T.Hacıyeva  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
 

Açar sözlər: pomidor, torpaq, boz-qəhvəyi, üzvi,üzvi-mineral, gübrə, ümumi azot, fosfor, 

kalium  

 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına 

görə Azərbaycanda 2014-cü ildə 25556 ha sahədə 

pomidor əkilmiĢ, 481395 ton məhsul istehsal edil-

miĢ və orta məhsuldarlıq 18,8 t/ha təĢkil etmiĢdir. 

Gəncə-Qazax bölgəsində isə 3767 ha sahədən 

75710 ton pomidor məhsulu istehsal edilmiĢ orta 

məhsuldarlıq 20,1 t/ha, tədqiqat apardığımız ġəm-

kir rayonunda isə bölgədə əkilən pomidorun təx-

minən yarısı qədər 1858 ha, ümumi məhsul isteh-

salı 45951 ton, orta məhsuldarlıq isə  24,7 t/ha ol-

muĢdur [1...8]. 

Pomidor böyük əhəmiyyətə malik olan tə-

rəvəz bitkilərindən biridir. Tərəvəz əkininin 40%-

dən çoxunu, ümumi tərəvəz istehsalının isə yarı-

dan çoxunu  pomidor bitkisi tutur. Tam yetiĢmiĢ 

pomidorun tərkibində 4-8% quru maddə, 3-4% 

Ģəkər, 1%-ə qədər limon və alma turĢusu, 0,6-

0,8% zülal, 0,13% pektin maddələri və 0,5% mi-

neral maddələr vardır. Eyni zamanda B1, B2, B3, 

PP, C, A və digər vitaminlərlə zəngindir.   

Pomidorun meyvələri əsasən tam yetiĢmiĢ, 

qismən qonur yetiĢmə, çəhrayı yetiĢmə və südye-

tiĢmə fazalarında istifadə edilir. Tam yetiĢmiĢ qır-

mızı meyvələr təzə halda salatda, müxtəlif xörək-

lərdə ədviyyə kimi, Ģirə, pasta, püre, əzmə halında 

və s.emal edilərək istifadə edilir. 

Qonur və südyetiĢkənlikdə olan meyvələr 

duza qoyulur və marinadlaĢdırılır. Xüsusilə pomi-

dor təzə halda, Ģirə halında sərinləĢdirici və vita-

minli məhsul kimi böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Susuzluğun qarĢısını almaq üçün pomidor Ģirəsi 

alpinizm, səyyahlıq və kosmonavtikada böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Göy və qonur meyvələrin tərkibində pektin 

və protopektin maddələri çox olur. YetiĢmə pro-

sesində fermentlərin və qazların (etilen) təsirilə 

onlar sulu karbonlara və suya parçalanır, meyvə 

yumĢalmağa baĢlayır. 

Meyvə yetiĢdikcə yaĢıl xlorofil piqmenti 

parçalanır, əvəzində narıncı və qırmızı rəngli 

likopin, likodin, karotin piqmentləri əmələ gəlir. 

Likotin və karotinin normal əmələ gəlməsi pomi-

dorun keyfiyyətinə müsbət təsir edir. Çox isti və 

quraqlıq olduqda daha çox likodin (sarımtıl-qır-

mızı) piqment əmələ gəlir, pomidor məcburi yeti-

Ģir və aĢağı keyfiyyətli olur. Pomidorun meyvələ-

rinin keyfiyyəti isti Cənub rayonlarında daha yük-

sək olur. Çünki, belə yerlərdə quru maddə və tur-

Ģular daha çox toplanır [1…6].  

Tarla təcrübələri ġəmkir rayonu Ģəraitində 

boz-qəhvəyi (Ģabalıdı) torpaqlarda aparılmıĢdır. 

Təcrübə aĢağıdakı sxemdə qoyulmuĢdur: 1. Nəza-

rət (gübrəsiz); 2. Peyin 20 t/ha; 3. Peyin 30 t/ha; 

4. Peyin 40 t/ha; 5. Peyin 10 t/ha+N50P25K60; 6. 

Peyin 15 t/ha+N75P37,5K90; 7. Peyin 20 t/ha+ 

N100P50K120. Tarla təcrübələri pomidorun Titan 

sortu ilə aparılmıĢdır. Titan sortu OrtayetiĢən sort 

olmaqla 1989-cu ildən Azərbaycanın Dövlət re-

yestrinə daxil edilmiĢdir. Bu sort Vavilov adına 

Ümumittifaq Bitkiçilik Ġnstitutunun Krım Selek-

siya Təcrübə Stansiyasında alınmıĢdır. 

Hər variantın uçot bölməsinin həcmi 

2,8x20 (56 m
2
) olmaqla, təcrübə 4 təkrarda qoyul-

muĢ, hər təkrar arasında 1,0 m müdafiə zolağı, 

əkin 70x35 sm sxemində aparılmıĢdır. 30-40 gün-

lük Ģitillər hava Ģəraitindən asılı olaraq may ayı-

nın 1-ci ongünlüyündə təcrübə sahəsinə köçürül-

müĢdür. 

Təcrübə sahəsində mineral gübrələrdən 

azot-ammonium nitrat 34,7%-li, fosfor-sadə su-

perfosfat 18,7%-li və kalium-kalium xlorid 57%-

li, peyin isə çürümüĢ halda (azot 0,5%, fosfor 

0,25%, kalium 0,6%) istifadə edilmiĢdir. Peyin, 

fosfor və kalium gübrələri tam normada əkindən 

əvvəl Ģum altına, azotun 50%-i Ģitil əkini ilə bir-

likdə, 50%-i isə qönçələmə-çiçəkləmənin baĢlan-

ması mərhələsində yemləmə Ģəklində verilmiĢdir. 

Təcrübə sahəsində Gəncə-Qazax bölgəsi üçün 

qəbul edilmiĢ aqrotexniki tədbirlər aparılmıĢdır.  

 Tədqiqatın aparıldığı illərdə pomidorun 

əsas inkiĢaf mərhələsində (kütləvi çiçəkləmə, 

meyvəəmələgəlmə və vegetasiyanın sonu) I və III 

təkrarlardan bölmənin 3 yerindən (baĢdan, orta-

dan və sondan) torpaqlarda mütəhərrik qida mad-

dələrinin miqdarını təyin etmək üçün bütün va-

riantlardan 0-30 və 30-60 sm qatlardan qarıĢıq 

torpaq nümunələri götürülmüĢ (0,5 kq-dək), feno-

loji müĢahidələr aparılmıĢ, 25 kolda bitkinin boyu 

ölçülmüĢ, çiçək salxımlarının və  gövdələrin sayı 
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müəyyən edilmiĢdir. Təcrübə sahəsindən götürül-

müĢ torpaq və bitki nümunələri təhlil edilmiĢdir.  

GötürülmüĢ torpaq nümunələrində: pH po-

tensiometrdə, ümumi humus Ġ.V.Tyurin, qranulo-

metrik tərkib N.A.Kaçinski, udulmuĢ əsaslar 

K.K.Hedroys, udulmuĢ ammonyak D.P.Konev, 

nitrat azotu Qrandval-Lyaju, ümumi azot, ümumi 

fosfor K.E.Ginzburq və Q.M.ġeqlova, mütəhərrik 

fosfor B.P.Maçiqin üsulu ilə, ümumi kalium 

Smitə görə, mübadiləvi kalium P.B.Protasov 

üsulu ilə alovlu fotometrdə təyin edilmiĢdir.  

Bitki nümunələrində: mütləq quru maddə 

105
0 
C termostatda, ümumi azot, fosfor və kalium 

K.E.Ginzburq, Q.M.ġeqlova və E.V.Vulfusa görə 

təyin edilmiĢdir. 

Təcrübə sahəsində qida maddələrinin miq-

darını müəyyən etmək üçün təcrübə qoyulmazdan 

əvvəl torpağın potensial ehtiyat qida maddələri, 

ümumi humus, azot, fosfor, kalium və effektiv 

münbitliyi-bitki tərəfindən asan mənimsənilən 

qida elementlərinin miqdarı müəyyən edilmiĢdir.  

Torpaq nümunələrinin təhlili göstərir ki, 

suvarılan boz-qəhvəyi (Ģabalıdı) torpaqlar azotun, 

fosforun və kaliumun mənimsənilən formaları ilə 

yüksək dərəcədə təmin olunmamıĢlar. pH su məh-

lulunda 0-30 sm-lik qatda 7,9, aĢağı qatlara get-

dikcə 60-100 sm-lik qatda 8,3 olmuĢdur. Ümumi 

humus, azot, fosfor və kalium 0-30 sm-lik qatda 

uyğun olaraq 2,15; 0,15; 0,14; 2,41%-dir. 

Lakin aĢağı qatlara getdikcə xeyli azalaraq 

60-100 sm-lik qatda uyğun olaraq 0,78; 0,06; 

0,07; 1,52% təĢkil edir. UdulmuĢ ammonyak 

azotu 20,5-7,1, nitrat azotu 10,5-3,1, mütəhərrik 

fosfor 19,8-6,5; mübadiləvi kalium isə 283,8-

106,5 mq/kq arasında tərəddüd edir.  

Aqrokimyəvi göstəricilərlə yanaĢı olaraq 

təcrübə sahəsi torpaqlarının əsas fiziki-kimyəvi 

göstəriciləri də öyrənilmiĢdir. UdulmuĢ əsasların 

cəmi 0-30 sm-lik qatda 28,5 mq/ekv, 60-100 sm-

lik qatda azalaraq 20,5 mq/ekv olmuĢdur. Profil 

boyunca lilin miqdarı 25,1-23,6%, fiziki gilin 

miqdarı isə 25,1-23,6%, sıxlıq 1,18-1,30 q/sm
3
 

təĢkil edir.   

Respublikamızda aparılan tədqiqatlar gös-

tərir ki, pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında 

qida maddələrinin minimal miqdarı gübrəsiz va-

riantda meyvə əmələgəlmə dövründə azot 3,78%, 

fosfor 0,64%, kalium 2,99%, yığımın sonunda isə 

azalaraq 1,41; 0,38 və 1,38% təĢkil etmiĢdir. Qida 

elementlərinin yüksək miqdarı bütün variantlarda 

pomidorun meyvə əmələgəlmə dövründə müĢahi-

də edilmiĢdir. Gübrələri lokal üsulla verdikdə po-

midor bitkisinin vegetativ orqanlarında meyvə 

əmələgəlmə dövründə N120P150K90 variantında 

azot 4,78%, fosfor 1,22%, kalium 4,50% , yığı-

mın sonunda isə uyğun olaraq 1,53; 0,77 və 

1,43% olmuĢ, pomidorun meyvələrində isə 2,59-

2,85; 1,03 və 3,23-3,27% təĢkil etmiĢdir [3]. 

Kuban Ģəraitində aparılan tədqiqatlarda 

gübrələrin təsirindən pomidorun meyvələrində 

azot və kaliumun miqdarı nəzərə çarpacaq dərəcə-

də, fosforun miqdarı isə xeyli artmıĢdır. Bundan 

baĢqa gübrələrin verilməsi bitkinin qidalanma 

Ģəraitini yaxĢılaĢdırmıĢ və meyvə əmələgəlmə 

proseslərini tezləĢdirmiĢdir. Ən yaxĢı nəticələr 

mineral gübrələrin N90P90K90 və N90P150K90 nor-

masında alınmıĢdır [7]. 

Suvarılan boz-qəhvəyi torpaqlarda gübrələ-

rin pomidor bitkisinin meyvələrində ümumi 

NPK-nın toplanmasına təsiri öyrənilmiĢdir. 

Müəyyən edilmiĢdir ki, yığımın əvvəlində ümumi 

azot, fosfor və kaliumun miqdarı pomidorun mey-

vələrində nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksək 

olmuĢ, yığımın sonunda isə azalmıĢdır. Nəzarətdə 

yığımın əvvəlində ümumi azot, fosfor və kalium 

2,32-2,37%; 0,78-0,80%; 3,95-4,03%, yığımın 

sonunda isə 2,19-2,23%; 0,74-0,76%; 3,05-

3,12%-dir. Gübrələrin təsirindən pomidorun mey-

vələrində ümumi azot, fosfor və kaliumun miq-

darı xeyli yüksəlmiĢdir. Pomidorun meyvələrində 

ümumi azot, fosfor və kaliumun ən yüksək miq-

darı peyin 15t/ha (zəmin)+N90P120K60 variantında 

müĢahidə edilmiĢdir. Zəminlə birlikdə mineral 

gübrə normaları artdıqca ümumi NPK-nın miqda-

rı azalmıĢdır [4]. 

Üzvi və üzvi-mineral gübrə normalarının 

pomidor bitkisinin meyvələrində ümumi azot, 

fosfor və kaliumun toplanmasına təsiri 2014-

2015-ci illərdə öyrənilmiĢdir. Tədqiqatın nəti-

cələri cədvəldə verilmiĢdir. Pomidor meyvələrin-

də gübrələrin ümumi azot, fosfor və kaliumun 

toplanmasına təsiri yığımın əvvəlində və sonunda 

təyin edilmiĢdir. Müəyyən edilmiĢdir ki, yığımın 

əvvəlində ümumi azot, fosfor və kaliumun miqda-

rı pomidorun meyvələrində nəzərə çarpacaq dərə-

cədə yüksək olmuĢ, yığımın sonunda isə azalmıĢ-

dır. Cədvəldən göründüyü kimi nəzarət-gübrəsiz 

variantda yığımın əvvəlində ümumi azot, fosfor 

və kalium 2,31-2,35%; 0,73-0,75%; 3,88-4,01%, 

yığımın sonunda isə 2,18-2,21%; 0,69-0,72%; 

2,92-3,01% olmuĢdur.  
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Gübrələrin pomidor bitkisinin meyvələrində ümumi azot, fosfor və kaliumun  

toplanmasına təsiri (quru maddədə, %-lə) 
S/s Təcrübənin  

variantları 

Azot  Fosfor  Kalium  

Yığımın 

əvvəli 

Yığımın 

sonu 

Yığımın 

əvvəli 

Yığımın 

sonu 

Yığımın 

əvvəli 

Yığımın 

sonu 

2014 

1 Nəzarət (gübrəsiz) 2,35 2,21 0,75 0,72 4,01 3,01 

2 Peyin 20 t/ha  2,51 2,30 0,80 0,75 4,28 3,15 

3 Peyin 30 t/ha 2,68 2,45 0,88 0,81 4,51 3,33 

4 Peyin 40 t/ha 2,75 2,58 0,98 0,88 4,73 3,45 

5 Peyin 10 t/ha+ N50P25K60 2,56 2,35 0,85 0,78 4,38 3,25 

6 Peyin 15 t/ha+ N75P37.5K90 2,71 2,53 0,92 0,85 4,65 3,41 

7 Peyin 20 t/ha+ N100P50K120 2,78 2,63 1,03 0,92 4,81 3,51 

2015 

1 Nəzarət (gübrəsiz) 2,31 2,18 0,73 0,69 3,88 2,92 

2 Peyin 20 t/ha  2,48 2,27 0,77 0,73 4,15 3,01 

3 Peyin 30 t/ha 2,65 2,42 0,85 0,78 4,38 3,18 

4 Peyin 40 t/ha 2,71 2,55 0,95 0,85 4,65 3,37 

5 Peyin 10 t/ha+ N50P25K60 2,53 2,31 0,83 0,75 4,28 3,11 

6 Peyin 15 t/ha+ N75P37.5K90 2,68 2,48 0,88 0,81 4,55 3,29 

7 Peyin 20 t/ha+ N100P50K120 2,75 2,58 0,98 0,88 4,68 3,43 

 

Üzvi gübrələrin tətbiqi nəticəsində pomidor 

bitkisinin meyvələrində yığımın əvvəlində və so-

nunda ümumi NPK-nın miqdarı əhəmiyyətli dərə-

cədə artmıĢdır.  Belə ki, peyin 20 t/ha variantında 

ümumi azot yığımın əvvəlində və sonunda 2,48-

2,51% və 2,27-2,30%, ümumi fosfor 0,77-0,80 və 

0,73-0,75%, ümumi kalium isə  4,15-4,28 və 

3,01-3,15% təĢkil etmiĢdir.   

Peyin 30 t/ha variantında ümumi azot yığı-

mın əvvəlində və sonunda 2,65-2,68% və 2,42-

2,45%, ümumi fosfor 0,85-0,88 və 0,78-0,81%, 

ümumi kalium isə 4,38-4,51 və 3,18-3,33%, pe-

yin 40 t/ha variantında müvafiq olaraq ümumi 

azot yığımın əvvəlində və sonunda 2,71-2,75% və 

2,55-2,58%, ümumi fosfor 0,95-0,98 və 0,85-

0,88%, ümumi kalium isə  4,65-4,73 və 3,37-

3,45% olmuĢdur.   

Üzvi gübrə normalarının yarısının ekviva-

lent miqdarda mineral gübrə ilə əvəz edilərək, 

üzvi-mineral gübrələri birlikdə verdikdə ümumi 

azot, fosfor və kaliumun miqdarı tək üzvi gübrə 

verilmiĢ variantlara nisbətən əhəmiyyətli dərəcə-

də artmıĢdır. Belə ki, peyin 10 t/ha+N50P25K60 va-

riantında ümumi azot yığımın əvvəlində və so-

nunda 2,53-2,56% və 2,31-2,35%, ümumi fosfor 

0,83-0,85 və 0,75-0,78%, ümumi kalium isə 4,28-

4,38 və 3,11-3,35%, peyin 15 t/ha+N50P25K60 va-

riantında ümumi azot yığımın əvvəlində və so-

nunda 2,68-2,71% və 2,48-2,53%, ümumi fosfor 

0,88-0,92 və 0,81-0,85%, ümumi kalium isə 4,55-

4,65 və 3,29-3,41% olmuĢdur.   

Qida maddələrinin ən yüksək miqdarı pe-

yin 20 t/ha+N100P50K120 variantında ümumi azot 

yığımın əvvəlində və sonunda 2,75-2,78% və 

2,58-2,63%, ümumi fosfor 0,98-1,03 və 0,88-

0,92%, ümumi kalium isə  4,68-4,81 və 3,43-

3,51% təĢkil etmiĢdir. 

 Beləliklə, üzvi və üzvi-mineral gübrələr 

qida maddələri ilə zəif təmin olunmuĢ suvarılan 

boz-qəhvəyi torpaqlarda yığımın əvvəlində və 

sonunda pomidorun meyvələrində ümumi azot, 

fosfor və kaliumun miqdarını əhəmiyyətli dərəcə-

də artırır. Gübrələrin təsirindən pomidor bitkisi-

nin meyvələrində yığımın əvvəlində və sonunda 

ümumi azot 0,16-0,44 və 0,09-0,42%; ümumi 

fosfor 0,04-0,28 və 0,03-0,20% və ümumu ka-

lium 0,27-0,80 və 0,09-0,51% arasında gübrəsiz 

varianta nisbətən artır. Üzvi və üzvi-mineral 

gübrələrin pomidor bitkisi altında tətbiqinin ri-

yazi-statistik hesablamaları göstərir ki, gübrə nor-

malarından asılı olaraq məhsulla məhsulun tərki-

bindəki ümumi azot, fosfor və kaliumun miqdarı 

arasında korrelyativ əlaqə vardır və bu əlaqə illər 

üzrə qanunauyğun olaraq dəyiĢmiĢdir. 
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Effect of ferttilizers on collection of general nitrogen, phosphorus and 

 potassium in fruits of tomato 

SUMMARY  

Key words: tomato, soil,grey-brown, organic, organic-mineral, fertilizer, general nitrogen, 

phosphorus, potassium 

It’s defined that when introduction half norms of organic fertilizers at equivalent quantity to 

mineral fertilizers on grey-brown soils under irrigation poorly provided by feeding matters, and 

organic-mineral fertlizers signifficantly increases the quantity of general nitrogen, phosphorus and 

potassium in tomato fruits in comparison with the control variant. 

 

УДК 635.64 

Влияние удобрений на накопление общего азота,  

фосфора и калия в плодах помидора 

 

РЕЗЮМЕ  

Ключевые слова: помидор, почва, серо-коричневый, органический, органо-минеральный, 

удобрение, общий азот, фосфор, калий 

 

Установлено, что при введении половины нормы органических удобрений, эквива-

лентному количеству минеральных, совместно с органо-минеральными удобрениями на 

орошаемых серо-коричневых почвах, слабо обеспеченных питательными веществами в 

значительной степени увеличивает количество общего азота, фосфора и калия в сравнении с 

контрольным, а также с вариантом, где было введено только органическое удобрение.   
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QUġLARIN YEMLƏNDĠRĠLMƏSĠNDƏ ―BĠOAKTĠV‖ PREPARATININ TƏDBĠQĠ VƏ 

QUġLARIN BOY, ĠNKĠġAFINA TƏSĠRĠ  

Dos. M.H.Hacıyev  

Doktorant G.R.Məmmədova  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  

 

Açar sözlər: quşçuluq, ət istehsalı, boy sürəti, hibrid, preparat, protein, həzmə getmə, yem, 

rasion  quşçuluq məhsulları 

 

GiriĢ. Son illər, müəyyən qədər istehsal 

göstəricilərinə görə və bir neçə səciyyəvi xüsusiy-

yətlərinə əsasən Azərbaycan quĢçuluğunun inki-

Ģaf templəri, dünya səviyyəsinə çatdırılmıĢdır. 

Azərbaycanda qeyri neft sektorunda ən əhəmiy-

yətli istiqamət heyvandarlığın sürətləndirilmiĢ in-

kiĢafıdır. Artan bazar rəqabəti Ģəraitində heyvan-

darlığın aparılması innovasiya texnologiyalarının 

tətbiqi olmadan mümkün deyil. Ġlk növbədə bu ən 

tezyetiĢən, elmi ağırlıqlı və yüksək texnologiyalı 

sahəsi olan quĢçuluğa aiddir. 

Ġnsan populyasiyasının dinamik inkiĢafı 

aktual problemdir və qarĢıda bir neçə çətin sualın 

qoyuluĢuna səbəb olur - əhalinin xüsusi olaraq 

heyvan mənĢəli qida məhsulları ilə təminatı. Gə-

ləcəkdə əsas dilemma – dünya əhalisinin sürətlə 

və qeyri-bərabər artımıdır. Alimlərin hesablama-

larına görə 2050-ci ilə yer kürəsində insanların 

sayı 9 mlrd. çatacaq və bu miqdarda insanların 

balanslaĢdırılmıĢ proteinli qida ilə təmin edilməsi 

üçün bütün növ heyvanlardan illik ət istehsalı 299 

mln. tondan 2050-ci ildə 465 mln. tona çatdırıl-

ması nəzərdə tutulub. Bununla yanaĢı süd istehsa-

lı 580 mln tondan 1043 mln tona. BaĢqa növ hey-

vanlarından ət istehsalı qeyri bərabər olması nə-

zərdə tutulur [1...6]. 

Bu gün tamamilə görünür ki, heyvandarlıq 

məhsulları istehsalının lazımı artımı limitləĢdiril-

miĢ və neqativ amillərin planında baĢ verəcək – 

dünya torpaq resurslarının məhdudluğunda, ekoloji 

vəziyyətin pisləĢməsi, kənd təsərrüfatı sahələrinin 

qeyri-səmərəli istifadəsi. Buraya yer kürəsində 

klimatik dəyiĢkənliyi də aid etmək olar.  

Lakin, seleksiya tərəqqisi daha da çətinləĢir. 

Broylerlərin boy sürətinə görə intensiv seleksiyası 

bir sıra problemlərlə qarĢılaĢır quĢun ayaq və 

ümumi skelet möhkəmliyi, qan damar sisteminin 

problemləri (qəflətən ölüm sindromu, assit), 

immunitetin zəifləməsi və xəstəliklərə davamlılığı 

kimi problemlərin həlli qarĢıda durur [3...14]. 

ġübhəsiz ki, bu yaxın 15-20 ildə ―klassik 

seleksiyanın əvəzinə‖ gen mühəndisliyinin innova-

sion üsulları yer tutacaq. Buna əsasən də əsas va-

cib məsələlərdən biri də məhv olma qarĢısında du-

ran dünya və vətən genofondunu qoruyub saxla-

maq lazımdır.  

Gələcəkdə ev quĢlarının genofondunun artı-

rılması məqsədi ilə introduksiya üsulu ilə vəhĢi 

faunanın nümayəndələrindən (dovdaq, vəhĢi qaz, 

kəklik və s.) geniĢ istifadə olunacaq. 

QuĢçuluqda yemləndirilmənin əsas prio-

ritetləri. Genetikanın və seleksiyanın son illər nai-

liyyətləri ilə əlaqədar yemin konversiyasını və 

canlı kütlənin qısa müddətdə artmasına nail 

olunub. Ancaq bu sahədə bir neçə boĢluqlara rast 

gəlmək olar. Məhsuldar quĢlar daha çox streslərə 

və immun sisteminin zəif olması tez tez infeksion 

xəstəliklərin yayılmasına gətirib çıxarır. Belə 

hallarda yemləmə vacib rollardan birini oynayır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab Ġlham Əliyevin Ģəxsi təĢəbbüsü ilə  «2008-

2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

əhalinin ərzaq məhsulları ilə ehtibarlı təminatına 

dair Dövlət Proqramı» qəbul edilmiĢdir. Dövlət 

Proqramının icra müddətinin sonunadək əhalinin 

kənd təsərrüfatı məhsullarına  olan tələbatının 

daxili istehsal hesabına tam ödənilməsi nəzərdə 

tutulur. 

Belə ki, Dövlət proqramının 2015-ci il üçün 

icra meyarlarını təĢkil edən hədəf göstəricilərində 

ət istehsalı 340 min tona, bunun sənaye üsulu ilə 

quĢ əti istehsalı 80 min tona, yumurta istehsalı 1,3 

milyard ədədə çatdırılması nəzərdə tutulmuĢdur. 

Qürurla qeyd etmək olar ki, Azərbaycan 

quĢçuluğu bu hədəfi hələ 2013-cü ildə yerinə 

yetirmiĢdir.  
Respublikada quĢçuluq sahəsinin inkiĢaf 

tempinin son 4-5 ildə qiymətləndirilməsi üçün rə-

qəmlərə nəzər salaq. Azərbaycanda bütün tə-

sərrüfatlar üzrə k/t quĢlarının baĢ sayı 2014-cü ilə 

25 172,7 baĢ təĢkil edir. Son göstəricilərə əsasən 

55 iri və xırda (28 broyler və 22 yumurtalıq, 5 tə-

mirdədir) quĢçuluq təsərrüfatları fəaliyyət göstərir. 

Bu fabriklərin Respublikada ümumi istehsalı - yu-

murta 2014-cü ildə 1562,5 mln. ədəddən çox və 
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quĢ əti istehsalı isə  102,1 min tondan çox olmuĢ-

dur [1...13]. 

Müasir quĢçuluq çox inkiĢaf etmiĢdir 4-5 il 

bundan əvvəl tədbiq olunan texologiya bu gün 

özünü doğrultmur. QuĢçuluğun inkiĢafı bu günün 

tələbidir. Əhalinin sürətlə artması, quĢçuluq 

məhsullarının istehsalına da öz təsirini göstərir.  

Bu günkü gündə Azərbaycanda quĢçuluq 

sənayesinin inkiĢafı, ölkənin aqrar siyasətinin əsas 

məsələlərindən biridir. Azərbaycan sənaye quĢçu-

luğunun sonrakı dinamik inkiĢafının əhəmiyyətli 

istiqaməti quĢ ətinin və yumurtasının dərin emalı 

sahəsində innovasiya texnologiyaların mənimsə-

nilməsinin hesabına, sahənin rəqabətə davamlılığı-

nın artım templərini müəyyən etmək olar. Qeyd et-

mək lazımdır ki, kənd təsərrüfatı quĢlarının yem-

ləndirilməsi – əsas istehsal proseslərindən biridir. 

Bu isə elmi üsullara və metodlara söykənən və sa-

hənin effektivliyini artıran prinsiplərindən biridir.  

Sənaye əsasında quĢçuluğun müasir dövrdə 

aparılması və yüksək məhsuldar krossların istifadə 

edilməsi, hansıların ki, genetik potensialı 1,3-1,4 

dəfə köhnə krosslardan artıqdır norma ilə yemlə-

mənin rejimindən və onlardan effektiv istifadə et-

məkdən asılıdır.  

Tədqiqatın nəticələri. Bu məqsədlə Azər-

baycan Dövlət Aqrar Universitetinin QuĢçuluq 

tədris mərkəzində yetiĢdirilən Susseks cinsindən 

olan Dominant P-304 hibridləri üzrə təcrübə apa-

rılmıĢdır. Son illər quĢçuluq məhsullarının isteh-

salının artması ilə əlaqədar olaraq sutqalıq bu 

sanayenin məhsulla bərabər proporsional qaydada 

belə desək tullantılar da çıxır. Bunların çeĢidində 

ən həcmli zıl, tullantı sular və emal sexlərindən çı-

xan yeyintiyə yararsız məhsullardır.  

Tək bir fabrik 400 min baĢ yumurta to-

yuq və ya 6 mln broyler fabriki hər il 30 min 

ton zıl çıxarır. Düzgün təĢkil edilməmiĢ emal 

quĢçuluq fabrikinin ətrafında böyük miqdarda 

ətraf mühiti çirkləyən zəhərli və təhlükəli in-

feksion cəhətdən kütləyə çevrilir. Ümumdünya 

sağlamlıq təĢkilatının verdiyi məlumata əsasən 

belə tullantılar 100 yaxın infeksion və invazion  

bununla yanaĢı zoonoz xəstəliklərin yayılması-

na səbəb ola bilər.  

Bununla əlaqədar olaraq aktual məsələnin 

öyrənilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Dövlət 

Aqrar Universitetinin QuĢçuluq tədris mərkə-

zində bioaktiv preparatının effektivliyinin təsi-

rini öyrənilməsi yetiĢdirilən Susseks cinsindən 

olan Dominant P-304 hibridləri üzrə təcrübə 

aparılmıĢdır. Təcrübə quĢların bir günlüyündən 

8 həftəliyi yaĢına qədər aparılmıĢdır.  

Tədqiqat zamanı əsas zootexniki göstəri-

cilər, havanın qaz tərkibi və bununla yanaĢı ye-

min qidalı maddələrini və həzmə getmə qabiliy-

yəti öyrənilmiĢdir. NormalaĢdırma əsasında 

yemləndirilmə quĢun enerji mübadiləsinə, qida 

və bioloji aktiv maddələrə olan təlabatını təmin 

edir.   

QuĢların yemə, bununla yanaĢı qidalı 

maddələrə və enerjiyə olan sutqalıq tələbatı 

onun genotipindən, yaĢından, canlı kütlədən 

məhsuldarlıq səviyyəsindən, bəsləmə Ģəraitin-

dən və yemləmədən aslıdır (kombinə yemlərin 

tərkibi və qidalılığı). Orqanizmin normal həyat 

fəaliyyət göstərməsi üçün və məhsul istehsalın-

da quĢa suyun verilməsi, proteinin, yağın, kar-

bohidratların, vitaminlərin və mineral maddələ-

rin miqdarının təyin edilməsi vacib məsələlər-

dən biridir [2,7]. 

Yemlərin enerji mübadiləsini və qidalı 

maddələr kompleksini qiymətləndirmədə  ener-

qetik, proteinli, aminturĢulu, yağlı, karbohidrat-

lı, vitaminli və mineral qidalılığa  görə ayırmaq 

olar.  

Tədqiqatın əsas nəticələri cədvəl 3 veri-

lib. 

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi təcrübə al-

tında olan dörd həftəlik cücələrinin canlı kütləsi 

18,1% kontrol qrupda olan cücələrdən artıq ol-

muĢdur. Bunu da qeyd edək ki, hər iki qrupda 

xoruzların sayı fərələrə nisbətən azidi. Aparılan 

tədqiqat üsuluna bəslənmə dövrünün sonuna ki-

mi riayət olunmuĢdur. Nəzərə alsaq ki, qrup-

larda xoruz və fərələrin say nisbəti müxtəlifdir, 

alınan rəqəmlər orta riyazi hesablamalar əsasın-

da aparılmıĢdır.  

                                                                                                  Cədvəl 1 

Qrup Yemləmənin xarakterizəsi 

Kontrol  Qidalılığa görə balanslaĢdırılmıĢ əsas rasion 

Təcrübə ƏR + BioAktiv 200qr/t yemə 
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                                                                                                       Cədvəl 2 

QuĢların yemləndirilməsi məqsədi ilə xüsusi reseptlər hazırlanıb  

və cədvəl 2 təqdim olunub. 

                                                                                             QarıĢıq yemlərin resepti 
Komponentlər 1-ci dövr 2-ci dövr 

Qarğıdalı  63,15 59,60 

Qarğıdalı glyuteni 10,00 8,00 

Холин-хлорид 0,07 0,07 

Yağli soya - 18,00 

Günəbaxan Ģrotu 3,80 2,10 

Soya Ģrotu 14,40 5 

Balıq unu 5,00 3,80 

Metionin  0,20 0,22 

Lizin 0,50 0,54 

Treonin  0,15 0,19 

Monokalsifosfat  0,76 0,71 

Əhəng daĢı  1,52 1,30 

Duz 0,35 0,37 

Premikslər 0,1 0,1 

 100 qramda olur, %: 

EM, kkal 285,0 305,0 

Xam protein  23,0 21,0 

Yağ  6,27 8,45 

Sellüloz  3,59 4,04 

Lizin  1,27 1,25 

Metionin  0,63 0,59 

Sistin 0,34 0,30 

Metionin + sistin 0,97 0,89 

Treonin 0,90 0,84 

Triptofan  0,24 0,22 

Са 1,00 0,90 

Р 0,65 0,65 

Р mənimsənilən  0,40 0,40 

Na           0,20        0,20 

                                                                                                                               Cədvəl 3 

Tədqiqatın əsas nəticələri n=100 

Göstəricilər 
Qruplar  

1-ci kontrol  2ci  təcrübə 

Dominant P-304 hibridlərinin canlı kütləsi,q: 

28-ci gün 357,2 436,5 

56-cı gün 1143,3 1290,2 

65-ci gün 1310,1 1580,3 

Orta hesabla, q: 1441,4 1585,2 

Xoruz  1545,1 1684,3 

Fərələr 1337,7 1486,1 

Salamat saxlama, % 94,3 98,7 

Orta sutkalıq artım, q  57,7 58,6 

Yem sərfiyyəti: 

Bir baĢa qramla  94,40 97,14 

1 kq canlı kütlənin artımına, kq 2,16 2,07 

Fərələrin sayı  70 75 

Xoruzların sayı  30 25 

СО2, % hava həcmində  0,064 0,062 

H2S, mq/m3 0,146 0,148 

NH3, mq/m3 1,176 1,118 

 

Yemləməni təĢkil etdikdə bilmək lazım-

dır ki, müxtəlif tərkibdə olan, eyni ümimi miq-

darda qidalı maddələrlə və proteinlə zəngin 

kombinə edilmiĢ yemlər quĢun məhsuldarlığına  

 

müxtəlif təsir göstərir. Məhsul vahidinə məxa-

rici də müxtəlif olur. Səbəb odur ki, kombinə 

edilmiĢ yemin komponentləri müxtəlif həzmə 

edilmə dərəcəsi və həzm olunma qabiliyyətinə 
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malikdirlər. Bununla əlaqədar olaraq Susseks 

cinsindən olan Dominant P-304 hibridlərinin 

cücələrinin yetiĢdirilməsində canlı kütlənin 

dəyiĢməsi cədvəl 4 təqdim olunub. 

                                                                                                                     Cədvəl 4.  

Dominant P-304 hibrid cücələrinin canlı kütlənin dəyiĢmə dinamikası 

Göstəricilər 
YaĢı həftələrlə 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-ci kontrol 83,2 166,4 266,3 357,2 490,6 625,2 860,5 1143,3 1310,3 

2ci  təcrübə 86,2 181,7 295,4 436,5 587,3 789,8 995,4 1290,2 1580,2 

 

Cədvəl 4-dən göründüyü kimi BioAktiv 

mayedə qəbul edən təcrübə altında olan quĢ-

ların canlı kütləsi kontrol qrupa nisbətən bəs-

lənmənin sonunda 12,1% yuxarı təĢkil etmiĢdir 

və 0,11% yem sərfiyyəti az təĢkil etmiĢdir. Təc-

rübə altında olan quĢların salamat saxlanılması 

2,8% yüksək olmuĢdur. Rasionda proteinin sə-

mərəli normallaĢdırılması və quĢla onun istifa-

dəsinin artırılması yolları məhsul vahidinin is-

tehsalında xərclərin azaldılması əhəmiyyətli 

məna kəsb edir. Bununla əlaqədar olaraq tərki-

bində çətin həzmolunan komponentləri olan 

yem qarıĢıqlarına bioloji aktiv maddələr daxil 

edirlər.  

Balans təcrübəsinin nəticələri cədvəl 5 də 

verilib.

                                                                                           Cədvəl 5 

Balans təcrübənin nəticələri 

Qruplar 

Göstəricilər 

Həzm olunma qabiliyyəti. Ġstifadə 

Protein  Yağ  Sellüloz  Kül  Azot  Kalsium Fosfor 

1-ci kontrol  89,25 69,35 14,79 43,22 45,15 40,07 49,43 

2-ci təcrübə 91,48 71,16 18,14 50,37 49,79 47,61 59,83 

 

Bioaktivin təsiri nəticəsində təcrübə al-

tında olan quĢların proteinin, yağın, sellülozun 

və külün həzm olma qabiliyyəti 2,23; 1,81; 3,35 

və 7,15 % müvafiq olaraq yüksək olmuĢdur. 

Bununla yanaĢı azotun, kalsiumun və fosforun 

istifadəsi də buna müvafiq olaraq  4,64; 7,54 və 

10,4 % artmıĢdır. Rasionda kalsiumun artığı da 

zərərlidir, çünki bu halda yemin qidalılıq dəyəri 

və həzm olunma qabiliyyətinin azalması müĢa-

hidə edilir. Fosfor, dəmir, maqnezium, yod, 

manqan mübadiləsinin pozulması orqanizmin 

tükənilməsinə və qalxanvarı vəzinin hipertrofi-

yasına gətirib çıxarır. Balans təcrübənin nəticə-

ləri preparatın effektivliyini göstərməklə zoo-

texniki göstəricilərlə uyğunlaĢdırılıb.  

Mineral maddələrin normallaĢdırılmasın-

da birinci növbədə kalsiumun, fosforun və nat-

riumun miqdarını hesaba almaq lazımdır və bu-

nunla yanaĢı natriumun və fosforun nisbətini 

müəyyənləĢdirmək lazımdır. QuĢlar üçün nə-

zərdə tutulan rasionlarda həyati vacib mikroele-

mentlər yod, sink, kobalt, manqan, dəmir, mis 

və seleni normallaĢdırırlar. Bunlardan birinin 

və ya bir neçəsinin çatıĢmamazlığı nəticəsində 

quĢun məhsuldarlığı və törəyib artmağı azalır, 

bir neçə hallarda isə xəstəliklərə və ölümə sə-

bəb olur.  

Məlumdur ki, quĢların məhsuldarlığı bi-

nanın mikroiqlimindən asılıdır. Bizim tədqiqat-

larda hava temperaturu normativə əsasən tən-

zimlənmiĢdir. Havanın qaz tərkibinə gəldikdə, 

burada СО2, H2S və NH3 normativə uyğunidi. 

Lakin içmə suyuna BioAktiv preparatı tədbiq 

edilən quĢların bəsləndiyi binada СО2 və NH3 

konsentrasiyası xüsusi ilə karbon qazının 3,2% 

və ammonyakın miqdarı 5% aĢağı təĢkil etmiĢ-

dir. Təcrübədə quĢların yetiĢdirilməsində bütün 

texnoloji normalara riayət edilmiĢdir. Belə ki, 

iri təsərrüfatlarda quĢun yetiĢdirilməsində otur-

ma sıxlığına riayyət etmirlər. Çox zaman quĢun 

qəbulunda bu göstəricilər nəzərə alınmır. Res-

publikada bir neçə təsərrüfatlarda bunu müĢa-

hidə etmək mümkündür.  

Nəticə. Tez-tez təsərrüfatlarda cücələrin 

bəslənməsində sıxlığı nəzərə almırlar bu isə bi-

nanın zəhərli qazlarla zəngin olmasına gətirib 

çıxarır. Belə bir halda BioAktiv preparatının 

tədbiqinin effektivliyi daha səmərəli olur. Belə-

liklə intensiv böyüyən quĢlar çox zaman ürək 

əzələsinin partlaması, ağ ciyərlərin ödemilə və 

b. həlak olurlar. 
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Application BioAktiv preparation in feeding the birds and the impact on growth and 

development 
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The article discusses the impact of the drug on BioAktiv productivity of hybrid chickens breed 

Sussex dominant line of P-304. Very often, when the content of the birds pereuplotnyayut rearing and 

adult laying hens livestock industry, which inevitably leads to an increase in gas concentration. The 

situation is worsened by poor ventilation and water from entering the litter. Against this background, 

the effectiveness of the drug BioAktiv definitely showed good results. 
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В статье рассмотрены влияние препарата БиоАктив на продуктивность гибридных кур 

породы Суссекс линии Доминант Р-304. Очень часто при содержании птиц переуплотняют 

ремонтный молодняк и взрослое поголовье промышленных несушек, что неизбежно ведѐт к 

повышению загазованности помещений. Ситуацию усугубляют плохая вентиляция и попадание 

воды в помѐт. На этом фоне эффективность препарата БиоАктив, безусловно, показала 

хорошие результаты.    
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XARĠCĠ MÜHĠTĠN AġAĞI TEMPERATURUNUN  KOKK  ĠNFEKSĠYALARININ 

BAġ VERMƏSĠNƏ TƏSĠRĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ 
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lizosim 
 

QuĢların rezistenliyinin yüksək dərəcədə 

təmin edilməsi üçün temperatur-nəmlik rejiminin 

orqanizmin immunobioloji reaktivliyinə təsirinin 

öyrənilməsinin  mühüm əhəmiyyəti vardır. Xarici 

mühitin temperaturu, havanın nəmliyi hər Ģeydən 

əvvəl orqanizmin istilik vəziyyətinə təsir göstərir 

ki, bu zaman ona  istiləĢdirici və ya  soyuqladıcı 

təsir göstərir. Hər iki halda orqanizmin  ümumi 

rezistentliyi  kəskin Ģəkildə aĢağı düĢür. 

Orqanizmin immunobioloji vəziyyətinə 

xarici mühitin aĢağı   temperaturası daha çox təsir 

göstərir. 

Əksər tədqiqatçılar göstərir ki, orqanizmin 

soyuqlaması bir qayda olaraq bunun immunobio-

loji reaktivliyini aĢağı salır və xüsusilə xəstəlik 

törədicilərinin təsirinə  davamlılığını azaldır. 

Y.P. Kovalenko, M.A. Sidorov, N.T.Tata-

rinsev donuzların qızıl yeli əleyhinə postvaksinal 

immunitetin formalaĢmasına  soyuq temperaturun 

təsirini öyrənmiĢlər. Aparılan tədqiqatlar nəticə-

sində məlum olmuĢdur ki, aĢağı temperatur orqa-

nizmin immunobioloji reaktivliyinə təsir göstərir, 

xüsusilə antitelyaratma və leykositlərin faqositar 

fəallığı kəskin Ģəkildə  aĢağı düĢür. Vaksina-

siyadan əvvəl və sonra orqanizmin  soyudulması 

zamanı zəif gərginlikli immunitet yaranır [1...5]. 

R.A. Qədimov., Q.Ə. Dünyamalıyev qeyd 

etmiĢlər ki, ayrı-ayrı stress faktorlarının təsirin-

dən heyvan orqanizmində limfopeniya baĢ verir, 

faqositoz zəifləyir və timus involyusiyaya uğra-

yır. Bununla əlaqədar olaraq immun qlobulinlə-

rin, həmçinin aqqlütininlərin yaranması kəskin 

Ģəkildə ləngiyir [4]. 

V.A.Serebyakov və M.M.Ostrovskiy öz 

təcrübələrində hind donuzlarının 7-10 dəqiqə 

ərzində 16-17 
0
C temperatur Ģəraitində, bir  təcrü-

bədə isə 3 dəqiqə 8-9
0
C temperaturda suda saxla-

mıĢlar. Müəlliflər qeyd etmiĢlər ki, soyuqda sax-

lanmıĢ heyvanların davamlılığı aĢağı düĢür və on-

ların epidemik səpgili yatalağa  həssaslığı artır 

[6]. Xandri (7) aĢağı  temperaturun orqanizmin 

reaktivliyinə təsirini öyrənmək üçün hind donuz-

ları və ada  dovĢanlarını hər həftə iki dəfə olmaq 

Ģərti ilə  6-24 saat ərzində bir neçə həftə ərzində 

4-8
0
C temperaturda saxlamıĢlar. Sonra belə hey-

vanları pnevmokokların  zəif  virulentli Ģtamları 

ilə yoluxdurduqda məlum olmuĢdur ki, nəzarət 

qrupuna nisbətən təcrübə qrupundakı heyvanlar 

üçün ölüm dozası aĢağı düĢmüĢdür [7]. 

Q.Ġ. Yelizapovski və N.Ġ.Rodin orqanizmin 

soyudulmasının dovĢancıq əleyhinə antitellərin 

yaradılmasına mənfi təsirini qeyd etmiĢlər [2]. 

T.Z.Voronina və Ġ.Q.Veksler salmonellyoz 

əleyhinə peyvənd olunmuĢ ada dovĢanlarını  bir 

neçə dəfə -5
0
C temperaturda saxlamaqla bunun 

immunobioloji göstəricilərə təsirini öyrənən za-

man müəyyən etmiĢlər ki, nəzarət qrupundakı 

heyvanlara nisbətən təcrübə qrupunda aqqlütinin-

lərin titri aĢağı düĢür, qanın faqositar aktivliyi və 

komplementin səviyyəsi azalır [1]. 

Bu məlumatlar əsasında belə bir nəticəyə 

gəlmək olar ki, orqanizmin uzun müddət aĢağı 

temperatur Ģəraitində saxlanması orqanizmin  

immunobioloji reaktivliyini zəiflədir, faqositar 

fəallıq aĢağı düĢür, immun antitellərin  yaranması 

zəifləyir, mikroorqanizmlərə qarĢı  orqanizmin 

müdafiə qabiliyyəti kəskin Ģəkildə aĢağı düĢür.  

Bütün bu məlumatlar aĢağı temperaturun 

orqanizmin immunobioloji funksiyalarına təsirinə 

aiddir və belə təsir uzun və qısa  müddətli ola 

bilər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, təsərrüfat 

Ģəraitində heyvanlar daha geniĢ amplitudada tem-

peratur dəyiĢkənliyinə məruz qalır. Kəskin tem-

peratur dəyiĢkənliyi orqanizimdə termorequlya-

siyaya təsir edir və bu da öz növbəsində immuno-

bioloji reaktivliyə də təsir göstərir. Tədqiqatlar 

göstərir ki, aĢağı temperatur Ģəraitindən normaya  

keçdikdə immunobioloji reaktivlik  də tez bir Ģə-

kildə bərpa olunur.  

Ġ.Q.Veksler və T.Z.Voronina temperatura 

dəyiĢkənliyinin immunobioloji reaktivliyə təsirini 

öyrənən zaman qarın yatalağı vaksini ilə peyvənd 

olunmuĢ heyvanlara 2 ay ərzində temperatur reji-

minin dəyiĢdirilməsi ilə dəfələrlə təsir etmiĢdir. 

Belə ki, heyvanlar 3 saat ərzində 40
0
C tempera-

turda saxlandıqdan sonra onlar -5 - +5
0
C tempera-

turda bir qrup 15 dəqiqə, digər qrup isə 1,5 saat 

saxlanıldı. Nəticədə məlum oldu ki, heyvanları 15 
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dəqiqə aĢağı temperatur Ģəraitində saxladıqda im-

munobioloji reaktivlik sönmə vəziyyətində olur, 

yalnız yüksək temperatur və ya uzun müddət aĢa-

ğı temperatur Ģəraitində saxladıqda isə immuno-

bioloji reaktivliyin sönmə vəziyyəti  daha kəskin 

Ģəkildə nəzərə çarpır [1]. 

Sonrakı təcrübələrdə temperaturun 40
0
 C-

dən 8-10
0
  C-yə qədər dəyiĢməsi rejimi ilə 3 saat 

və soyuq Ģəraitdə 1,5 saat saxlanma Ģəraitində 

(birinci qrup) və 1 saat isitmə və 3 dəfə 0,5 saat 

soyutmaqla (ikinci qrup) orqanizmə təsiri öyrə-

nildi. Birinci qrupda immunobioloji reaktivliyin 

dəyiĢilməsi yüksək  temperaturun təsiri ilə analoq 

təĢkil etdiyi halda, ikinci qrupda orqanizmin 

immunibioloji reaktivliyi kəskin Ģəkildə zəifləyir. 

Beləliklə, müəllif göstərir ki, müəyyən pa-

rametrdə temperatur rejiminin dəyiĢmələri orqa-

nizmin immunobioloji reaktivliyinə əsaslı Ģəkildə 

təsir göstərir. 

R.A.Qədimov, E.M.Agayeva və Z.Ə.Ələs-

gərov isti və soyuğun orqanizmin  müqavimət  

qüvvəsinə təsirinə böyük əhəmiyyət vermiĢlər və 

göstərilmiĢdir ki,  aĢağı temperaturada yüksək 

nəmlik  orqanizmin immunibioloji reaktivliyinə 

mənfi təsir göstərir və rezistentliyi zəiflədir. 

Demək, orqanizmin uzun müddət aĢağı 

temperatur Ģəraitində saxlanması onun  bakteriya 

və viruslara  müqavimətini zəiflədir [3]. 

Bir çox alimlərin tədqiqatları əsasında mə-

lum olmuĢdur ki, həm isti, həm soyuq temperatur 

Ģəraitində yüksək nəmlik orqanizmin istilik balan-

sını pozur və bu da orqanizmin immunobioloji  

reaktivliyində əks olunur. 

Streptokkoz və  stafilokokkoz bütün il bo-

yu qeyd olunur, ancaq müəyyən qədər mövsümi 

xarakterə malik olmaqla daha çox qıĢ-yaz ayla-

rına təsadüf edilir. Çünki bu aylarda quĢlar əsasən 

bina daxilində saxlanılır və çox vaxt sanitariya 

tələblərinə cavab vermir, quĢ damlarında quĢların 

yüksək konsentrasiyası müĢahidə edilir. 

Xarici mühit faktorlarının təsirindən asılı 

olaraq quĢların strepto- və stafilokokkozu ya tez-

tez, ya da nadir hallarda baĢ verə bilər. Xarici mü-

hit amilləri həm də infeksion xəstəliklərin törədi-

cilərinə də təsir göstərir. Bu təsir əlveriĢli olduqda 

bakteriyaların virulentliyi yüksəlir, əlveriĢli ol-

madıqda isə zəifləyir. 

Ġlin hər fəslinin özünün xarakterik xüsusiy-

yətləri vardır. Canlı orqanizm daima xarici mühi-

tin təsirinə məruz qalır,  nəticədə orqanizmin fi-

zioloji  funksiyaları dəyiĢir. QıĢ fəsli, az halda  isə 

yaz və payız fəsilləri, soyuq iqlim, günəĢ iĢığının 

azlığı və xüsusilə tam keyfiyyətli vitamin və 

zülallarla zəngin yemlərin çatıĢmazlığı ilə səciy-

yələnir. QuĢlar bu dövrdə bina Ģəraitində çox vaxt 

sıx Ģəkildə və orqanizmin tələbatına uyğun olma-

yan mikroiqlim Ģəraitində saxlanılır. Bütün bu 

amillər quĢların xəstəlik törədicilərinə davamlı-

lığını aĢağı salır. 

Bununla əlaqədar olaraq xarici mühitin 

aĢağı temperaturunun  quĢ orqanizminin ümumi 

davamlılığına təsirini öyrənməyi qarĢımıza məq-

səd qoyduq. Bununla əlaqədar olaraq  aĢağıdakı 

göstəricilər öyrənildi: 

1.qanın morfoloji tərkibi (eritrosit və ley-

kositlərin miqdarı Qoryayev kamerasında sayıl-

dı); leykositar düstur A.A.Kudryavsev metodikası 

ilə, hemoqlobin Sali hemometri ilə təyin edildi); 

2. ümumi zülal (refraktometrlə); 

3.qan serumunun zülal fraksiyaları (zülalın 

müxtəlif  fraksiyalarının fosfot-bufer məhlulu ilə 

çökdürülməsinə  əsaslanmıĢ ekspress-metod (Ġ.A. 

Kondraxin, N.V.Kurilov). 

Zülalların fraksiyalara bölünməsini otaq 

temperaturu Ģəraitində ―M‖ markalı xromotoqra-

fiya kağızında  həyata keçirdik. Əvvəlcə kağızları 

veronal-medinal buferində (pH 7, 2-7,4) islatdıq 

və tədqiq olunan serumu köndələn xətt üzrə 0,01 

mm miqdarında onun üzərinə əlavə etdik. 

Zülalların ayrılması 18 saat ərzində elektrik 

cərəyanının gücü süzgəc kağızının köndələninə 

hər santimetrə 0,30-0,35 millimetr olmaq Ģərtilə 

götürüldü. Elektroforez prosesi qurtardıqdan  son-

ra kağız lövhələri kameradan çıxardıb 10 dəqiqə 

ərzində quruducu Ģkafda 100
0
C  temperaturda təs-

bit etdik, sonra turĢ göy-qara  boyada rənglədik 

və daha sonra boya tamamilə itənə qədər sirkə  

turĢusu ilə yuduq. Bundan sonra elektroforeqram-

maları havada otaq temperaturası Ģəraitində qu-

rutduq və sonra isə elyusiya və  kolorimetriya et-

dik. 

4. Qan serumunun lizosim aktivliyi (Muto-

vin üsulu). 

Titrasiya üçün eyni ölçülü Petri fincanların-

dan istifadə etdik. Qida mühiti kimi 3%-li ƏPA 

(pH 7,2) götürüb həmin fincanlara eyni qalınlıqda  

olmaq Ģərti ilə  tökdük (ümumiyyətlə, diametri 

90-95 mm olan Petri fincanlarına 15 mm qalınlı-

ğında ƏPA tökülür). Fincanları termostatda 37
0
C 

temperaturda 12-18 saat ərzində qurutduqdan 

sonra onlardan  7-8 gün müddətində (soyuducuda 

saxlamaq Ģərtilə) titrasiya üçün  istifadə etdik. 

Qanda lizosimin təyini üçün test-mikrob ki-

mi Ellicrococcusli sodecnicus-un sutkalıq kultu-

rası götürüldü. Test-kulturanı titrasiya üçün saxla-

maq məqsədilə ƏPA-a (pH 7, 2) 2 həftədə bir 

dəfə olmaq Ģərtilə əkdik. 

Lizosimun titrasiyası zamanı istənilən sıxlıq-

da fon əldə etmək üçün mikrokokkun sutkalıq 

kulturasını 1:100-də duruldub istifadə etdik. Əldə 
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olunmuĢ durultmadan hər bir titrasiya fincanları-

na 0,25 ml töküb bərabər dərəcədə onun səthinə 

yaydıq, yayılmıĢ mayenin aqara nüfuz etməsi və 

test-mikrobun mühitin üzərinə çökməsi üçün 30-

40 dəqiqə otaq temperaturası Ģəraitində saxladıq. 

Qida mühiti üzərində test-kulturanın sıx və bəra-

bər dərəcədə boyu alınmıĢ nəticələr obyektiv nə-

ticə hesab edildi və bunlardan titrasiya üçün isti-

fadə edildi. Fonun normal sıxlığı Ģəraitində  mik-

rob boyunun olmaması diametrin böyüklüyü 

asanlıqla təyin olunur. Fonun sıxlığının çoxluğu 

zamanı boyun ləngiməsi diametri normal sıxlıq-

dan az olur. Seyrək kultura boy fonunda böyük 

diametrdə boyun ləngiməsi zonası alınırsa da nə-

ticə tam Ģəkildə etibarlı olmur. 

AlınmıĢ kultura fonları qurudulduqdan sonra 

aqar lövhələr üzərində xüsusi trafaretlər vasitəsilə 

yuvacıqlar açdıq. Tədqiq olunan materialın aktiv-

lik dərəcəsindən asılı olaraq hər bir Petri fincanın-

dakı mühit üzərində 6-8 yuvacıq açdıq və onları 

nömrələdik. Hər bir yuvacığa 0,1 ml miqdarında 

tədqiq olunan maye tökdük və fincanın qapağı 

üzərində titrasiya tarixi qeyd olundu. Bundan son-

ra bu fincanlar 37
0
 C temperaturda 24 saat müdət-

tində termostatda saxlanıldı. Titrasiyanın nəticə-

ləri test-kulturanın boyunun ləngiməsi zonasının 

olub-olmamasına əsasən müəyyən edildi. Bilava-

sitə yuvacığın yanında  adi kultura boyu fonu mü-

Ģahidə  edilirsə bu lizosimin tamamilə olmaması 

və ya test-kulturanın boyunu ləngidə biləcək kon-

sentrasiyada olmaması ilə izah olunur. Bu nəticə 

―0‖ iĢarəsi ilə qeyd edilir. Əgər test-kultura boyu 

yuvacıq ətrafında seyrək vəziyyətdə müĢahidə 

edilirsə, bu zəif dərəcədə lizosimin olmasını gös-

tərir. Bu qısaca olaraq ZBZ (zəif boy zonası) ad-

lanır. Əgər zəif boy zonası 14 mm-dən çox olur-

sa, onda ZBZ  iĢarəsi önündə 14 mm qeyd olunur, 

əgər azdırsa,  onda nəticə iz kimi qiymətləndirilir, 

yəni izi müĢahidə edilir. 

Tədqiq olunan qan serumunda lizosimin ki-

fayət qədər konsentrasiyası varsa, onda yuvacıq 

ətrafında dairəli formada boyun ləngiməsi mü-

Ģahidə edilir. Lizosimin aktivlik dərəcəsi boyun 

ləngiməsi zonasının diametrini ölçməklə (lizosi-

min titri) və ya ləngimə sahəsini ölçməklə (lizo-

sim indeksi) müəyyən edilir və R
2
-25 düsturu ilə 

ifadə olunur. Burada R-boyun ləngiməsi zonası-

nın radiusu, 25-yuvacığın radiusudur. 

Ġlkin qeydiyyat əsasında biz lizosimin bakte-

riostatik təsirini müəyyən etdik. Lizosimin bakte-

risid təsirini müəyyən etmək  üçün ilkin qeyd olu-

nan fincanları yenidən termostatda 37
0
 C  tempe-

raturda saxlamaqla nəticəsini sonrakı gün yoxla-

dıq. Əgər boyun ləngiməsi zonası nəzərə çarpırsa, 

bu onun bakterisidlik xüsusiyyətini göstərir. 

1. Periferik qanda leykositlərin opsono-fa-

qositar aktivliyi (M.K. Yuskovets, R.B.Tuzova).         

2.  Qan  serumunun bakterisid aktivliyi. 

Bu məqsədlə serumun mikrob yuyuntusu ilə 

birlikdə müəyyən müddət ərzində inkubasiyasın-

dan əvvəl və sonra boy vermiĢ test-mikrob boyla-

rı arasındakı fərqin müəyyən edilməsi üsulundan 

istifadə etdik. Təcrübəmizdə test-mikrob kimi 

bağırsaq çöpü kulturasını götürdük. 

Bakterisid aktivliyi müəyyən etmək üçün  

Petri fincanlarında olan ƏPA-da tədqiq olunan  

serumla test kulturanın kontaktından müəyyən 

vaxt, daha doğrusu, 30, 60 dəqiqə, 2, 3, 12, 24, 48 

və 72 saat keçmiĢ alınmıĢ test-kulturanın boyu 

nəzərə alındı. Bu məqsədlə steril mixbər ĢüĢələ-

rinə 2 ml yoxlanan qan serumu tökdük və onların 

üzərinə fizioloji məhlulla 1:1000-ə durudulmuĢ 

sutkalıq bulyon test-kulturasından 0,05 ml əlavə 

etdik. Nəzarət üçün belə mixbər ĢüĢələrinə 2 ml 

fizioloji məhlul və 0,05 ml test-kulturası götür-

dük. Tədqiq olunan serumla test-kulturanın kon-

taktından 30, 60 dəqiqə, 2, 3, 12, 24, 48 və 72 

saat keçmiĢ ardıcıl əkmələr apardıq. Əkmələri 

steril Ģəraitdə steril mikropipetlər vasitəsilə (0,04 

ml dozada) etdik. Sonra nümunələri termostatda 

37
0
C temperaturda inkubasiya etdik, mikrob 

koloniyalarını sayan xüsusi  sayğac vasitəsilə boy 

verən koloniyalar sayıldı. Hesablama kameranın 

20 kvadratında  aparıldı. Koloniyaların miqdarı 

bütün Petri fincanı sahəsi  üzrə təyin edilir.  

Nəticələrin statistik  iĢlənməsi Styudent cəd-

vəli əsasında aparıldı. 
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Learning of influence of the low temperature of the environment 

to the kokk infections 
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SUMMARY 

 
Key words: antibody, leucocyte, immunity, thermoregularion, opson-phagositary activity, 

lizosim 

 

Low temperature of the environment drops immunobioloji opposition of the organism down, 

including weakens the formation of antibody
,
s and  the phagositary activity of leucocytes. Becoming 

cold too much of the organism provoke reduction of quantity leucocytes and it is a cause for arising 

down  of the short-term tension immunity and reduced opposition of orqanism to infections. The kokk  

microbe infections of the organism register at any time of the year, but often in winter and srping, 

when natural opposition of the organism comes down. Learned influenc of the low temperature to bird 

orqanism. Therefore we learned morphological composition of the blood, albumen fractions of the 

serum, lizosim activity of the serum, opson-phagositary activity of leucocytes.  
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Изучение действия низкой температуры внешней среды  

на возникновение кокковых инфекций 
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РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: антитела, лейкоциты, иммунитет, терморегуляция, опсоно-

фагоцитарная активность, лизоцим 

 

Низкая температура внешней среды резко снижает иммунобиологическую 

резистентность организма, в том числе снижается антителообразование и фагоцитарная 

активность лейкоцитов. Переохлаждение организма вызывает лейкопению и образование 

кратковременного иммунитета низкой напряжѐнности и способствует снижению 

резистентности организма к микробным инфекциям. Кокковые инфекции встречаются в любое 

время года, но чаще в зимне-весенний период, когда снижается естественная резистентность 

организма. Было изучено влияние низкой температуры на естественную резистентность 

организма птиц. В связи с этим определили морфологический состав крови, общий белок, 

белковые фракции сыворотки крови, лизоцимную активность сыворотки крови, опсоно-

фагоцитарную активность лейкоцитов. 
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ПРИМЕНЕНИЕМ НУКЛЕИНАТА НАТРИЯ 
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инфекционный процесс, профилактика, антитела 

 

В последнее годы наблюдается заметное 

снижение устойчивости молодняка к инфек-

ционным заболеваниям, что обуславливается 

иммунной недостаточностью организма [1]. 

При поражении иммунной системы и 

механизмов неспецифической защиты течение 

инфекционного процесса осложняется, а труд-

ности терапии существенно усугубляются. 

Эти нарушения могут быть генетически обус-

ловлены или же возникают вторично под 

влиянием различных факторов. Все эти фак-

торы, по-видимому, способствуют понижению 

устойчивости организма животных, в особен-

ности молодняка к болезням. 

С целью повышения неспецифической 

сопротивляемости животных к инфекционным 

болезням исследователи прибегали к различ-

ным биологическим и химическим средствам 

(агар-агар, квасцы, тканевые биостимуляторы, 

бактериальные эндотоксины и т.д.) [4].Многие 

из этих веществ стимулируют общий тонус 

организма, активизируют деятельность важ-

нейших физиологических систем, в организме 

ускоряются процессы лейкопоэза, белкового 

обмена и, что очень важно, при сочетанном 

применении их с вакцинами усиливается вы-

работка антител против различных бакте-

риальных и вирусных инфекций [2,3]. 

Установлено, что вакцины и сыворотки, 

применяемые в сочетании с различными адъ-

ювантами, способны повышать общую неспе-

цифическую резистентность организма и на 

этой основе специфический иммунитет стано-

вится более эффективным средством борьбы с 

инфекционными болезнями [2]. 

Именно сальмонеллез овец, которую мы 

изучали во время выездов в неблагополучные 

овцеводческие хозяйства, показатели, что тя-

жесть протекания инфекции у ягнят в после-

дние годы возрастает. 

В качестве  неспецифических стимуля-

торов общей резистентности, а на этой основе 

специфического поствакцинального иммуно-

генеза, мы изучали сравнительную эффектив-

ность при комплексной вакцинации овец про-

тив сальмонеллеза, бруцеллеза, брадзота и 

анаэробной дизентерии ягнят в сочетании с 

нуклеинатом натрия. Поскольку известно, что 

создание пассивного  иммунитета у но-

ворожденных животных иммунизацией ма-

терей в период беременности в сочетании с 

иммуностимулятором является эффективным 

средством профилактики. 

Опыты проводили в крестьянско-фер-

мерском хозяйстве поселка Ашагы-Гушлу То-

вузского района на клинически здоровых жи-

вотных с соблюдением правил аналогов. Жи-

вотные были разделены на 6 групп по 5 жи-

вотных в каждой группе и подвергнуты ком-

плексной вакцинации против бруцеллеза, сал-

ьмонеллеза, брадзота и анаэробной дизенте-

рии ягнят в сочетании с нуклеинатом натрия 

по следующей схеме:  

I группа – животным вводили нуклеинат 

натрия со второй дозой поливалентной фор-

молтиомерсаловой вакцины и Brucevak штамм 

Brusella melitensis; 

  II группа – животным вводили первую 

дозу поливалентной ГОА вакцины, через 10 

дней первую дозу поливалентной формолти-

омерсаловой вакцины, через 10 дней  вводили 

вторую дозу формолтиомерсаловой вакцины, 

одновременно с вакциной   Brucevak  штамм 

Brusella melitensis применяя в комплексе с 

нуклеинатом натрия и со второй  дозой поли-

валентной ГОА вакцины.      

 III  группа-животных  двукратно вакци-

нировали поливалентной формолтиомерсало-

вой вакциной, не применяя при этом нуклеи-

ната натрия.                               

IV группа – животных двукратно вакци-

нировали поливалентной ГОА, не применяя 

при этом нуклеината натрия. 

V группа – животных вакцинировали 

вакциной Brucevak штамм Brusella melitensis 

не применяя при этом нуклеината натрия. 

VI группа – животные служили контро-

лем. 
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Вакцины применялись согласно настав-

лению. 

Целью наших исследований было выя-

вление влияния нуклеината натрия на им-

муногенез у привитых животных, а  также ус-

тановление корригирующего действия нук-

леината натрия в комплексном применении с 

поливалентной ГОА, формолтиомерсаловой  и 

вакциной Brucevak, которое могло бы способ-

ствовать усилению морфофункционального 

состояния и наоборот могло бы способст-

вовать ослаблению иммуносупрессивного 

действия выше указанных вакцин. 

Через сутки после вакцинации живот-

ных во всех группах изучали морфологичес-

кий состав крови, количество эритроцитов, 

лейкоцитов, гемоглобин, выводили лейкоци-

тарную формулу. Показателем неспецифичес-

кой резистентности организма в сыворотке 

крови служило содержание пропердина (опре-

деляемое по инсулиновому методу), белковые 

фракции, опсоно-фагоцитарная реакция. 

В результате исследований при ком-

плексном введении вакцин одновременно с 

нуклеинатом натрия поствакцинальная реак-

ция отсутствовала, а у животных вакциниро-

ванных без нуклеината натрия на вторые 

сутки после вакцинации наблюдали некоторое 

угнетение, вялость и кратковременную поте-

рю аппетита. У животных с такими симпто-

мами наблюдалось повышение температуры 

тела, которое держалась 3-4 дня. 

У всех животных в течение экспери-

мента ежедневно измеряли температуру тела, 

частоту пульса  и дыхания, наблюдали за об-

щим состоянием. Кровь для исследования   

брали у животных до вакцинации, а также 

после вакцинации. 

В результате изучения морфологическо-

го состава крови было установлено, что в кро-

ви животных в первой и во второй группах от-

мечалось увеличение количества лейкоцитов, 

которое на 10-й день исследования после пер-

вой вакцинации возросло с 9,08±0,11
.
10

9
/л до 

12,78±0,32
.
10

9
/л и 13,08±0,7410

9
/л соответ-

ственно.    

Ревакцинация животных вызвала даль-

нейшее увеличение уровня лейкоцитов, где 

показатель к 16-му дню исследования достиг-

ло 14,76±0,64
.
10

9
/л в первой группе и 14,62 

±0,72
.
10

9
/л  во второй группе. В третьей, чет-

вертой и пятой группах этот показатель был 

10,08 ±0,64
.
10

9
/л, 9,44±0,138

.
10

9
/л   и 10,46 

±0,36
.
10

9
/л  соответственно. 

У животных шестой контрольной груп-

пы отмечали некоторое учащение пульса и 

дыхания. 

Процент гемоглобина и количество 

эритроцитов увеличились против исходного, 

оставаясь до 30-го дня исследования на уров-

не выше исходного. 

При изучении опсонофагоцитарной ре-

акции крови нами установлено, что после вак-

цинации у всех подопытных животных акти-

визируется фагоцитарная активность лейко-

цитов. 

У животных, вакцинированных однов-

ременно с применением нуклеината натрия 

все показатели фагоцитоза – фагоцитарный 

индекс (ФИ) и  фагоцитарная активность (%Ф) 

были значительно выше контроля в течении 

всего опыта. 

Следовательно, нуклеинат натрия в со-

четании с применяемыми вакцинами усили-

вает у животных фагоцитарную способность 

лейкоцитов крови, создает напряженный 

иммунитет и положительно сказывается на 

продуктивности животных. 

Следует также отметить, что при ком-

плексной вакцинации животных против бру-

целлеза, сальмонеллеза, брадзота и анаэроб-

ной дизентерии ягнят в сочетании с нуклеи-

натом натрия в регионарных лимфатических 

узлах обнаруживается плазмоцитарная реак-

ция через двое суток после иммунизации. В 

свою очередь подъемы плазмоцитарной реак-

ции всегда предшествуют подъемам титров 

антител в крови. 

Таким образом, установлено, что приме-

нение нуклеината натрия при иммунизации 

животных вышеуказанными вакцинами об-

ладает свойством стимулировать иммуногенез 

у животных. 
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Qoyunların bir neçə infeksion xəstəliklərinə qarĢı vaksinasiyanın  natrium nukleinatla 

birgə aparılması zamanı immunogenezin  bəzi göstəriciləri 
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XÜLASƏ 

Açar sözlər: salmonellyoz, quzu, immunogenez, biostimulyator, vaksin, infeksion proses, 

profilaktika, antitel 

 Son zamanlar körpələr arasında infeksion xəstəliklərə qarĢı davamlılığın zəifləməsi hallarına 

rast gəlinir ki, bu da əsas etibarı ilə orqanizmin immun çatıĢmazlığı ilə əlaqədardır. 

 Fərdlərdə immun sistemin funksional pozğunluğu və orqanizmin qeyri-spesifik müdafiə 

mexanizminin zədələnməsi, infeksion prosesin gediĢatında mürəkkəbləĢmələrə səbəb olur. 

 Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, orqanizmin immunobioloji reaktivliyini, immun statusunu 

stimul edən vasitələrdən istifadə zəruri hesab edilir. 

 Məlum olduğu kimi, infeksion xəstəliklərə qarĢı qoruyucu vasitələrin sırasında, fəal peyvənd 

vasitələrinin tətbiqi öncül yerlərdən birini tutur. 

 Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuĢdur ki, qoyun və quzuların salmonellyozu, 

brusellyozu və anaerob infeksiyalarına qarĢı birgə immunizasiyanın natrium  nukleinatla eyni vaxtda 

həyata keçirilməsi, heyvanlarda ayrı-ayrı infeksion xəstəliklərə qarĢı formalaĢan immunitetin davamlı 

olmasını stimulyasiya edir. 

 

Some indicators immunogenesis with simultaneous vaccination of sheep against several 

infections at the same time using sodium nucleinate 

Doctor of Philosophy Veterinary  Sciences Z.A.Aleskerov  

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

 

Key words: salmonellosis, shep, immunogenez, biostimulator, the vaccine, infectious proses, 

prevention, antibodies 

As a non-specific stimulators of the total resistance, and on this basis, specific post-vaccination 

immunogenesis, we studied the relative efficiency with a comprehensive vaccination of sheep against 

salmonellosis, brucellosis, bradzota and anaerobic dysentery lambs, in combination with sodium 

nukleinat. Since it is known that the creation of passive immunity in neonatal animals by 

immunization of mothers during pregnancy in combination with an immunostimulant is an effective 

means of prevention. 

It was found that vaccines and serums, used in combination with various adjuvants capable of 

increasing the overall non-specific resistance of the organism and on this basis, specific immunity 

becomes a more effective tool in the fight against infectious diseases. 

It should also be noted that the integrated animal vaccination against brucellosis, salmonellosis 

and anaerobic bradzota lamb dysentery in combination with sodium nukleinat regional lymph node 

reaction plazmotsitarnaya detected two days after immunization. In turn, lifts plazmotsitarnoy reaction 

is always preceded by ups titer antibodies in the blood. 

Thus, it was found that the use of sodium nukleinata immunizing animals with vaccines 

aforementioned immunogenez has the property to stimulate the animals. 
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TOYUQLARIN YETĠġDĠRĠLMƏ NORMATĠVLƏRĠ 
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 Açar sözlər: yetişdirmə, normativlər, yeni qaydalar, şüalanma 

  

 2008-2010-cu illərdə ġəmkir rayonu Tel-

man adına quĢçuluq təsərrüfatında aparılan elmi 

tədqiqat iĢləri ilə sübut olunmuĢdur ki, baxım 

texnologiyasına düzgün əməl etdikdə (buraya, 

binadaxili mikroiqlim amilləri, yemləmə və sax-

lama Ģəraiti və s. aiddir) toyuqların məhsuldar-

lığını artırmaq mümkündür[1]. 

Odur ki, quĢlar üçün nəzərdə tutulan sax-

lanma texnologiyalarına əməl edilməlidir.  

QuĢların intensiv inkiĢafına təsir edən 

amillərdən biri 1m
2
 sahəyə yerləĢdirilməsi norma-

tivləridir[2]. 

                                                                                       Cədvəl 1                                                                                                 

1m
2
 sahədə quĢların bəslənmə normativləri                                                                                                                                                                                               

 

  

 

 

 

 

YaĢından asılı olaraq quĢlar üçün nəzərdə 

tutulan temperatur, nəmlik rejimi tələb olunur. Bu 

tələblər cədvəl 2-də göstərilmiĢdir [3].  

 Birinci 20 günlükdə quĢ binasında nəmlik 

65-70%, sonrakı dövrlərdə isə 55-60 % səviyyə-

sində saxlanmıĢdır.                                                                                 

                                                                                 Cədvəl 2 

Binadaxilində temperatur və nəmlik rejimi 

 

                             

 

 
 

 

QuĢların normal inkiĢafı üçün binanın iĢıq-

landırılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Təsərrü-

fatlarda binanın iĢıqlandırılması üçün (1m
2
 sahə 

üçün 4 Vt hesabı ilə) 60 Vt gücündə lampalardan 

istifadə edilməlidir. Bu da normal iĢıqlanmaya 

gətirib çıxarır. Lampalar 1,8 m hündürlükdən 

asılmalıdır.   

QuĢlar üçün  3-30 həftə ərzində iĢıqlanma 

saatları, 8-ci gündən 23-cü həftəyə qədər isə 

iĢığın intensivliyi azaldılmalıdır. Bu quĢlarda can-

lı kütlə normativlərinə əməl etmək üçün nəzərdə 

tutulur. Yəni,  əlavə çəki artımının əmələ gəlmə-

məsi və gələcəkdə yüksək məhsul əldə etmək 

üçün quĢları göstərilən iĢıqlanma rejimində saxla-

maq məqsədəuyğundur [4].  

Binadaxilində normal hava axınını yarat-

maq üçün quraĢdırılmıĢ  ventilyatorlar 1kq canlı 

kütləyə 5,0m
3
 hava mübadiləsi ilə təmin  

 

 

etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. Bu da nor-

mativə uyğundur [5]. 

QuĢçuluq müəssisələrində ДРТ-125 (ТУ 

16-675.013-83) tipli lampadan istifadə edərkən, 

nəzərdə tutulan dozanı tədricən artırıb, tamamla-

maq üçün quĢlar gün ərzində 3 dəfə (səhər, gü-

norta, axĢam) Ģüalandırılmalıdır.Yəni 1-ci günü 

nəzərdə tutulan dozanı almaq üçün quĢlar 1/4 his-

sə, günorta 1/2 hissə, axĢam isə qalan hissəni qə-

bul etməlidirlər. Ayrı-ayrı günlərdə Ģüalanma do-

zası lampanın yanma müddəti ilə tənzimlənir[6]. 

 Aparılan müĢahidələr onu göstərir ki, 

lampa yandıqdan 5 dəqiqə sonra normal rejimlə 

Ģüa verməyə baĢlayır. Bakterisid lampanın adi 

lampalarla birgə yandırılmasının quĢlar üçün heç 

bir mənfi təsiri yoxdur. Əksinə, belə iĢıqlanma 

sistemi iĢıqlı günü uzadan mənbə hesab olunur. 

Yəni, lampa yanarkən binadaxilində iĢıq söndü-

QuĢların yaĢı, gün YetiĢdirmə üsulu 1m2 sahəyə düĢən 

quĢların baĢ sayı, baĢ 

1-30 DəyiĢməyən döĢənəkdə 18-20 

31-60 DəyiĢməyən döĢənəkdə 15-17 

61-90 DəyiĢməyən döĢənəkdə 12-14 

91-154 DəyiĢməyən döĢənəkdə 8,0-10 

155-420 DəyiĢməyən döĢənəkdə 5,0 

QuĢların yaĢı, gün Temperatur, C0 Nəmlik, % 

1-10 32-28 70-65 

11-20 28-26 70-65 

21-30 26-24 70-65 

31-40 24-22 70-65 

41-60 22-20 65-60 

60-420 20-18 60-55 
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rülməməlidir. Çünki, iĢığın söndürülməsi quĢ-

larda streslərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. 

Bu da bilavasitə məhsuldarlığa təsir edər [8].  

Lampa söndürülüb, təkrar yandırılarkən fa-

silə verilməli, həmin fasilə  müddəti 8-10 dəqiqə 

müəyyən edilir. Lampa dəyiĢən cərəyanlı Ģəbə-

kəyə qoĢularaq iĢlədilir[9].  

Elektrik Ģəbəkəsində gərginlik dəyiĢərkən, 

lampada Ģüa axını da dəyiĢir. Gərginlik artdıqca 

Ģüa axını güclənir, azaldıqda isə zəifləyir. Gərgin-

lik normal həddən 10,0 %-i dairəsində dəyiĢdikdə 

Ģüa axını dəyiĢmiĢ gərginliyin hər bir faizi hesabı 

ilə təqribən 2,0 % dəyiĢir. Lampadan istifadə za-

manı onun asılma qaydalarına xüsusi fikir veril-

məlidir. Lampanın qaydaya uyğun asılması nə-

zərdə tutulan sahənin Ģüalandırılması üçün əsas 

Ģərtdir. 

                                                                                                                      Cədvəl 3  

    YaĢlar üzrə iĢığın intensivliyi, lk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şək.1. ДРТ-125 tipli bakterisid lampanın bina daxilində asılması 

1.ДРТ-125 tipli lampa ilə əks edici ekran, 2.Qidalandırıcı qurğu, 3.Tross, 4.Bərkidici, 5.Naqil 

       

Gərginlik 10 % və daha çox azaldıqda lam-

pa yanmaya bilər. Lampanı quraĢdırarkən, yaxĢı 

olar ki, qidalandırıcı qurğulardan yəni, tənzimlə-

yici (stabilizator) və ya transformatorlardan isti-

fadə edilsin. Lampanı əhatə edən mühitin tem-

peraturu Ģüa axınına az təsir edir. Lakin, lampanın 

daha düzgün iĢləməsi üçün əlveriĢli temperatur 

Ģəraiti 15-25 dərəcə hesab olunur.         

Heyvandarlığın müxtəlif sahələrindən fərq-

li olaraq quĢçuluqda istifadə olunan lampalar ya 

divara bərkidilməli, ya da tavandan asılmalıdır. 

QuĢların baĢ sayına uyğun olaraq lampa bina da-

xilində Ģaquli və ya üfüqi vəziyyətdə ola bilər. 

  Həftədə Gündə ĠĢıqlanma saatı, saat ĠĢığın intensivliyi, lk 

 1 24 20 

 2 22 20 

 3 20 20 

 4 18 20 

 5 16 20 

 6 14 20 

 7 12 20 

 8 10 15 

 9 9 15 

 10-14 8 15 

3-5 15-35 8 10 

6-8  8 5 

19  9 15 

20  10 16 

21  11 17 

22  12 18 

23  13 19 

24  13,5 20 

25  14 20 

26  14,5 20 

27-28  15 20 

29-30  15,5 20 

31-60  16 20 
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Əgər fərdi təsərrüfatlarda 50-60 baĢa qədər quĢ 

saxlanılırsa və həmin quĢları bakterisid lampa ilə 

Ģüalandırmaq istəyiriksə, lampa 35-45
0
 bucaq al-

tında divara bərkidilməli, quĢlar 3-5 dəqiqə müd-

dətində Ģüalandırılmalıdır.  

                      Cədvəl 4  

 Müxtəlif sinus bucaqlar altında alınan nəticələr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu halda Ģüalanmanın tətbiq sahəsi 14-16,5 

m
2
-dır. Digər halda təsərrüfatda 80-100 baĢ quĢ 

saxlanılırsa və həmin quĢlar bakterisid lampa ilə 

Ģüalandırılırsa, lampa 60-90
0
 bucaq altında tavana 

bərkidilməli, quĢlar 7,8-10,0 dəqiqə ərzində Ģüa-

landırılmalıdır. Bu halda Ģüalanmanın tətbiq sahə-

si isə 16,4-20,0 m
2
-dır[10].  

QuĢların baĢ sayı artdıqca müvafiq olaraq 

Ģüalanmada istifadə edilən lampaların sayı da 

artır. 200 baĢ quĢ üçün 2 ədəd lampa tələb olunur. 

Bu zaman lampalar tavandan asılmalıdır. Əgər 

quĢların baĢ sayı 250 baĢdırsa, onda 3-cü lampa 

35
0
 buğaq altında  divara bərkidilməlidir.  

 

 

Lampaların bu cür quraĢdırılması 50m
2
 sa-

hə üçün nəzərdə tutulmaqla, Ģüalanmaya 15,7 də-

qiqə vaxt lazımdır. Eritem Ģüalanmanın orta gös-

təricisi (2,0x192,76+109,87):3,0=165 mer/ m
2
-ə 

bərabər olacaqdır. ġüalanma döĢənək Ģəraitində 

saxlanan anac quĢlar üçün nəzərdə tutulur. ġüa-

lanma 420 günə kimi davam etdirilməlidir.  

ġüalanma 10 günlük fasilədən sonra 10 də-

qiqə Ģüalanma 10 gün müddətində yenidən təkrar 

edilməlidir. Yəni, 20m
2
 sahə üçün nəzərdə tutulan 

1 lampadan istifadə etməklə, 100 baĢ quĢ 190 mer 

x saat/ m
2
-ə Ģüalandırılır. 
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Müxtəlif sinus bucaqları, h0 dərəcə 

90 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 

Eritem Ģüalanmanın miqdarı, F2 mer/m2 

192,7 188,3 186,9 181,1 175,4 167,7 158,0 148,4 134,9 123,

3 

109,8 

Eritem Ģüalanmaya sərf olunan vaxt, t dəqiqə 

10 9,9 9,7 9,1 8,5 7,8 6,9 6,1 5,0 4,2 3,3 

Standart Ģüa dozasını almaq üçün lazım olan vaxt, t dəqiqə 

10 9,9 9,8 9,5 9,2 8,8 8,3 7,8 7,2 6,5 5,7 

Eritem Ģüalanmanın tətbiq sahəsi, S m2 

20 19,5 19 18,8 18 17,4 16,4 15,4 14 12,8 11,3 

QuĢların baĢ sayı, n baĢ.QuĢların1m2 sahədə baĢ sayı n=5 

100 97 95 94 90 87 82 77 70 64 56 
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Standards of breeding hens, and the introduction of new rules 

Head of Department Y.Q.Gozalov 

Scientific Institute of Animal Vreeding 

 

SUMMARY 

Key words: breeding, regulations, new rules, irradiation 

 

When growing chickens must comply with the basic rules on the content, which affect the 

growth and development of birds. It is a complex of existing environmental factors that contribute to 

the best manifestation of the physiological functions of the body, and the bird from getting her 

maximum productivity. In other words, in order to physiological poultry condition was normal and the 

body its lowest voltage reproduced the maximum number of eggs or given higher weight gain, it 

requires not only feed but also the optimal parameters heat, moisture, light, movement speed and 

cooling air capacity, atmospheric pressure, irradiation, the noise, airborne dust particles and 

microorganisms, the gas composition of the air that is what makes the microclimate. 

 

УДК 636.5.03.087.72    

Нормативы разведения кур и внедрение новых правил 

Руководитель отдела Я.Г.Гёзалов 

Научно исследовательский институт животноводства 

 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: разведения, нормативы, новые правила, облучения  

 

При выращивании кур следует соблюдать основные нормы по содержанию, которые 

влияют на рост и развитие птиц. Это комплекс действующих факторов внешней среды, 

который способствует наилучшему проявлению физиологических функций организма птицы и 

получению от неѐ максимальной продуктивности. Другими словами, для того, чтобы 

физиологическое состояние птицы было нормальным и организм еѐ с наименьшим 

напряжением воспроизводил максимальное количество яиц или давал высокие привесы, 

требуются не только корма, но и оптимальные параметры тепла, влаги, света, скорости 

движения и охлаждающей способности воздуха, атмосферного давления, облучения, уровня 

шума, взвешенных в воздухе пылевых частиц и микроорганизмов, газового состава воздуха то 

есть того, что составляет микроклимат. 
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ULTRASƏSDƏN BAYTARLIQ TƏBABƏTĠNDƏ BĠOLOJĠ STĠMULƏEDĠCĠ KĠMĠ 

ĠSTĠFADƏ EDĠLMƏSĠ 

Professor R.N.Allahverdiyev,  

b\m K.Ə.Quliyeva  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: bioloji stimuləetmə, ultrasəs, qan zərdabı, eritrositlər, qanın rəng göstəricisi 

 

Baytarlıqda ultrasəsdən fizioloji və patoloji 

proseslərin  təyin edilməsi ilə yanaĢı bioloji sti-

muləedici kimi də istifadə olunur. Bu zaman 

bioloji sistemlərin morfofunksional yeniləĢməsi 

orqanizmin spesifik reaktivliyi kimi meydana 

çıxır [1...4]. Ultrasəs hüceyrənin  orqanellərinə, 

fermentlərə, bioloji fəal peptidlərə təsir edərək 

anabalizm və katobalizm arasında yeni müvazinət 

yaradır. Bu münasibətə  orqanizmin verdiyi cavab 

reaksiyası reaktivliyin təzahür forması olduğun-

dan bioloji stimulə alınır [3]. Bu proses mo-

lekulyar səviyyədə öyrənildikdə daha mürəkkəb 

biokimyəvi və biofiziki proseslərlə müĢayiət 

olunduğu müəyyən olunur. 

Ultrasəsin təsiri özünü qanın tərkibində ge-

dən dəyiĢikliklərdə göstərir. Bu zaman həm erit-

rositlərin, həm də leykositlərin miqdarı dəyiĢir, 

bir qayda olaraq onların sayı artır və keyfiyyətcə 

yeni formalı elementlər əmələ gəlir. 

Bununla yanaĢı bir sıra biokimyəvi və he-

motoloji göstəriciləri də dəyiĢir [5,6]. Ultrasəsdən 

bioloji stimuləedici kimi istifadə olunduqda qan 

sistemində gedən yeniləĢmə ilə əlaqədar olaraq 

toxuma liflərinin ölçüləri, daxili sekresiya və-

zilərinin morfoloji və funksional xüsusiyyətləri 

nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyiĢir [7]. 

Ultrasəsin immun sistemə təsiri onun daha 

mürəkkəb mexanizmə malik olduğunu göstərir. 

Ġmmun və qanyaradan orqanlar orqanizmin baĢqa 

sistemləri ilə əlaqədar olduğundan onların fəaliy-

yətini də stimullaĢdırır, beləliklə spesifik və qeyri 

–spesifik reaktivlik güclənir. Deyilənləri ümumi-

ləĢdirərək göstərmək olar ki, ultrasəsin mikro-

axını hüceyrələrə təsir edib membran keçirici-

liyini artırır, hüceyrədaxili tərkib dəyiĢir, fer-

mentlərin fəaliyyət Ģəraiti yeniləĢir, hüceyrədə 

yeni fermentlərin sintezini baĢlayır. Təzə fer-

mentlər isə sintez prosesini gücləndirib bioloji sti-

muləni təmin edir. Biz ultrasəsdən bioloji sti-

muləedici kimi istifadə edərkən bu prinsiplərə 

əsaslanmıĢıq. 

Ultrasəs dovĢanın qan damarlarından veril-

məklə bioloji stimulə alınır. Ultrasəs dovĢanın qu-

laq seyvanında süni hiperemiya yaratdıqdan sonra 

―VUT – 1‖ aparatı ilə bilavasitə damarlardan fasi-

ləsiz olaraq qana verilir. Bu zaman qanyaradan və 

baĢqa sistemlərdə bioloji stimulə yaranır. Ultrasəs 

almıĢ dovĢandan qan zərdabı ayırıb xüsusi rejim-

də saxladıqdan sonra baĢqa heyvanda bioloji sti-

muləedici kimi istifadə edilir. Ultrasəs almıĢ qan 

zərdabı buzovlarda müxtəlif distrofiyalar, anemi-

yalar zamanı tətbiq olunduqda yaxĢı müalicəvi 

effekt alınır. 

Ultrasəs mənbəyi kimi ―VUT – 1‖ apara-

tından istifadə edilmiĢdir. Ultrasəs hər kv.sm. 0,9 

vatt olmaqla ―fasiləsiz‖ üsulla verilmiĢdir. Ultra-

səs 10 baĢ biryaĢlı ağ dovĢana qulaq seyvanından 

10 dəqiqə müddətində mütəmadi bilavasitə tə-

masla tətbiq edilmiĢdir. Qulaq tükdən azad edil-

dikdən sonra qliserinlə hiperemiyalaĢdırılmıĢ və 

10 gün fasiləsiz olaraq ultrasəsə məruz qoyulmuĢ-

dur. 

Təcrübələr iki istiqamətdə aparılmıĢdır: 

birinci halda ultrasəs almıĢ dovĢanlar üzərində 30 

gün ərzində hemotoloji, biokimyəvi immunoloji  

və nəhayət histoloji müayinələrin aparılması, 

ikinci halda isə ultrasəs almıĢ dovĢanlardan 14 

gün sonra qan zərdabının alınması, 3 gün +4
0
 C – 

də saxlanıb bioloji stimuləedici kimi buzovlarda 

müxtəlif mənĢəli distrofiya və anemiyanın korek-

siya edilməsində istifadə olunması nəzərdə tutu-

lurdu. Tədqiqat zamanı eritrositlər  və leykositlər 

―Mikros - 60‖ aparatında və Qoryayev kamera-

sında, ümumi zülal refroktometrdə və Louri üsulu 

ilə hemoqlobin klassik kolorimetrik üsulla, hemo-

metrlə, T vəB limfositlər N.Ġ.Blinovun təklifi  ilə 

rezetka üsulu təyin edildi. Histoloji tədqiqatlar 

üçün kəsiklər parafinlə hopdurulmuĢ, mikrotomla 

kəsilib hemotoksilin – eozin boyası ilə boya-

dıqdan sonra mikroskopda tədqiq edilmiĢdir. Alı-

nan nəticələr biometrik üsulla iĢlənilmiĢdir. 

Heyvanlar üzərində təcrübələr aparılarkən 

heç bir ağrısızlaĢdırma tipindən və evtanaziya 

üsulundan istifadə olunmamıĢdır. Histoloji tədqi-

qatlar zamanı heyvanlar qansızlaĢdırılmıĢ və son-

ra nümunə götürülmüĢdür. 

Ultrasəsin bioloji stimuləedici təsiri ilk 

növbədə qanda formalı elementlərin, hemoqlobi-

nin və zərdab zülallarının  dəyiĢməsində özünü 

göstərir. Belə ki, bioloji stimulədən 30 gün sonra 

ultrasəs almıĢ dovĢanın qanında eritrositlər 

4,7±0,83 mln -dan 6,03±0,27mln. kimi artır, 

hemoqlobin isə 10,73±0,54 q\% – dən 13,06±0,27 

q\% qədər yüksəlir. Bu zaman leykositlərin 
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ümumi sayının dalğavari dəyiĢməsi nəzərə çarpır. 

Bu orqanizmin ümumi reaktivliyi ilə bilavasitə 

əlaqədardır. Limfositlərin miqdarının dəyiĢməsi 

xüsusilə nəzərə çarpır. Belə ki, T – limfositlər 

ultrasəs aldıqdan 14 gün sonra 20,67±1,82% - dən 

37,33±2,20% - ə, B limfositlər isə 10,33±0,81% - 

dən 23,33±1,74% - ə qədər artır, sonra isə onların 

miqdarı tədricən azalaraq 30 – cu gün intakt hey-

vanlardakı göstəricilərə yaxınlaĢır. Bu reaktivliyi 

göstərən əlamət kimi təzahür edir. 

Ultrasəsin qan vasitəsilə verilməsi dovĢan-

ların bir sıra toxumlarında və endokrin vəzilə-

rində morfofunksional dəyiĢikliklər əmələ gətirir. 

Belə ki, ultrasəsin təsirindən 30 gün sonra eninə 

zolaqlı əzələlərin diametri 34,5±0,24 mkm- dən 

41,2±0,48 mkm-ə qədər artır. Böyrəküstü vəzilə-

rin histoloji tədqiqi zamanı qabıq və beyin 

qatlarının təfriqi aydın görünür. Ġntakt heyvanlar-

da böyrəküstü vəzin ölçüləri 1,42x1,12 (mm) 

olduğu halda ultrasəs almıĢ dovĢanlarda bu 

göstərici 1,85 x 1,27 mm - ə çatır. 

Qalxanabənzər vəzin morfofunksional 

vəziyyəti ultrasəsin təsirindən daha kəskin də-

yiĢir. Qalxanabənzər vəzə ultrasəsin təsirini öyrə-

nərkən, məlum oldu ki, ultrasəsin təsirindən və-

zidə kolloid maddələrin daha intensiv reab-

sorbsiya olunması nəzərə çarpır.  

DovĢana ultrasəs verildikdən 14 gün sonra 

ondan qan alıb, zərdabını ayırıb distrofiyalı bu-

zovların qan sisteminə, immun sistemə onun təsiri 

öyrənilmiĢdir. Ultrasəs almıĢ dovĢanın qan zərda-

bı buzovlara 0,5 ml + 5 ml fizioloji məhlul  dəri-

altına yeritdikdən sonra 30 gün ərzində buzovun 

qanında ümumi zülal 53,03±0,2 q\l – dən 

58,0±0,7 q\l, qlükoza 3,4±0,1 mmol\l – dən 

3,7±0,16- ə qədər dəyiĢmiĢ, eritrositlər 3,7±0,2 

ml, 7,2±0,4- ə ml qədər (P˂0,05), hemoqlobin 

6,4±0,4 q% - dən 11,0±0,2 q\% qədər artmıĢdır 

(cədvəl 1). 

Cədvəl 1 

Ultrasəs almıĢ qan zərdabının anemiyalı buzovlara tətbiqi zamanı qanda eritrositlərin və 

hemoqlobinin miqdarının dəyiĢmə dinamikası  
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Eritrositlər 

mil\mm3 
3,7±0,2 3,8±0,3 3,6±0,3 4,6±0,4 3,8±0,2 5,8±0,3 3,6±0,4 7,2±0,4 

Hemoqlobin  6,0±0,4 6,2±0,3 6,1±0,2 7,4±0,3 6,0±0,3 8,9±0,2 6,1±0,3 11,0±0,2 

Rəng göstəriciləri 0,6±0,4 0,6±0,2 0,6±0,3 0,7±0,1 0,6±0,1 0,8±0,2 0,6±0,3 1,0±0,4 

 

Ultrasəs almıĢ dovĢanın qan zərdabı buzov-

ların immunsəriĢtəli orqanlarına da stimuləedici 

təsir göstərərək 30 gün ərzində leykositlərin, lim-

fositlərin miqdarı artmıĢdır. Burada T limfosit-

lərin və B – limfositlərin fəallığı daha da nəzərə 

çarpır.  

Ultrasəs dovĢana qan damarlarından veril-

dikdə orqanizmin reaktivliyinə bioloji stimulə-

edici təsir göstərir. 

 

Nəticə 

Ultrasəsin təsirindən orqanizmdə qanyaranma prosesi güclənir, qırmızı sümük iliyində 

retikulositlərin, normositlərin və hemoqlobinin sintezi güclənir. 

1. Bioloji stimulə zamanı immunsəriĢtəli orqanlarda leykositlərin xüsusilə T və B limfositlərin 

miqdarı artır. 

2. Reaktivliyin bioloji stimuləsi böyrəküstü və qalxanabənzər vəzilərin morfofunksional 

vəziyyəti dəyiĢir. 

3. Ultrasəsin bioloji stimuləedici təsirindən eninəzolaqlı əzələlərin lifləri qalınlaĢır. 

4. Ultrasəs almıĢ dovĢanın qan zərdabından bioloji stimuləedici kimi istifadə oluna bilər. 

5. Ultrasəs almıĢ dovĢanın qan zərdabından distrofiyalı və anemiyalı buzovlarda istifadə 

etdikdə inkiĢafın koreksiyası qanyaranmanın və immun sistemin bioloji stimuləetməsi hesabına baĢ 

verir. 
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6. Ultrasəs almıĢ qan zərdabını buzovlara bioloji stimuləedici kimi verdikdə əlavə olaraq 15 – 

17% çəki artımı müĢahidə edilir. 

7. Ultrasəs almıĢ qan zərdabından biolojistimuləedici kimi istifadə etdikdə heç bir 

patomorfoloji dəyiĢikliklər müĢahidə edilməmiĢdir. 
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Ultrasound veterinary medicine to be used as a biological stimulating 

 

prof R.N.Allahverdiyev  

sen.\lec. K.Ə.Kuliyeva  

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

 

Key words:  ultrasound, biostimulation off blood serum, blood alls 

 

Ultrasonic action on blood of the rabbit causes in biostimulators properties. Morphological and 

finctional immune – competent and formation of blood bodies of the rabbit become more active.  

When voicing blood ultrasound it has a serum biostimulating properties. To produce bio –

stimulation of rabbit serum. In the aplication of ultrasound, calves, as biodyne received an additional 

gain which amounted to 17%  weight gain. 

 

Использование ультразвука в ветеринарной медицине как 

биологический стимулятор 

 

Проф Р.Н.Аллахвердиев  

с\пр. К.А.Кулиева  

Азербайджанский  государственный аграрный университет 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: ультразвук, биостимуляция , сыворотка крови, форменные элементы 

крови 

 

Воздействие ультразвука на кровь кролика вызывает у него биостимулирующее действие 

и активизирует морфофункциональные свойства иммунокомпонентных  и кроветворных  

органов кролика. С этой целью мы использовали низкочастотный ультразвук для получения 

биостимулирующей сыворотки крови кролика. А также применение ультразвука телятам  , как 

биостимулятор дала  возможность получить дополнительный привес, который составлял 17 % 

привеса 
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CAMIġLARDA ĠKĠNCĠLĠ OSTEODĠSTROFĠYANIN KOMPLEKS  MÜALĠCƏ VƏ 

PROFĠLAKTĠKASI 

                                                                                       Dosent İ.F.Gəncəyev,  

Ş.Ş.Əliyeva, T.M.Babayeva, R.Ə.Abbasov 

                                                                                      Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər:  osteodistrofiya, dispanserizasiya, profilaktika, ketoz, camış 

 

Məhsuldar camıĢlarda yüksək intensiv 

yemləmə zamanı  ketoz və ikincili osteodistrofiya 

xəstəliyi təsadüf edilir. 2013-2016 illərdə  ardıcıl 

aparılan dispanserizasiya zamanı Bəhrəmbəyli 

kəndində yerləĢən Bağmanlar camıĢçılıq təsərrü-

fatında ketoz xəstəliyinin əlamətləri 15-18%, 

ikincili osteodistrofiyanın əlamətləri isə 5-8% 

heyvanlarda müəyyən edilmiĢdir. Müstəqil olan 

ketoz xəstəliyinin əsas səbəbləri -artıq olan enerji 

və protein yemləməsi, yem paylarında otun, kulə-

Ģin,  samanın və baĢqa gaba yemlərin  az olması, 

konsentrat yemlərin çox olması, yem paylarında 

keyfiyyətsiz silos və senajın olması, müntəzəm 

gəzintinin olmaması, binaların nasaz  olan ventil-

yasiyasıdır. Ketoz xəstəliyi camıĢlarda hiperketo-

nemiya, ketonuriya, ketonolaktiya, qaraciyərdə, 

miokard və baĢqa orqanlarda  keçən distrofik də-

yiĢikliklərlə müĢayiət edilir. Xəstəliyin uzun 

müddət davam etdikdə sümüklərdə distrofiya 

əmələ gəlir, heyvan məhsuldar keyfiyyətlərini iti-

rir və onları çıxdaĢ edirlər. Sümük distrofiyasının 

əmələ gəlməsi  ketoz xəstəliyi zamanı  camıĢlarda 

iĢtaha azaldıqda orqanizmə yemlə mineral ele-

mentlərin yetərincə daxil olmaması və ya D-vit və 

baĢqa bioloji aktiv maddələrin çatıĢmazlığı nəti-

cəsində onların orqanizmlə mənimsənilməməsi 

ilə əlaqədardır.  Hiperketonemiya nəticəsində  pa-

raqalxanabənzər vəzlərin funksiyası (kalsium – 

fosfor mübadiləsini tənzimləyir)  pozulur. Ġkincili 

osteodistrofiya əmələ gəlmə səbəbləri ilə ketozla 

sıx əlaqədar olaraq onun fonunda keçir. Bu xəstə-

liklərin polietioloji təbiyətini nəzərə alaraq təsər-

rüfatda müalicə və profilaktikasını aparmaq üçün 

aĢağıda göstərilən dərman qarıĢıqlarının yemlərə 

əlavə edərək istifadəsi qarĢımıza qoyulan əsas 

məqsəd  olmuĢdur [1, 2]. 

QarıĢığın sutkalıq dozası. Mineral hissəsi 

–kalsium fosfat-100qr, maqnezium sulfat-80qr, 

mətbəx sodası-50qr, manqan sulfat-1000mq, sink 

sulfat-1000mq, kobalt xlorid-30mq, mis sulfat- 

200mq, kalium jodid-12mq, natrium tiosulfat- 

0,1qr, vələmir kəpəyi -400qr. Vitamin hissəsi- A-

vit 500000 b.v., Videin-D3100000 b.v., 50% E- 

vit 300mq, vələmir kəpəyi-50 qr.   

Bu əlavələri yemə bilavasitə təsərrüfatda 

qarıĢdırırdıq. Yemlə qarıĢıq əlavələr təsərrüfatda 

6 ay müddətində sərin yerdə saxlanılırdı. Mualicə 

əlavəsi təsərrüfatda  iyirmi( 20) baĢ  ( təcrübə 

qrupu)  ketoz və ikincili osteodistrofiya ilə xəstə 

heyvanlara 2015 ildə yanvar ayından iyun ayına 

kimi istifadə olunmuĢdur. Paralel olaraq 15 baĢ 

xəstə  heyvan üzərində   (nəzarət  qrupu) muayi-

nələr aparılırdı əlavə verilmirdi. Təcrübə və nəza-

rət qrupuna  laktasiyanın 1-3 aylarında olan  5-8 

yaĢlı, sonuncu laktasiyada 1150 – 1200 kq. süd 

verən camıĢlar daxil edilmiĢdir.Heyvanlara müa-

licə əlavəsi 30-40 gün müddətində gündə bir dəfə 

qarıĢıq yemlə ( 400qr mineral hissəsi və 50 qr vi-

tamin hissəsi)  verilirdi. Təcrübə və nəzarət qru-

puna aid olan heyvanların yemləmə və saxlan-

ması təsərrüfat Ģəraitinə uyğun olmuĢdur. Nəzarət 

qrupunda olan heyvanların mualicəsi təsərrüfatın 

mütəxəsisiləri tərəfindən adi qaydada ( qlukozo 

və vitaminoterapiay, kalsium xloridin yeridilmə-

si) aparılırdı.   Təcrübə dövründə maddələr müba-

diləsinin vəziyyəti və heyvanların sağlamlığı bi-

zim tərəfimizdən ciddi  nəzarətdə saxlanırdı. Bu-

nun üçün 3 dəfə təcrübə heyvanlarından    qan, 

süd və  sidik alınaraq  analizi  və kliniki müayinə-

ləri aparılırdı.Qanda hemoqlobinin miqdarı (he-

moqlobin sianid üsulla), leykositlərin miqdarı  

(Qoryayev kamerasında), ümumizülal (refrakto-

metr üsulu ilə), qan plazmasının qələvi ehtiyatı 

(T-110 titratorlarda  ikiləĢmiĢ kolba üsulu ilə) 

ümumi  kalsium  (trilonometrik üsulu ilə), qeyri 

üzvü  fosfor (vanadat-molibden  üsulu ilə),  maq-

nezium (titanla rəngli reaksiya usulu), sidik 

cövhəri (diasetilmonooksimlə), keton cisimləri 

iodometrik usulla), Ģəkər (ortotoluidin usulla), sü-

leyma çöküntü reaksiyası, A-vit (Bessey usulu 

ilə), süddə yuxarıda göstərilən   muayinə üsullarla 

keton cisimləri, ümümi kalsium, qeyri üzvü fos-

for, maqnezium və A-vit təyin edilirdi. Təcrübə 

və nəzarət qrupunda olan heyvanların  təcrübədən 

öncə vəziyyətləri təxmini eyni olmuĢdur: hər 

qrupda iki baĢ camıĢ orta köklük dərəcəsində, 

qalanları isə orta köklük dərəcəsindən aĢağı ol-

muĢlar. Nəzarət qrupunda orta hesabla bədən 

temperaturu-38,8
0
C, nəbz–82,86, Tənəffüs-32,4, 

ĠĢkənbənin təqəllüsü- 3,28, Təcrübə qrupunda uy-

ğun olaraq 38,6 ; 80,60;32,31;3,61, heyvanların 

48%  çoxunda taxikardiya və səthi tənəffüs mü-

Ģahidə edilirdi. Iki baĢ nəzarət qrupundan bir baĢ 

da təcrübə qrupunda olan camıĢlarda  mədə ön-
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lüklərinin hipotoniyası müəyyən edilmiĢdir. Xəstə 

heyvanların qanında hemoqlobin, qələvi ehtiyya-

tı, kalsium bəzən fosfor və maqneziumun, sidik 

cövhəri və Ģəkərin miqdarı azalmıĢ olurdu. Hey-

vanların əksəriyyətində qan serumunda ümümi 

zülalın miqdarı normadan bir gədər artıq olurdu, 

lakin bəzi camıĢlarda bu göstərici 7,2qr % aĢağı 

olurdu. Süleyma çökmə reaksiyasının göstəricisi 

əsasən 1,6 ml  aĢağı olurdu. Keton cisimlərinin 

miqdarı 6 baĢ nəzarət qrupunda  və 8 baĢ təcrübə 

qrupunda olan camıĢlarda normadan ( 6mq%) ar-

tıq olmuĢdur. Nəzarət qrupunda olan camıĢlarda 

keton cisimlərinin miqdarı orta hesabla 7,2mq% 

olmuĢdur, təcrübə camıĢlarda isə bu rəqəm 9,98 

mq% bərabər olmuĢdur. Hiperketonemiya hətta 

iĢtahası azalmayan heyvanlarda belə bürüzə ve-

rirdi. Təcrübə aparılan dövrlərdə heyvanlarda  or-

qanizmdə iltihabı ocağların olmasını  göstərən 

leykositoz müəyyən edilməmiĢdir. Təcrübə zama-

nı  yem əlavələrinin verilməsinin  5-8 günləri    

heyvanların ümümi vəziyyəti yaxĢılaĢmağa baĢ-

ladı, 10 gündən sonra isə qruplarda olan hey-

vanların   kliniki-biokimyəvi  göstəricilərində cid-

di dəyiĢirliklər müəyyən edilirdi. Bu dövrdə hey-

vanların əksəriyyətində iĢtaha normallaĢmıĢdır, 

taxikardiya və səthi tənəffüslü heyvanların sayı 

azalmıĢdır. Müalicənin 40-45- ci günləri heyvan-

ların hamısında kökəlmə müĢahidə olunur, tüklər 

parlaqlanır, sümüklərdə bərkimə müəyyən edilir, 

heyvan yeridikdə və yatıb qalxdıqda ağrı hiss 

olunmur, nəbz, tənəffüs və ruminasiya normalla-

Ģır. Orta hesabla nəbzin sayı-71,2, tənəffüs - 24,8, 

iĢkənbənin təqəllüsü isə-4,8 olmuĢdur. Təcrübədə 

olan 20 xəstə camıĢdan 16 sağalmıĢdır, ikisi ağır 

vəziyyətdə olduğundan məcburi kəsimə göndəril-

miĢdir, qalan iki baĢa əlavə 10 gün müddətində  

müalicə aparılmıĢdır. Nəzarət qrupunda olan ca-

mıĢların  ümümi vəziyyəti demək olar ki dəyiĢ-

məmiĢdir, təcrübənin sonunda nəbz normadan ar-

tıq olmuĢdur, 40% artıq heyvanlarda tezləĢmiĢ tə-

nəffüs və   mədə önlüklərinin hipotoniyası müəy-

yən edilirdi. Bu qrupda olan camıĢların əksəriy-

yətində köklük dərəcəsi orta  köklük dərəcəsindən  

aĢağı  olmuĢlar.  Müalicə üçün camıĢlara yemlər-

lə verilən əlavələrin  orqanizmə müsbət  təsiri qa-

nın və sidiyin muayinəsi ilə də təsdiq edilir. Hey-

vanların əksəriyyətində anemiya, hiperproteine-

miya, asidoz,  hipokalsiemiya, ketonemiya, hipo-

qlikemiya,  və baĢqa pozqunluqların əlamətləri 

yox olmuĢlar. Müalicənin sonunda təcrübə qru-

punda camıĢların qanında hemoqlobinin miqdarı 

1,1 qr%, qələvi ehtiyyatı 8,24 h%Co2,sidik cöv-

hərinin miqdarı 3,5mq%, Ģəkərin miqdarı 

6,45mq%, A-vit miqdarı 13,2mkq% artmıĢdır. 

Eyni vaxtda ümümi zülalın miqdarı 0,57qr% , 

keton cisimlərinin miqdarı 4,21qr%, aseton və 

asetosirkə turĢusunun miqdarı isə 2,54mq% azal-

mıĢdır. Suleyma sınağının göstəricisi ümumiy-

yətlə dəyiĢməmiĢdir, lakin müalicənin əvvəlində 

heyvanların yarısından çoxunda 1,6 mlaz və 2,2 

ml çox olmuĢdur. Nəzarət qrupunda olan camıĢ-

larda əksinə olaraq hemoqlobinin miqdarı orta he-

sabla 1,45qr% azalmıĢdır, demək olar ki heyvanl-

qarın əksəriyyətində sidik cövhərinin miqdarı aĢa-

ğı səviyyədə qaldı, süleyma çöküntü reaksiyası 

ancaq iki baĢ camıĢda normada olmuĢdur, qalan 

heyvanlarda 1,2 – 0,8 ml bərabər olmuĢdur. Zü-

lalın miqdarı 42,5% heyvanlarda  9qr% artıq ol-

muĢdur, 25% heyvanlarda isə fosforun miqdarı 

4,5mq% aĢağı olmuĢdur, 37, 5% heyvanlarda 

maqneziumun miqdarı 1,8mq% aĢağı olmuĢdur, 

50% heyvanlarda keton cisimlərinin miqdarı 

9mq% artıq olmuĢdur, 25% heyvanlarda isə 

Ģəkərin miqdarı 43mq% aĢağı olmuĢdur. Qaraci-

yərin punktatının histokimyəvi muayinəsi ( Əli-

yev. E) göstərdiki xəstə camıĢlarda mualicəvi əla-

vələrin təsirindən orqanizmdə  əlveriĢli morfo 

funksional dəyiĢirliklər əmələ gəlir, daha  bürüzə 

verən uyğunlaĢma və bərpa kompensator proses-

lər müəyyən edilir. Müalicəvi əlavənin xəstə hey-

vanlara yemlə verilməsi süddə keton cisimlərinin 

miqdarının azalmasına A-vit isə artmasına səbəb 

oldu. Mualicənin  10-cu günündə   keton cisimlə-

rinin miqdarı 12,81mq% 7,24mq%  qədər, o cüm-

lədən aseton və asetosirkə turĢusunun miqdarı 

3,63  1,72  enmiĢdir. Müalicənin əvvəlində 75,2% 

heyvanlarda bunların konsentrasiyası 8,5mq% 

artıq olmuĢdur, mualicənin sonunda iki baĢ hey-

vanda mötədil ketonolaktiya (11,2 - 12,45mq%)  

müəyyən edilmiĢdir. Orta hesabla qrupda müali-

cənin sonunda keton cisimlərinin miqdarı 4,45-

mq% azalaraq  normada olmuĢdur, iki baĢ camıĢ-

da müalicə dövründə bu göstərici 21,4mq% -dan-

6,84mq% enmiĢdir. Nəzarət qrupunda keton 

cisimlərinin miqdarında elə də ciddi dəyiĢirlik 

müĢahidə olunmadı. Əvvəlcə süddə keton cisim-

lərinin miqdarı 11,24 mq % olmuĢdur, təcrübənin 

sonunda bu göstərici 10,45mq%  bərabər olmuĢ-

dur. Müalicəvi əlavələrin istifadəsi sağmal hey-

vanlarda təcrübə dövründə  məhsuldarlığın 3,5-

5,8% artmasına səbəb  olmuĢdur. Əlavələrin vax-

tında xəstə  heyvanların  yemlərinə daxil edilməsi   

müsbət nəticə verir, xəstələrin hamısı sağalır 

[2...3]. 

Nəticə 

1  Yüksək məhsuldar camıĢlarda ikincili osteodistrofiya ilə ağırlaĢmıĢ ketoz xəstəliyində təklif 

olunan kompleks mualicə əlavəsi yüksək terapevtiki effektə malikdir.  
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2 Müalicəvi əlavənin 40 gün müddətində istifadəsi camıĢlarda mineral, karbohidrat – yağ və  

zülal mübadiləsinin normallaĢmasına,  turĢ-qələvi müvazinətinin tənzimlənməsinə, iĢtahanın 

yaxĢılaĢmasına, məhsuldarlığın artmasına, qaraciyərin, ürəyin və baĢqa orqanların funksiyasının  

bərpasına səbəb olur.  

3 Müalicəvi əlavənin təsiri altında xəstə camıĢların südündə  keton cisimlərinin o cümlədən 

asetonvə asetosirkə turĢusunun  miqdarı azalır.  
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Buffalos complex treatment and prevention of secondary osteodistrofiyanın 

Dosent I.F.Qancayev  

S.S.Aliyeva, T.M.Babayeva, R.Ə.Abbasov 

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

Key words: osteodistrofiya, medical examination, prevention, ketoz, buffalo 

We highly productive with high-intensity feeding buffalo often recorded sluchaiketoza and 

secondary osteodystrophy. We highly buffalo with ketosis complicated secondary osteodystroph-

ycomplex therapeutic additive has a pronounced therapeutic effect. Ketos diseases are observed 

hiperketonemia, ketonuria, ketonolaktia, liver myocardial and other organs dystrophic changes and 

amendments to buffalos. When the disease for a long time, the bones occurs dystrophy, animal  loses 

the quality of production and them are reject. Considering  thepolietiology nature of these diseases the 

farm to treatment and prevention the use of herbal mixtures by adding the following fodder has been a 

key goal set before us.Mineral part of the calcium phosphate-100g, magnesium sulphate-80g, kitchen 

soda-50g, manganese sulfate-1000 mg, 1000 mg of zinc sulfate, chloride cobalt-30mg, copper sulfat-

200mg, potassium jaded - 12mg, sodium thiosulphate – 01gr, oat bran – 400gr. Vitamin part of the A-

vit 500000 i.u, Videin D3100000 i.u, 50% vit E 300mg, oat bran, 50 g.The use of therapeutic 

applications 3,5-5,8% increase in productivity of mulch animals has led to the practice.Animal feed 

supplements in time to be included in the patient gives a positive result, all of the patients cured. 

 

Лечение и профилактика вторичных остиодистрофий у буйволов 

Дос. И.Ф.Гянджаев, 

Ш.Ш.Алиева, Т.М.Бабаева,. Р.А.Аббасов 

                                            Азербайджанский государственный  аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: остиодистрофия, диспансеризация, профилактика, кетоз,буйвол 

У высокопродуктивных буйволиц при высокоинтенсивном кормлении часто  

регистрируются случаикетоза и вторичной остеодистрофии.Кетозбуйволов , сопровождается 

гиперкетонемией, кетонурией, кетонолактией, дистрофическими изменениями миокарда, 

печени и других органов. Длительное течение болезни вызывает у животных дистрофические 

изменения в костях и является причиной снижения продуктивности животных, что 

способствует их выбраковке. Учитывая полиэтиологическую  природу этой болезни для 

лечения и профилактики в фермерских хозяйствах мы поставили цель применить нижес-

ледующие лекарственные добавки в рацион питания животных. Минеральный состав –кальций 

фосфат – 100 г, магнезиум сульфат – 80 г, пищевая сода Ф- 50 г, магний сульфат – 1000 мг, 

хлорид кобальта – 30 мг, сульфат меди – 200 мг, калий йодид – 12 мг, натрий тиосульфат- 0,1 г 

овсяных хлопьев,. Витаминный состав –  витамин А -500000 М.Е., видеин – D3100000  

М. Е., вит.Е -300 мг. Эти добавки мы включили в рацион питания животных .Проведенное нами 

лечение при кетозе осложненном вторичной остеодистрофиейу высокопродуктивных буйволиц 

показало хороший терапевтический эффект. При применении лечебных добавок 

продуктивность буйволиц повысилась на 3,5-5,8 %. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛУДОЧНО- 

КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОДНЯКА 

 

Ветеринарный врач  А.Т.Абдинова 

  Азербайджанский государственный аграрный университет 

 

Ключевые слова: молодняк, диспепсия, телята, молозиво, клинические признаки, понос, 

обезвоживание  

  

Увеличение производства мяса и других 

продуктов животноводства является, перво-

очередной задачей. Успешное ее решение мо-

жет быть обеспечено, прежде всего, благодаря 

кормовой базы и повышению эффективности 

использования кормов, увеличению продук-

тивности животных, максимальному исполь-

зованию маточного поголовья.  

Важными факторами достижения этой 

цели является сохранность поголовья скота,  

которая во многом зависит от работы ветери-

нарной службы. В мясомолочном направлении 

развития животноводства, с постоянно расту-

щим поголовьем крупного рогатого скота 

большое значение приобретает организация 

мероприятий по борьбе с такими заболевания-

ми телят, как диспепсия, которая наносит не-

малый урон многим хозяйствам.  

Диспепсия-острое желудочно-кишечное 

заболевание молодняка, которое наносит ощу-

тимый экономический ущерб хозяйствам. 

Ежегодно потери телят раннего возраста от 

этих болезней превышают потери от всех дру-

гих болезней молодняка в несколько раз. 

При выпаивании молозива из ведра 

снижается рефлекторное отделение слюны и 

сычужного сока, что является одной из 

причин расстройства пищеварения у телят. В 

результате этого в сычуге у телят часто фор-

мируются крупные и плотные сгустки ка-

зеина, которые плохо перевариваются и разла-

гаются под действием гнилостной микро-

флоры, образуя токсические продукты. Анало-

гичные сгустки казеина и соответствующие 

патологоанатомические изменения в желудке 

у телят обнаруживают при замене молозива 

молоком, при даче недоброкачественного и 

неполноценного молозива. При скармливании 

холодного или горячего молозива нарушается 

также секреция желудочного сока, замедл-

яется эвакуация содержимого, сычуга особен-

но в первые 2-3 часа после выпойки, уменьша-

ется его количество и ухудшается качество 

[2]. В случаях понижения температуры жид-

кости ниже 37°С значительно снижает всасы-

вание углеводов в кишечнике. При выпаи-

вании молозива спустя 6-8 ч и более после 

рождения теленка, помимо снижения его ре-

зистентности, происходит заселение гнилост-

ной микрофлорой, приводящей в дальнейшем 

к разложению молозива и развитию токсико-

зов.  

Телята в первые дни после рождения 

приспосабливаются к новым условиям су-

ществования после внутриутробного развития. 

У них еще только устанавливается обмен ве-

ществ, их желудок работает не в полную силу. 

В это время они довольно чувствительны к 

внешним воздействиям и могут заболеть при 

неправильном отношении к их выращиванию 

[2,6]. 

Предпосылок много, происходит это от 

несовершенства пищеварительной системы 

теленка. При нарушении времени и условий 

поения теленка происходит переполнение пи-

щеводного желоба, идущего от пищевода к 

желудку. Здесь молозиво подвергается воз-

действию гнилостных микроорганизмов, пос-

ле, попадая в сычуг и кишечник, раздражает 

его и приводит к расстройству деятельности 

желудочно-кишечного тракта. Продукты рас-

пада белков и жизнедеятельности микроорга-

низмов всасываются и попадая в кровь вызы-

вают интоксикацию (отравление). 

Кишечник у больного диспепсией те-

ленка начинает усиленно сокращаться. При 

этом учащается выделение жидкого кала 

(диарея или понос). Это является одной из за-

щитных функций организма и способствует 

выведению токсинов, а так же раздражающих 

веществ, но приводит к обезвоживанию. Обез-

воживание, в свою очередь, приводит к потере 

пищеварительных соков и снижению процес-

сов всасывания [2]. 

Целью наших исследований была то что 

спиртовая настойка ромашки и подорожника 

положительно повлияло на гематологические 

показатели крови телят. 

Применение настойки в отличие от от-

вара улучшает процесс пищеварения и обеспе-
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чивает лучшее усвоение продуктов расщеп-

ления белка в желудочно-кишечном тракте.  

Спиртовая настойка цветков ромашки и 

листьев подорожника благоприятно действует 

на больной организм телят.       

Опыты были проведены на клинически 

здоровых и на больных диспепсией новорож-

денных телятах симментальской породы, 

принадлежащих фермерскому хозяйству «Су-

лейман» Шамкирского района. Диагноз на 

диспепсию установили на основании данных 

анамнеза, условий содержания телят, клини-

ческих признаков. Дифференциальную диаг-

ностику простой от токсической диспепсии 

проводили экспресс-методом. У телят клини-

ческие признаки, как правило, проявлялись на 

второй день после рождения. 

С целью контроля физиологических 

процессов, протекающих в организме телят, 

определяли гематологические и биохимичес-

кие показатели крови (гемоглобин, лейко-

циты, общий белок). Лабораторные исследова-

ния проводили до, и после лечения. Клиничес-

кие исследования (температуру, пульс, дыха-

ние, аппетит, консистенцию фекалия) опре-

деляли ежедневно до приема корма и лекарств 

по общепринятой схеме. После установления 

диагноза на основании клинических и лабора-

торных исследований было проведено лечение 

телят больных диспепсией. 

В первой опытной группе были забо-

левшие диспепсией телята, получавшие спир-

товую настойку лекарственных растений в до-

зе 15-20 мл 2 раза в день. Во второй опытной 

группе также были больные диспепсией 

телята, которым применяли отвар из цветков 

ромашки и листьев подорожника в дозе 250-

300 мл 2 раза в день. Телята в группы подби-

рались по мере заболевания. Третья группа 

животных служила контролем. 

 

           Таблица 1 

Динамика физиологических параметров у больных телят  

при назначении спиртовой настойки и отвара (М±m, n=10) 
Дни наблюдений 1сут. 2 сут. 3 сут. 4 сут. 5 сут. 6 сут. 

Первая 
опытная 

группа 

Температура 
(t°С) 

38,38±0,21 38,57±0,28 38,09±1,49 38,3±0,2 38,58±0,21 38,4±0,24 

Пульс  

(в мин.) 

101,92.±3,08 106,46±3,48 106,46±3,48 103,69±4,68 103,31±1,59 111,6±2,58 

ЧД (в мин.) 60,92±3,73 57,92±2,059 57,23±2,33 55,92±2,17 51,77±2,91 49,23±2,73 

Вторая 
опытная 

группа 

Температура 
(t°С) 

37,68±0,18* 38,68±0,19 38,48±0,17 38,23±0,18 38,4±0,3 38,43±0,34 

Пульс  

(в мин.) 

108,27±2,59 108,33±1,79 100,2±1,33*

* 

97,53±1,83* 102,4±3,29 107,6±2,36** 

ЧД (в мин.) 61,67±2,12 60,0±1,51 59,47±1,45 52,13±2,53 38,93±2,62*** 41,13±2,24** 

 

Более быстрая стабилизация и нормали-

зация наблюдалась у телят первой опытной 

группы, которым применяли спиртовую нас-

тойку. Частота пульса в минуту составила в 

начале болезни 101,92±8,08, в конце 111,6±-

2,58 ударов в минуту. 

Также из таблицы видно, что при дис-

пепсии у больных телят обеих групп просмат-

ривается учащение дыхания, дыхание стано-

вится поверхностным. Частота дыхания у 

телят в первой опытной группе в начале бо-

лезни составила 60,92±3,73 (дыхательных дви-

жений в минуту) и снижение отмечается уже 

на 2-ые сутки соответственно 57,92±2,59 ды-

хательных движений в минуту. А во второй 

опытной группе больных телят снижение 

наблюдается на 4-ые сутки с 60,67±2,12 до 

52,13±2,53 дыхательных движений в минуту. 

Анализируя данные (табл.2) можно 

проанализировать, что содержание гемогло-

бина и общего белка, больных диспепсией 

телят находится на более низком уровне по 

сравнению с показателями контрольной груп-

пы. Так, до применения лекарственных форм 

содержание гемоглобина составила 83,6±0,15 

г/л, (фон 109,1±0,15 г/л), общий белок соста-

вил 43,3±1,8 г/л (фон 54,6±2,9 г/л). После кли-

нического выздоровления, то есть на 6 сутки 

исследования у телят первой опытной группы, 

которым применяли спиртовую настойку, наб-

людается увеличение содержания гемогло-

бина до 108,0±0,29 г/л (р<0,01). Этого нельзя 

сказать о состоянии животных, которым наз-

начали отвар из лекарственных растений, у 

телят наблюдается незначительное снижение 

гемоглобина с 83,6±0,15 г/л до 79,3±0,25 г/л. 
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          Таблица 2 

Динамика основных показателей периферической крови  

больных телят при применении настойки и отвара (М±m, n=10) 
Показатели 

Гемоглобин 

г/л 

Общий белок, 

г/л 

Лейкоциты, 

х109/л 

Контрольная группа 109,1±0,15 54,6±2,9 5,99±0,28 

Опытные группы (до лечения) 83,6±0,15** 43,3±1,8* 6,73±0,17* 

Опыт 1 (спиртовая настойка) 

после лечения 

108,0±0,29** 59,4±0,7** 5,83±0,23* 

Опыт 2 (отвар) после лечения 79,3±0,25 42,4±2,6 6,51±0,19 

 

После применения спиртовой настойки 

у телят первой опытной группы повышение 

общего белка было также интенсивнее, чем у 

телят, которым применяли отвар цветков ро-

машки и листьев подорожника. Содержание 

общего белка составило 59,4±0,7 г/л. 

В динамике лейкоцитов крови у телят 

обеих групп отмечено, по сравнению с фоно-

выми показателями (5,99±0,28 х 10
9
/л), незна-

чительное повышение количества лейкоцитов, 

до 6,73±0,17 (х10
9
/л). После применения спир-

товой настойки больным диспепсией телятам 

отмечено уменьшение количества лейкоцитов 

в первой опытной группе до5,83±0,23 (х10
9
/л), 

когда как у телят, которым применяли отвар, 

просматривается незначительное снижение 

лейкоцитов соответственно с 6,73±0,17 до 

6,51±0,19 (х10
9
/л).  

Таким образом, из приведенных данных, 

можно сделать заключение, что при примене-

нии спиртовой настойки и отвара ромашки и 

подорожника, клинически здоровым телятам 

мы не наблюдаем побочного действия со сто-

роны организма. 

Сравнивая результаты применения 

спиртовой настойки и отвара лекарственных 

растений больным диспепсией телятам, мы 

просматриваем более быструю стабилизацию 

частоты пульса и дыхания в первой опытной 

группе телят, где применяли спиртовую нас-

тойку. Также применение спиртовой настойки 

способствовало увеличению уровня гемогло-

бина и общего белка, уменьшению относи-

тельного количества лейкоцитов, тем самым 

нормализовало процесс гемодинамики на 2-3 

сутки лечения. 
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Gənc heyvanların mədə-bağırsaq xəstəliklərinin  

müalicəsində xalq vasitələrindən istifadəsi 
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Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

XÜLASƏ 

 

Açar sözlər: cavan heyvan, dispepsiya, buzovlar, kliniki əlamətlər, susuzlaşma, ağız südü 

 

Heyvandarlıq məhsullarının istehsalının artırılması baytarlıq xidmətinin fəaliyyətindən çox 

asılıdır. Heyvandarlığın inkiĢafında mədə-bağırsaq xəstəlikləri geniĢ yayılır və bu kimi xəstəliklər 

təsərrüfatlara böyük iqtisadi zərər gətirir. 

Buzovların dispepsiyasında bitki cövhərlərin istifadəsi müsbət nəticələr göstərir. 

 

 

The use of falk remedies the treatment  

of gastrointestinal diseases in young 

 

Veterinary A.T.Abdinova 

Azerbaijan State Agrarian University 

 

SUMMARY 

 

Key words: young animals, dyspepsia, calves, colostrum, clinical signs, diarrhea, dehydration 

 

Increase the production of meat and animal products is a priority. Important factors in achieving 

this goal is to keep livestock, which depends largely on the work of the veterinary service. In meat and 

dairy livestock development, with a constantly growing number of cattle becomes very important 

organization of measures to combat diseases such as dyspepsia calves which causes considerable 

damage to many farms. The  use of plant extracts have shown positive results calves dyspepsia. 
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MĠNGƏÇEVĠR SU ANBARININ VƏTƏGƏ ƏHƏMĠYYƏTLĠ QIZILBALIQKĠMĠLƏR 

FƏSĠLƏSĠ BALIQLARININ KEYFĠYYƏT GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN  

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ VƏ  ƏMTƏƏLĠK SƏCĠYYƏSĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

 

G.S.Mirzəyev, T.R.Osmanov, E.Ə.Səmədov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

Açar sözlər: Mingəçevir su anbarı, qızılbalıq, vətəgə əhəmiyyətli, orqanoleptiki üsul, fiziki-

kimyəvi üsul, keyfiyyət göstəriciləri. 

 

GiriĢ. Respublikamızda ümumiqtisadi və-

ziyyətin, o cümlədən xalqın sosial-iqtisadi və ri-

fah halının yüksəldilməsi üçün müxtəlif növ ye-

yinti məhsullarının istehsalının  geniĢləndirilmə-

sinə diqqət artırılır. Bu məhsullar sırasında balıq 

və balıq məhsullarının da xüsusi çəkisi  vardır. Ġs-

tehsalın  keyfiyyət səviyyəsini yüksəltməklə qızıl-

balığı xarici ticarət bazarına çıxarmaq mümkün 

ola bilər. Bunun üçün onun keyfiyyət göstəricilə-

rinin  dünya standartlarına cavab verib vermədiyi-

ni müəyyənləĢdirmək məqsədilə  ekspertizasının 

aparılmasına ehtiyac duyulur.  Bunları nəzərə ala-

raq Mingəçevir su anbarında vətəgə əhəmiyyətli 

qızılbalıqkimilər fəsiləsi balıqlarının bəzi keyfiy-

yət göstəricilərinin ekspertizadan keçirilməsini 

qarĢımıza məqsəd qoymuĢuq. 

Onu qeyd edək ki, Azərbaycanın daxili su 

hövzələrində müxtəlif növdə vətəgə əhəmiyyətli 

balıqlara rast  gəlinir. Bu  balıqların emalını və 

ekspertizasını dünya standartlarına uyğun təĢkil 

etməklə, respublikamızda bu sahənin inkiĢafına  

nail olmaq mümkündür. Məlumdur ki,  balıqçılıq 

təsərrüfatı baĢqa yeyinti sahələrindən tamamilə 

fərqli xüsusiyyətə malikdir. Bu da balıqların 

ovlanmasından sonra tez xarab olması ilə bağlıdır 

[1...5]. 

Daxili su hövzələrindən ovlanmıĢ vətəgə 

əhəmiyyətli balıqların qidalılıq dəyərinin, kim-

yəvi tərkibinin, eləcə də onların orqanoleptik və 

fiziki-kimyəvi üsulla keyfiyyət göstəricilərinin 

ekspertizasının aparılmasının xüsusi nəzəri və 

praktiki əhəmiyyəti vardır. 

Mingəçevir su anbarı mühüm balıq təsərrü-

fat əhəmiyyəti daĢıyan su hövzəsi hesab olunur. 

Bu su hövzəsinin balıq faunası 35 növdən ibarət-

dir. Bunların 23 növü vətəgə əhəmiyyətli, 12 

növü isə qeyri vətəgə əhəmiyyətli  balıqlardır [1]. 

Son illərdə respublikamızın qarĢısında du-

ran ən mühüm vəzifələrdən biri də əhalini ekoloji  

təmiz  balıq və balıq məhsulları ilə təmin  etmək-

dir.  

Bu baxımdan yanaĢdıqda Mingəçevir su 

anbarı respublikamızın əhalisinin balıq və balıq 

məhsulları ilə təmin olunmasında xüsusi əhəmiy-

yət kəsb edən su hövzələrindən biridir [2,6]. Buna 

görə də  Mingəçevir su anbarından ovlanan qızıl-

balıqkimilər fəsiləsi balıqlarının kimyəvi tərkibi-

nin, qidalılıq dəyərinin, orqanoleptiki və fiziki-

kimyəvi üsulla keyfiyyət göstəricilərinin öyrənil-

məsi çox vacibdir.  

Tədqiqatın məzmunu.Tərəfimizdən qızıl 

balığın kimyəvi tərkibi, qidalılıq dəyəri, orqano-

leptiki və fiziki-kimyəvi keyfiyyət göstəriciləri 

tədqiq edilmiĢdir. Əsas məqsəd bu növ balıqların 

keyfiyyət göstəricilərinin mövcud dövlət standart-

larına və normativ-texniki sənədlərin tələblərinə 

uyğunluğunu müəyyənləĢdirməkdir. Tədqiqatlar 

AMEA-nın Zoologiya Ġnstitutu Ġxtiologiya labo-

ratoriyasında və ADĠU-nun ―Ġstehlak mallarının 

keyfiyyət ekspertizası‖ kafedrasının laboratoriya-

sında aparılmıĢdır. 

Orqanoleptiki üsulla qızıl balığın keyfiy-

yət göstəricilərinin ekspertizası. Mingəçevir su 

anbarında ovlanan vətəgə əhəmiyyətli balıqlar 

içərisində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən balıqlardan 

biri də qızılbalıqdır. Bu balıq keçici balıq olub, 

Xəzər dənizində yaĢayır, kürü tökmək üçün çay-

lara, o cümlədən Kür, Samur, Terek, Lənkəran və 

baĢqa çaylara miqrasiya edir [1, 2]. 

Bu fəsiləyə daxil olan balıqların bədəni yo-

ğun və uzunsov olur. Bel üzgəci qısa olmaqla, 16 

Ģüası vardır. Qəlsəmə Ģüalarının miqdarı 8 – 20-

yə qədərdir. Bədəninin üzəri xırda sıx yerləĢən 

pulcuqlarla örtülü olub, baĢı çılpaqdır [6]. 

Qızılbalıq qiymətli vətəgə balığıdır. Digər 

balıq növlərinə nisbətən az miqdarda tutulur. Belə 

ki, təqribən bütün tutulan balıqların miqdarca 1,2 

%-ni təĢkil edir [2]. 

 Tədqiqata  götürülən qızılbalığın uzunluğu 

34 sm, çəkisi isə 665q olmuĢdur. Tədqiqat obyek-

ti kimi bu balığın ilk növbədə orqanoleptiki key-

fiyyət göstəriciləri (xarici görünüĢü, iyi, dadı, 

konsistensiyası) analiz edilmiĢdir [3].  

Qızılbalığın xarici görünüĢü qiymətləndiri-

lərkən ilk əvvəl qızılbalığın bədən səthinin və qa-

rın nahiyyəsinin vəziyyətinə, anal dəliyinin seliyi-

nin rənginə və iyinə diqqət yetirilmiĢdir. 

Xarici görünüĢünə görə qiymətləndirilən 

qızılbalığın üzəri təmiz, bədənin rəngi isə növünə 

uyğun olmuĢdur. Gözləri normal qabarıqlı və 

buynuz təbəqəsi Ģəffaf olmuĢdur. Qarın nahiyyə-

sinin yoxlanılması zamanı isə qarın nahiyyəsində 
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ĢiĢlərə rast gəlinməmiĢdir. Lakin bu hissədə lay 

Ģəklində səpgilər müĢahidə olunmuĢdur. 

Ġy və dadına görə aparılan qiymətləndirmə 

zamanı müəyyən olunmuĢdur ki, qızılbalığın iyi 

təzə balığın iyini xatırladır və onda kənar iylərin 

olması qeydə alınmamıĢdır. Bu göstəricilər qızıl-

balığın əzilmiĢ hissələrinə, anal dəliyinə və bel 

hissəsinə iti bıçağı dərhal batırıb çıxarmaqla təyin 

edilmiĢdir. 

Beləliklə, qızılbalığın orqanoleptiki keyfiy-

yət göstəriciləri üzrə aparılan qiymətləndirmə za-

manı alınan nəticələr göstərdi ki, bu balığın or-

qanoleptiki keyfiyyət göstəriciləri qüvvədə olan 

dövlət standartlarının və normativ sənədlərin tə-

ləblərinə cavab verir və bu standartlardan fərqli  

xüsusi kənarlaĢma halları mövcud olmamıĢdır. 

Fiziki-kimyəvi üsulla aparılan ekspertiza 
zamanı isə qızılbalığın kütlə tərkibi, azot əsaslı 

uçucu maddələrin və yağın miqdarı təyin edil-

miĢdir. 

Qızılbalığın kütlə tərkibini təyin edərkən 

ilk növbədə onun ümumi kütləsinin çəkisi müəy-

yən edilmiĢdir.  

Sonra balığın üzgəcləri kəsilmiĢ, daxili or-

qanları çıxarılmıĢ, baĢın dəri hissəsi diqqətlə 

ətdən ayrılmıĢdır. Bundan sonra hissələrin ayrı-

ayrılıqda kütləsi, sonra yeyilən hissəsinin ümumi 

miqdarı müəyyən edilmiĢdir. Aparılan tədqiqatın 

nəticəsinə əsasən  müəyyən edilmiĢdir ki, kütləsi 

665 q olan qızılbalığın, bədən hissəsi 410 q, baĢ 

hissəsi 120 q, daxili orqanları 60 q, üzgəcləri 75 

q-dır.  

Beləliklə, tədqiqat obyekti kimi götürülmüĢ 

qızılbalığın ümumi çəkisi 665 q olmuĢ, bunun 

61,65 % bədən hissəsinin, 18,05 %-i baĢ hissəsi-

nin, 9,02 %-i daxili orqanların, 11,28 %-i isə üz-

gəclərin payına düĢür.  

Qızılbalığın kütlə tərkibi haqqında   məlu-

matlar cədvəldə olduğu kimidir. 

 

                                                                                                Cədvəl   

Qızılbalığın kütlə tərkibi 
Balıq hissələrinin adları Kütləsi, q-la Balığın ümumi kütləsinə görə 

çıxarı, %-lə  

Bütöv bədən 665 100 

Bədən hissəsi 410 61,65 

BaĢ hissəsi 120 18,05 

Daxili orqalar 60 9,02 

Üzgəclər 75  11,28 

 

Qızılbalıqda azot əsaslı uçucu maddələrin 

miqdarı 0,1n natrium qələvisinin qırmızı metile-

nin iĢtirakı ilə titrlənməsi nəticəsində təyin edilir. 

Balıq ətindən trimetilaminin çıxarılması formalin-

lə titrləməyə əsaslanır [7]. Azot trimetilaminin 

miqdarı uçucu əsaslı azotun ammonyakla və ilk 

aminlərdəki azotun fərqinə əsaslanır. 

Qızılbalıq üzərində 3 mərhələdə aparılan 

təhlilin nəticəsi göstərdi ki, bu balığın ətində azot 

əsaslı uçucu maddələrin miqdarı orta hesabla 

12,37 mq % olmuĢdur. 

Balıqlarda yağın və lipidlərin miqdarının 

təyinində geniĢ tətbiq olunan Folç və asidometrik 

metodlarından istifadə olunmuĢdur. 

Balıq ətində yağın miqdarı (X) aĢağıdakı 

düstura əsasən təyin edilmiĢdir: 

  
             

 
 

Burada: a – yağ olan yağölçənin kiçik 

cizgiləri; 

     0,01133 – bir kiçik cizgiyə bərabər 

olan yağın miqdarı, q-la; 

     100 – faizlə keçirmə əmsalı; 

     M – tədqiq olunan nümunə, q-la. 

Qızılbalıq üzərində 3 mərhələdə aparılan 

analizin nəticəsi göstərdi ki, bu balıqda yağın 

miqdarı orta hesabla 11,35 % olmuĢdur. 

 Beləliklə, aparılan tədqiqat iĢinin əsasında 

alınan nəticələr bir daha təsdiq etdi ki, bu balığın 

orqanoletiki və fiziki-kimyəvi keyfiyyət göstəri-

ciləri qüvvədə olan standartların tələblərinə ca-

vab verir və bu standartlardan fərqli ciddi kənar-

laĢma halları qeydə alınmamıĢdır.  Bu da balığın 

təzə, qida və əmtəə üçün yararlı olmasına təmi-

nat verir. 

Nəticələr 

1. Qızılbalığın orqanoleptiki keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsindən alınan 

nəticələr təsdiq edir ki, onların orqanoleptiki keyfiyyət göstərciləri standartların (QOST 1368-83, 

QOST 13893-68, QOST 7636-55) tələblərinə tam cavab verir.  
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2. Qızılbalığın kütlə tərkibinin tədqiqi balığın emalından alınan yarımfabrikatların və ya hazır 

məhsulların çıxar normasını, məhsulun maya dəyərini və satıĢ qiymətini müəyyən etməyə imkan 

yaradır. 

3. Qızılbalığının fiziki-kimyəvi keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndiriməsindən alınan 

nəticələr göstərdi ki, bu balığın ətində azot əsaslı uçucu maddələrin miqdarı 12,37 mq %, yağın 

miqdarı isə 11,35 % olmuĢdur. 
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Evaluation of the qualitative composition of commercial fish (Salmon) from Mingachevir 

water reservoir and the study of their commercial nature 

G.S.Mirzoyev, T.R.Osmanov, E.A.Samedov 

Azerbaijan State Economical University  

SUMMARY 

 

Key words: Mingechevir water reservoir, salmon, commercial value, organoleptic method, 

physical-chemical methods, quality indicators. 

 

The article is devoted to examination of the quality indicators of fish from the salmon family 

was caught from Mingachevir water reservoir with organoleptic and physico-chemical methods. 

During the examination of the organoleptic method were identified appearance, taste, smell and 

texture of the fish. During the examination of physical-chemical method were defined mass 

composition of the fish, the amount of nitrogen-containing volatile substances and fat. 

 

Оценка качественного состава промысловых рыб Мингечаурского  

водохранилища (Лососевые) и изучение их товарного характера 

Г.С.Мирзоев, Т.Р.Османов, Э.А.Самедов 

Азербайджанский государственный экономический университет  

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: Мингечаурское водохранилище, лосось, промысловое значение,  

органолептический метод, физико-химический метод, показатели качества 

 

Статья посвящена экспертизе качественных показателей выловленных из 

Мингечаурского водохранилища рыб семейства Лососевых органолептическим и физико-

химическим методами. При проведении экспертизы органолептическим методом были 

определены внешний вид, вкус, запах и консистенция рыбы. Во время экспертизы физико-

химическим методом был определен массовый состав рыбы, количество азотсодержащих 

летучих веществ и жира.  
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ġƏRAĠTĠNDƏ AYRILIQDA SAXLANAN BROYLER CÜCƏLƏRĠN MƏHSULDARLIQ 

GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ  

Baş müəllim R.B.Allahverdiyev  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Açar sözlər: broyler quşlar, kross, ROSS-308, KOBB-500, fərələr, beçələr, cinsiyyətə görə ayrı 

saxlama, yetişdirmə, məhsuldarlıq, canlı kütlə 

 

Tədqiqatın aparılma material və metodika-

sında göstərildiyi kimi I qrupda (nəzarət) broyler 

quĢları təsərrüfatda saxlandığı qaydada (fərələr və 

beçələr birlikdə) II qrupda (təcrübə) fərələr, III 

qrupda beçələr ayrılıqda saxlandı.  

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum ol-

du ki, (cədvəl 1) Ross-308 krossunun beçə və fə-

rələrin birlikdə saxladıqda 35 günlükdə Ģəxsi tə-

sərrüfatlarda onların canlı kütləsi 2111 qr təĢkil 

edir. Bu zaman gün ərzində yem məsrəfi orta he-

sabla 127,5 qr təĢkil edir.  

Broyler Ross-308 kroslarının beçələrinin 

ayrılıqda saxladıqda onların canlı kütləsi 35 gün-

lükdə 2356 qrama (cədvəl 2) çatır ki, buda nəza-

rət qrupundan 245 qr yüksək məhsul deməkdir. 

Bu zaman gün ərzində istifadə edilən yem orta 

hesabla 1-günlükdən 35 günlüyə qədər 127,75 

təĢkil etmiĢdir.  

Broyler Ross-308 kroslarının fərələrini ay-

rılıqda yetiĢdirildikdə cədvəl 3-də göründüyü ki-

mi nəzarət qrupuna nisbətən yüksək məhsul əldə 

edilmiĢdir. Belə ki, burada hər bir broylerdən 35 

günlükdə 2196 qr canlı kütlə alınmıĢdır ki, buda 

nəzarət qrupunda olduğundan  bir  baĢda 85 qr 

çoxdur [2].  

Yuxarıda göstərilənlərdən aydın olur ki, 

Broyler-308 krossunun fərə və beçələri ilk gün-

dən ayrı-ayrılıqda yetiĢdirildikdə beçələrin canlı 

kütləsi 2356 qr, fərələrin isə 2196 qr təĢkil edir ki, 

buda Ross-308 krossunu birlikdə saxlanılan za-

man əldə edilən (2356+2196=4552:2=2276) canlı 

kütlədən 165 qr çoxdur. Alınan nəticələr göstərir 

ki, Ross-308 krossunun ayrı-ayrılıqda saxlamaq 

iqtisadi cəhətdən səmərəlidir. 

         Cədvəl 1 

Broyler Ross-308 krosslarını birlikdə saxlandıqda  

onların məhsuldarlıq göstəriciləri, n=300 

Broylerin yaĢ günləri Canlı kütləsi, qr Canlı kütlə artımı, qr Gündəlik yem məsrəfi, qr 

0 42 - - 

10 290 24,80 48 

20 840 39,90 109 

30 1671 54,30 168 

35 2111 59,11 185 

                                                                                                            Cədvəl 2 

Broyler Ross-308 krosslarının beçələrinin ayrılıqda saxlandıqda 

onalarının məhsuldarlıq göstəriciləri, n=300 
Broylerin yaĢ günləri Canlı kütləsi,qr Canlı kütlə artımı, qr Gündəlik yem məsrəfi, qr 

0 42 - - 

10 310 26,80 51 

20 901 42,95 107 

30 1784 58,06 172 

35 2356 66,11 181 

                                                                               Cədvəl 3 

Broyler Ross-308 krosslarının fərələrinin ayrılıqda saxlandıqda  

onların məhsuldarlıq göstəriciləri, n=300  
Broylerin yaĢ 

günləri 

Canlı 

kütləsi, qr 

Canlı kütlə 

artımı, qr 

Gündəlik yem 

məsrəfi, qr 

0 42 - - 

10 305 26,30 49 

20 880 41,90 103 

30 1750 56,93 151 

35 2196 61,54 172 
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Broyler Kobb-500 üzərində aparılan tədqi-

qat iĢlərinin nəticəsi, Ross-308 krosları üzərində 

aparılmıĢ tədqiqat iĢlərinin nəticələri ilə üst-üstə 

düĢdüyü məlum oldu. Belə ki, (cədvəl 4) Kobb-

500 krosunun fərə və beçələri birlikdə yetiĢdiril-

dikdə 35 günlükdə əldə edilən broylerin canlı küt-

ləsi nəzarət qrupunda 2016 qram olduğu halda ay-

rı-ayrılıqda saxlanıldıqda beçə və fərələri birlikdə 

canlı kütləsindən 136 qr bir baĢda artıq canlı kütlə 

əldə edilmiĢdir[3].  

Bu zaman bir baĢ sərf edilən yemin gündə-

lik miqdarında da fərq olmuĢdur. Birlikdə yetiĢ-

dirilən Kobb-500 krosu 30-35 günlüyündə gün 

ərzində 183 qr yem qəbul edildiyi halda, beçələr 

176, fərələr isə 174 qram yem qəbul etmələrinə 

baxmayaraq onların canlı kütləsi nəzarət qru-

pundan çox olmuĢdur. 

Canlı kütlə artımı ən çox 30-35-ci gündə 

beçələr ayrılıqda saxlanılan zaman müĢahidə edil-

miĢdir. Belə ki, bu günlərdə 61,37 qr gündəlik çə-

ki artımı əldə edilmiĢdir. Cədvəl 5-də göründüyü 

kimi.

 

                         Cədvəl 4 

Broyler Kobb-500 cücələrinin birlikdə saxlandıqda 

onların məhsuldarlıq göstəriciləri, n=300 

Broylerin yaĢ 

günləri 
Canlı kütləsi,qr Canlı kütlə artımı, qr 

Gün ərzində yem 

məsarifi,qr 

0 41 - - 

10 250 20,90 38 

20 739 34,90 103 

30 1601 52,00 165 

35 2016 56,42 183 

Cədvəl 5 

Broyler Kobb-500-ün beçələrinin ayrılıqda saxlandıqda onların 

məhsuldarlıq göstəriciləri, n=300                                                                                  

 

 

  

 

 

 

 

        Cədvəl 6 

Broyler Kobb-500-ün fərələr ayrılıqda saxlandıqda 

onların məhsuldarlıq göstəriciləri, n=300 
Broylerin yaĢ 

günləri 

Canlı kütləsi 

qr 

Canlı kütlə artımı 

qr 

Gündəlik yem 

məsarifi qr 

0 41 - - 

10 273 23,20 39 

20 841 40,00 105 

30 1680 54,63 164 

35 2115 59,25 174 

 

Beçələr, fərələr birlikdə saxlanan qrupda 

bir baĢın canlı kütlə artımı həmin dövrdə (30-35 

günlər) 4,95 qr az olmuĢdur[4].  

Nəticədə, saxlanma Ģəraitindən asılı olaraq 

broyler quĢları arasında boyük fərq müĢahidə 

edilmiĢdir. Buna səbəb yuxarıda göstərdiyimiz ki-

mi broyler quĢlarının cinsiyyətinə görə ayrı-

ayrılıqda saxlanılmasıdır. 
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Productivity of broiler chickens bred in separateiy at the  floor maintenance on the 

westerm zone the republic 

 

Senior Lecturer R.B.Allahverdiyev  

Azerbaijan State Agrarian University 

 

SUMMARY 
Key words: broiler chickens, cross, ROSS-308, KOBB-500, hens, cockerels, the contents on the 

floor alone, breeding, productivity, live weight. 

 

The broiler industry is considered to be the most innovative manner contents of birds on the 

floor. This day-old chicks (in the incubator) are selected by sex and breed. It is known that, unlike the 

males from females are more active. And this in a period of further development leads to an increase 

in live weight of birds. Basically slows growth in females. 

For the first time in Azerbaijan broiler birds were studied beef, which are separated according to 

gender. As a result of research work it was shown that the content of such method is cost effective. 

  

УДК 636.5.082 

Продуктивные показатели бройлерных цыплят разводимых в отдельности по полу 

при напольном содержании на западной зоне республики 

 

Старший преподаватель Р.Б Аллахвердиев  

Азербайджанский государственный  аграрный университет 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: бройлерные цыплята, кросс, РОСС-308, КОББ-500, курочки, петушки, 

содержание по полу в отдельности, разведение, продуктивность, живая масса. 

 

В бройлерной промышленности одна из современным инновационным способом считается 

разведение птиц по полу. При этом суточных цыплят (в инкубаторе) отбирают по полу и разводят. 

Известно что, самцы в отличие от самок более активны. А это в периоде дальнейшего развития 

приводит к увеличению живой массы птиц. В основном прирост у самок замедляется.  

 Впервые в Азербайджане было изучено показатели бройлеров птиц мясного 

направления, которые содержались отдельно в зависимости от пола. В результате проведенной 

исследовательской работы было доказано, что такой метод содержания является экономически 

эффективным. 
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baş müəllim Y.X.Behbudova  
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Açar sözlər: torpaq, dənli bitkilər, mikroelementlər, optimal dozalar, quş, fizioloji göstəricilər, 

orqanoleptik tədqiqatlar 

 

Mineral maddələr orqanizmin hüceyrə və 

toxumalarının tərkibinə daxil olmaqla metabo-

lizm prosesində əsas rol oynayır. Hər bir elemen-

tin insan və heyvan orqanizmində müəyyən fizi-

oloji rolu vardır. Elementlərin çox hissəsi insan 

və heyvan orqanizmində aĢkar edilməklə onların 

bioloji əhəmiyyəti öyrənilmiĢdir [1, 2]. 

Orqanizmin normal böyüməsi və inkiĢafı 

üçün həmin orqanizm mütəmadi lazımi miqdar 

mineral maddələr almalıdır. Mineral maddələri 

heyvanlar və eləcə də quĢlar əsas yem ilə müəy-

yən qədər isə su ilə alır.  

Mikroelementlərin yemdə azlığı və çatma-

ması zamanı heyvanların məhsuldarlığı, balaver-

mə qabiliyyəti azalır, həmçinin müxtəlif xəstəlik-

lər əmələ gəlir. 

QuĢların və müxtəlif növ heyvanların mik-

roelementlər ilə onların biogeokimyəvi çatma-

ması Ģəraitində əlavə yemləndirdikdə onlardan 

alınan məhsulun keyfiyyəti yaxĢılaĢır, bu da öz 

növbəsində insanların qidalanmasında xüsusi əhə-

miyyətə malikdir. 

Mikroelementlərin, o cümlədən kobaltın, 

sinkin və selenin torpaq əmələ gətirən süxurlar-

dan bitkiyə, bitkilərdən heyvan orqanizminə, hey-

van məhsulları ilə insan orqanizminə keçdiyi yol, 

həmin elementlərin biogeokimyəvi qida silsiləsini 

təĢkil edir. Mikroelementlərin torpaqda və suda 

miqdarı az və ya çoxdursa, həmin miqdar bitki-

lərdə öz əksini tapır. 

Kobalt əsas qaraciyərdə və əzələlərdə olur. 

Fizioloji aktiv element olmaqla qanın əmələ gəl-

məsinə və maddələr mübadiləsinə təsir göstərir. 

Sinkin biokimyəvi rolu orqanizmdə gedən 

fermentativ proseslər ilə əlaqədardır. Sink nuklein 

turĢularının mübadiləsində və zülalların sintezin-

də iĢtirak edir. Ümumiyyətlə, sink əsas həyati 

proseslərə -qanın əmələ gəlməsinə, çoxalmaya, 

orqanizmin böyümə və inkiĢafına oksidləĢmə 

reaksiyasına təsir göstərir [3]. Bir çox tədqiqat-

çılar qeyd edirlər ki, selenin orqanizmdə gedən 

fizioloji və biokimyəvi proseslərdə rolu əvəzedil-

məzdir. Bununla bərabər bu element qüvvətli tok-

siki xassəyə malikdir [4]. 

Ġnsan orqanizmində selen mikro-miqdarda 

ən çox əzələlərdə, qaraciyərdə, qanda, ağciyər-

lərdə müəyyən edilmiĢdir. Gözün torlu qiĢasında 

fotosiqnalların nəql olunmasında iĢtirak edir, im-

mun sistemin aktivliyini artırır. 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində kobalt, 

sink, selen və baĢqaları yer səthində eyni miq-

darda paylanmamıĢdır və hər il onların miqdarı 

dəyiĢə bilir.  

Ümumiyyətlə, qeyd olunmuĢ mikroelemen-

tlərin quĢçuluqda tətbiqinin bəzi məsələləri öyrə-

nilməmiĢ qalır və bölgələr nəzərə alınmaqla 

onların əsaslı sürətdə öyrənilməsi vacibdir. 

Goranboy və Göygöl rayonlarının quĢçuluq 

təsərrüfatları yerləĢən ərazisinin düzənlik his-

səsinin torpağından, ot bitkilərindən, quĢlara ve-

rilən yemlərdən nümunələr götürülərək kobaltın, 

sinkin və selenin miqdarı təyin edilmiĢdir.  

AparılmıĢ tədqiqatlar nəticəsində alınmıĢ 

nəticələr fərə, beçə və toyuqların tələbatı ilə mü-

qayisə edilmiĢdir. Müəyyən olundu ki, qeyd olun-

muĢ mikroelementlərə quĢların tələbatı norma da-

xilində tam ödənilmir. Belə ki, həmin rayonların 

ərazisinin 1 kq torpağının, ot bitkilərinin və 

quĢlara verilən yemlərin tərkibində 0,8-2,4 mq 

kobalt, 0,6-2,5 mq sink və 15-20 mkq selen olma-

sı müəyyən edilmiĢdir.Təcrübələr cavan quĢlar 

(fərə və beçə) üzərində aparılmıĢdır. 5 gün müd-

dətində quĢlar ümumi müayinə altında sax-

lanılmıĢdır. Zəif və eləcə də göstəriciləri fizioloji 

normaya uyğun olmayan quĢlar təcrübəyə daxil 

edilməmiĢdir.  

Təcrübələr 4 seriyada aparılmıĢdır (3 təcrü-

bə, 1 nəzarət). Təcrübənin hər bir seriyasında quĢ-

lar eyni Ģəraitdə saxlanılmıĢdır.  

Sınaq təcrübələrindən sonra hər bir prepa-

ratın 3 dozası istifadə edilmiĢdir. Təcrübələr 30 

gün müddətində davam etdirilmiĢdir.  

Birinci qrup-quĢların yem payına hər gün 1 

kq yemə 0,1 mq kobalt xlorid (CoCl2), 1,5 mq 

sink sulfat (ZnSO4) və 20 mkq natrium selen 

(Na2SeO3) əlavə edilməmiĢdir.  

Ġkinci qrup- quĢların yem payına 1 kq ye-

mə 0,2 mq kobalt, 3 mq sink və 25 mkq selen, 

üçüncü qrup quĢların yem payına isə 1 kq yemə 

0,3 mq kobalt, 3,5 mq sink və 30 mkq selen qeyd 

olunmuĢ preparatlar formasında əlavə edilmiĢdir. 
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Dördüncü qrup (nəzarət) quĢların yem payına 

mikroelementlər əlavə edilməmiĢdir.  

Kobalt, sink və selen mikroelementləri iĢlə-

dildikdən sonra təcrübə və nəzarət qrup quĢlarda 

əsas aĢağıdakı fizioloji göstəricilər tədqiq edil-

miĢdir. Ümumi  vəziyyət, yem-su qəbulu, diri çə-

ki artımının dinamikası, temperatur, qıcıq faktor-

larına qarĢı reaksiya, yumurtlama müddəti, məh-

sulun keyfiyyəti və s. Hematoloji göstəricilərdən 

eritrositlərin və leykositlərin miqdarı kamera 

üsulu ilə, EÇS-ti Pançenkov üsulu ilə təyin olun-

muĢdur. Ümumi zülal refraktometrlə, qanın laxta-

lanma sürəti Bezaron aparatı ilə təyin olunmuĢ-

dur. 

Təcrübə müddətində birinci, ikinci və dör-

düncü qrup quĢların yem-su qəbulunda, fizioloji 

klinik göstəricilərində dəyiĢiklik müəyyən olun-

madı.  

Yem payına bir kq yemə 0,3 mq kobalt 

xlorid, 3,5 mq sink sulfat və 30 mkq natrium se-

len əlavə edilmiĢ üçüncü qrup quĢlarda zəhər-

lənmə əlamətləri müĢahidə edilmiĢdir. Bu selenin 

yüksək dərəcədə toksiki xassəyə malik olması və 

onun iĢlətdiyimiz dozasının təsiri ilə əlaqədardır.  

Kobalt, sink və selen mikroelementlərinin 

biogeokimyəvi çatmaması Ģəraitində cavan quĢ-

ların (fərə, beçə) diri çəki artımına təsirinin nəti-

cələri cədvəldə verilir. 

Cədvəl 1 

Qruplar 
1 kq yemə əlavə edilmiĢ 

mikroelementlərin miqdarı 

1 quĢun 

gündəlik çəki 

artımı, qramla 

Təcrübə müddətində bir quĢun 

çəki artımı 

qramla %-lə 

I 

Kobalt -0,1 mq 

Sink-1,5 mq 

Selen -20 mkq 

3,7 111 127 

II 

Kobalt -0,2 mq 

Sink-2 mq 

Selen -20 mkq 

3,43 102,9 118 

III 

Kobalt -0,3 mq 

Sink-3,5 mq 

Selen -30 mkq 

2,4 72 82,7 

IV Nəzarət  2,9 87 100 

 

Təcrübələrin nəticəsi göstərir ki, təcrübə və 

nəzarət qrup quĢların fizioloji göstəricilərində iĢ-

lədilən dozalardan asılı olaraq, əsas böyümə və 

inkiĢafına fərq vardır.  

Təcrübə müddətində bir quĢun çəki artımı, 

birinci təcrübə qrupunda, nəzarətə nisbətən- 24 

qram, ikinci təcrübə qrupunda isə 15,9 qram çox 

olmuĢdur. Mikroelementlərin birinci və ikinci 

qruplarda iĢlədilən dozalarının cavan quĢların 

fizioloji yetiĢkənliyinə, diri çəkisinə böyümə və 

inkiĢafına stimullaĢdırıcı təsiri həmin mikroele-

mentlərin orqanizmin ferment sisteminə, metabo-

lizm və eyni zamanda əsas anabolizm prosesləri-

nə təsiri ilə əlaqədardır. Üçüncü təcrübə qrupunda 

təcrbə müddətində bir quĢun çəki artımı nəzarət 

qrupa nisbətən 15 qram az olmuĢdur.  Müəyyən 

olundu ki, kobalt, sink və selen mikroelementləri 

onların biogeokimyəvi çatmaması Ģəraitində 

cavan quĢların yem payına müxtəlif dozalarda 

əlavə edildikdə optimal dozalarda onların diri 

çəkisini-18-27% artıraraq böyümə və inkiĢafa 

stimullaĢdırıcı təsir göstərir.  

Yem payına 0,3 mq kobalt, 3,5 sink, 30 

mkq selen əlavə edilmiĢ üçüncü qrup quĢların çə-

kisi isə nəzarət qrupa nisbətən 17,3% az ol-

muĢdur.  

Birinci və ikinci qrup quĢlarda –erit-

rositlərin miqdarı 0,2-0,6 mln/mkl., hemoqlobinin 

miqdarı isə 0,4-0,5 q% çox olmuĢdur. He-

moqlobinin və eritrositlərin miqdarının artması 

əsas kobaltın təsiri ilə əlaqədardır. Hər iki qrup 

quĢlarda EÇS- ti artır, qanın laxtalanmasında və 

eritrositlərin rezistentliyində dəyiĢiklik müəyyən 

edilmədi. Qanda zülalların miqdarı 0,3-0,5 q% 

çox olmuĢdur.  

Üçüncü qrup quĢlarda zəhərlənmə əlamət-

ləri müəyyən olunduğu üçün hematoloji və orqa-

noleptik tədqiqatlar aparılmamıĢdır.  Birinci və 

ikinci qrup quĢlarda mikroelementlər 

iĢlədildikdən sonra, təcrübənin sonunda or-

qanoleptik tədqiqatlar aparılmıĢdır. Belə ki, hər 

iki qrupun (təcrübə) və nəzarət qrup quĢların əti-

nin, bulyonunun və yumurtasının iyində, rəngin-

də, dadında heç bir fərq müəyyən olunmadı.  

Ümumiyyətlə quĢçuluq fermer təsər-

rüfatlarında becərilən və quĢların yemləndiril-

məsində istifadə olunan ot bitkilərinin tərkibində 

olan kobalt, sink, selen və digər biogeokimyəvi 

əhəmiyyətə malik mikroelementlərin miqdarının 

hər il təyin olunmasını və onların çatmaması Ģəra-

itində, həmin mikroelementlər ilə quĢların əlavə 

olaraq yemləndirilməsini zəruri hesab edirik.  
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some physiological indices of young birds 
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SUMMARY 
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Feed samples intended for birds, samples of soil and grasses on the plains of poultry and 

Gѐkgelskogo Goranboy districts and determined the content of the amount of cobalt, zinc and 

selenium have been taken.Data obtained from experiments conducted were compared with young 

chickens and the need for these elements.It has been established that the birds need for these elements 

is not fully satisfied. Since the 1 kg of soil and grass plants intended for poultry feed in those areas 

identified 0.8-2.4 mg, cobalt 0.6 to 2.5 mg of zinc and 15-20 micrograms of selenium.The experiments 

were performed in 4 series (3 experimental and one control). After a preliminary experiment, three 

dose of each drug.It was found that under conditions of biochemical deficiency of trace elements 

cobalt, zinc and selenium in the diet of young chickens, adding them in different doses, the optimal 

dose of stimulating their growth and development increase their live weight at 18-27%. 

In birds, the third group in the diet which 0.3 mg of cobalt was added 3.5 mg zinc, 30 

micrograms of selenium a live weight was 17.3% less than in the controls.Establishing the optimal 

dose had a positive effect on the studied physiological and gemotologicheskie indicators. 

 

Изучение влияния кобальта, цинка и селена на некоторые физиологические 

показатели молодняка птиц 

К.б.н., доц.Р.И.Рзаев, В.И.Фарзалиев,  

ст.пр.Е.Х.Бехбудова  

Азербайджанский государственный аграрный университет  

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: почва, зерновые растения, количество микроэлементов, оптимальные 

дозы, физиологические показатели, органолептические исследования 

 

Были взяты образцы кормов предназначенных для птиц, пробы почвы и травянистых 

растений на равнинах птицеферм Геранбойского и Гѐкгельского районов и определены 

содержание количества кобальта, цинка и селена в них.Данные полученные в результате 

проведенных опытов были сравнены с потребностью молодняка и кур в этих элементах. Уста-

новлено, что потребность птиц в этих элементах удовлетворяется не полностью. Так как в 

составе 1 кг почвы травянистых растений и корма предназначенных для птиц в этих районах 

выявлено 0,8-2,4 мг кобальта, 0,6- 2,5 мг цинка и 15 – 20 мкг селена. Опыты проводились в 4 

сериях (3 опытных и 1 контрольная). После предварительного опыта использовали 3 дозы каж-

дого препарата. Установлено, что при условиях биохимической недостатке микроэлементов 

кобальта, цинка и селена в рационе молодняка кур, добавляя их в различных дозах, оптималь-

ные дозы стимулируя их рост и развитие увеличивают их живой вес на 18-27%. У птиц же трет-

ьей группы в рацион которых было добавлено 0,3 мг кобальта, 3,5 мг цинка, 30 мкг селена жи-

вой вес был на 17,3% меньше чем у контрольных. 

Установленные оптимальные дозы оказывали положительное влияние на изучаемые фи-

зиологические и гемотологические показатели. 
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Ключевые слова: молочнокислые бактерии, козье молоко 

 

Молоко - один из самых ценных продуктов 

питания человека. Молоко содержит все необходи-

мые для питания человека вещества - белки, жиры, 

углеводы, которые находятся в сбалансированных 

соотношениях и очень легко усваиваются ор-

ганизмом. Кроме того, в нем содержатся многие 

ферменты, витамины, минеральные вещества и 

другие важные элементы питания, необходимые 

для обеспечения нормального обмена веществ.  

Также молоко представляет собой нату-

ральный источник выделения культур молоч-

нокислых бактерий с  важными и ценными 

для молочной промышленности биотехноло-

гическими свойствами. Молочнокислые бакте-

рии являются пробиотиками с полезными для 

здоровья свойствами. 

Козье молоко как питательный субстрат 

отличается от коровьего по составу питате-

льных веществ, биологической ценности, по 

структурным и физико-химическим показа-

телям, обладает относительно высокой кис-

лотность, которая обусловлена большим со-

держанием молочных белков и сухих веществ 

[1]. Также козье молоко отличается от коро-

вьего более богатым содержанием микро-, 

макроэлементов, витаминов, аминокислот, по-

ниженным содержанием холестерина и выра-

женными антиоксидантными свойствами. 

Прослеживаются существенные отличия в ко-

личестве и размерах (диаметре) жировых ша-

риков коровьего и козьего молока, что влияет 

на усвояемость продукта. Жировые шарики в 

молоке коз мельче коровьих в десятки раз – 

это также существенно влияет на хорошую ус-

вояемость и быструю перевариваемость ко-

зьего молока. Козье молоко отличается низ-

ким содержанием лактозы на 13% меньше, 

чем в коровьем молоке [2].  

Из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод, что козье молоко существенно от-

личается по своему составу от коровьего мо-

лока: общее содержание белка, жира, витами-

нов, микро- и макроэлементов значительно 

выше у козьего молока чем у коровьего, а со-

держание лактозы ниже. Этот аргумент важен 

для людей с непереносимостью лактозы. 

Для производства молочных продуктов 

используют различные штаммы молочнокис-

лых бактерий. Подбор перспективных видов и 

штаммов молочнокислых бактерий, обладаю-

щих полезными свойствами, дает возмож-

ность для разработки научных основ их ра-

ционального использования в различных об-

ластях промышленности, сельского  хозяйст-

ва, медицины, ветеринарии, биологии.   

Следует учитывать, что результат при-

менения молочнокислых бактерий напрямую 

зависит от характерных свойств того или ино-

го штамма. Так, на качество продуктов пище-

вой промышленности, в частности, кисломо-

лочных продуктов, большое влияние оказы-

вает количество молочной кислоты и аромати-

ческих веществ, выделяемых микроорганизма-

ми, а также различные пробиотические 

свойства [3].  

Поэтому важное значение приобретает 

научный поиск высокоактивных штаммов, 

способных обеспечить оптимальные показате-

ли физиолого-биохимических и технологичес-

ких свойств.  

До настоящего времени в Республики 

Молдова не проводились научные исследова-

ния по целенаправленному изучению микро-

биологического состава национальных кисло-

молочных продуктов и выделению штаммов 

молочнокислых бактерий с ценными для 

молочной промышленности биотехнологичес-

кими показателями. Данный вопрос актуален 

в связи с тем, что промышленные штаммы мо-

лочнокислых бактерий, депонированные в 

коллекциях разных стран, в том числе и 

Республики Молдова, выделены преимущест-

венно из коровьего молока, а в некоторых 

случаях закваски являются предметом импор-

та. 

Поэтому целью исследований было вы-

деления из спонтанной микрофлоры козьего 

молока чистых культур молочнокислых бакте-

рий, изучение и отбор перспективных штам-
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мов с ценными биотехнологическими характе-

ристиками для создания новых стартерных ку-

льтур предназначенных для производства фер-

ментированных молочных продуктов. 

Объектом исследований служили об-

разцы козьего молока, полученные из крестья-

нских хозяйств  Севера, Центра и Юга Респуб-

лики Молдова. 

В исследованиях использовались клас-

сические микробиологические методы получе-

ния чистых культур и идентификации по 

Берджи, в модификации В.Богданова, Л.Бан-

никовой, Н.Королевой и В.Семенихиной, нап-

равленной на отбор перспективных для мо-

лочной промышленности штаммов молочно-

кислых бактерий [4]. 

Работа по выделению, идентификации и 

изучению свойств местных промышленно 

ценных штаммов молочнокислых бактерий, 

адаптированных к региональным условиям 

среды и местному сырью приобретает особый 

интерес. Местные штаммы не только проя-

вляют наибольшую активность в соответствии 

с характерными условиями окружающей сре-

ды, но также наиболее пригодны к употребле-

нию в пищу местным населением. так как бла-

годаря этому расширяются познания в плане 

экологического биоразнообразия лактобак-

терий. 

Образцы были взяты из разных районов 

с целью сравнительного анализа и изучения 

присутствующего видового состава  молоч-

нокислых бактерий. Далее производилось обо-

гащение образцов, т.е гетерогенной культуры, 

в стерильном обезжиренном молоке и 

термостатирование при температуре 25 °С; 30 

°С; 45 °С . 

Следующим этапом исследований было 

выделение чистых культур молочнокислых 

бактерий путем произведения ряда серийных 

десятичных разведений культур и их посева 

на плотную питательную среду (агар с 

гидролизованным молоком); термостатиро-

вание 48 часов при температуре (30±1) °С. В 

сумме было отобрано 23 колоний, обладавшие 

формой, размером и цветом, характерными 

для молочнокислых бактерий. 

Одним из важных показателей для от-

бора молочнокислых бактерий является спо-

собность  к активному сквашиванию молока с 

образованием плотного сгустка с чистым кис-

ломолочным вкусом. Поэтому посев отобран-

ных колоний был произведен в жидкую пита-

тельную среду - в 10 мл стерильного обезжи-

ренного молока и термостатирование при тем-

пературе (30±1) °С 24 – 48 часов для опреде-

ления времени образования и консистенции 

сгустка. Опыты показали, что различные 

штаммы проявляли различную активность в 

данной среде и время образования сгустка 

варьировало от 18 часов до 72 часов. Не все 

штаммы образовывали однородный сгусток 

без признаков газообразования и с незначи-

тельным выделением сыворотки, что соот-

ветствует промышленным требованиям. Из 23 

штаммов соответствующий сгусток за 24-48 

часов образовали лишь 12 штаммов. 

Для подтверждения чистоты культур, а 

также для последующей идентификации, было 

проведено микроскопическое исследование 

клеток. Выделенные штаммы по форме и рас-

положению клеток оказались кокками и дип-

лококками, способными к образованию длин-

ных и коротких цепочек. Полученные данные 

совпадают с литературными о типичной для 

молочнокислых бактерий формой и располо-

жением клеток [1]. 

На следующем этапе исследований каж-

дый из 12 выделенных штаммов был подверг-

нут проверке по серии тестов для подтвержде-

ния его принадлежности к молочнокислым 

бактериям и идентификации. После ряда тес-

тов на  физиолого-биохимические свойства 

были получены результаты, представленные в 

таблице 1. принадлежат к молочнокислым 

бактериям. 

Полученные результаты позволили оп-

ределить таксономическую принадлежность 

исследуемых штаммов. Таким образом, после 

проведения идентификации было установ-

лено, что из 10 штаммов молочнокислых 

бактерий, 5 штаммов относятся к Lactococcus 

lactis subsp. lactis, 4 штамма - Lactococcus lactis 

subsp. cremoris, 1 штамм - Lactococcus lactis 

subsp. diacetylactis. Все эти признаки указы-

вают на явную принадлежность 10 выделен-

ных штаммов к мезофильным молочным лак-

тококкам с достаточно высокой активностью 

сквашивания молока. Проведенные исследова-

ния позволяют определить производственную 

ценность выделенных штаммов и рекомен-

довать к использованию в молочной промы-

шленности. 
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Таблица 1 

Физиолого-биохимические свойства штаммов молочнокислых бактерий, 

выделенных из козьего молока 
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Milk and milk products provide a wealth of nutrition benefits with their healthy contents along 

with the micro-flora these products carry. There are a variety of bacteria that can be present in  milk. 

Authors were selected strains of lactic acid bacteria from  raw goat milk. 

 

  

Показатели Штаммы/показатели 

1 4 7 8 1

1 

1

3 

1

5 

1

8 

1

9 

2

1 

2

2 

2

3 

Образование каталазы - + - - - - - - - - - + 

Образование CO2 из глюкозы - - - - - - - - - - - - 

Образование диацетила - - - - - - - + - - - - 

Образование аммиака из аргинина + - - - + + - + - + + - 

Рост в молоке при температуре 30°C 

и  восстановление лакмусового 

молока 

+ + + + + + + + + + + + 

Рост в молоке при температуре 45°C - - - - - - - - - - - - 

Устойчивость к 

нагреванию, 30 мин 

60 °C + + + + + + + + + + + + 

65 °C - - - - - - - - - - - - 

Рост в молоке, содержащем 

метиленовый голубой, 0,1 % 

+ + + + + + + + + + + + 

Рост в молоке, 

содержащем NaCl 

2 % + + + + + + + + + + + + 

4 % + - - - + + - + - + + + 

6,5% - - - - - - - + - - - - 

Рост в молоке, 

содержащем желчь 

20 % + + + + + + + + + + + + 

40 % + + + + + + + + + + + + 

Рост при pH 9,2 + + - - + + - + - + + + 

9,6 - - - - - - - - - - - - 

Сбраживание углеводов + - + + + + + + + + + - 
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  UOT 631.39.631 

BOZAX CĠNSLĠ ÇIXDAġ ANA QOYUNLARIN ƏTLĠK ÜÇÜN 

 KÖKƏLDĠLMƏSĠ   TEXNOLOGĠYASI 

 

Disertant S.T.Sadıqov 

 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: kökəltmə, diri çəki, cins, mütləq artım, sutkalıq artım,ətin keyfiyyəti, intensiv 

kökəltmə 

 

Dünyanın hər yerində olduğu kimi Respub-

likamızda genetik resurslardan istifadə edərək qo-

yunçuluq sahəsində döl kompaniyasının fəsildən 

asılı olaraq aparılması, cinsin məhsuldarlığına gö-

rə tiplərə ayrılması və kökəltmənin otlaq və bor-

daq Ģəraitindən asılı olaraq səmərəlliyini aĢkar et-

mək və onun məhsuldarlığa təsirini üzə çıxarmaq-

dır. Bu gün respublikamızda mövcud qoyun cins-

ləri resurslarından istifadə olunaraq ət, süd və 

yüksək keyfiyyətli dəri xammalının yüksəldilməsi 

çox vacib, önəmli problemdir. Çünki davamlı in-

san inkiĢafının əsası ekoloji təmiz məhsulların  tə-

mini ilə bağlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Azər-

baycanın əsas, dözümlü və çoxluq təĢkil edən qo-

yun cinsi olan Bozax cinsi üzərində tam komp-

leks tədbirlər aparılmamıĢdır. Baxmayaraq ki, bu 

cins özünə məxsus bioloji-təsərrüfat xüsusiyyə-

tinə malikdir.  

Mövzunun aktuallığı: Hazırda elmi və 

praktiki cəhətdən qoyunçuluğun intensiv inkiĢaf 

etdirilməsi, məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün 

bir çox proqressiv metodlar iĢlənilib-tətbiq olun-

maqdadır. 

Qoyunların cins tərkibinin yaxĢılaĢdırılma-

sı bazar iqtisadiyyatının tələblərinə və əhalinin 

təlabatına uyğun olaraq tezyetiĢkən, seleksiya 

əsasında yeni tip və cinslərin yaradılması ən vacib 

problemdir. Bu baxımdan mövcud qoyun cinsləri 

üzərində yüksək yem bazası əsasında balanslaĢ-

mıĢ yemlərin tədbiqi, qoyunçuluqda geniĢ təkrar 

istehsalının yüksəldilməsində bala çıxımı və bala-

ların məhsuldarlıq göstəricilərinin yüksəldilməsi 

dölün keçirilməsi vaxtının və anaların süd məh-

suldarlığından sıx asılı olduğu, cinsdaxili tiplərin 

seçilərək qiymətləndirilməsi tədqiqat iĢinin möv-

sunu  aktuallaĢdırır.  

Material və metodika: Respublikanın qərb 

bölgəsində yerləĢən təsərrüfatların əksəriyyəti 

qoyunçuluq üzrə ixtisaslaĢdırılmıĢdır. Obyektimiz 

olan Tovuz rayonunun ―Bozalqanlı‖ qoyunçuluq 

təsərrüfatı da bu zonada qoyunların yetiĢdirilməsi 

ilə məĢğul olan ən iri təsərrüfatlardan biridir. Tə-

sərrüfatda təmiz cins kimi Bozax cinsindən ibarət 

olan sürü 1200 baĢdan çoxdur. 

Bu təsərrüfat təĢkil olunan gündən bu gü-

nədək qarıĢıq məhsuldarlığa malik-ətlik,  yunluq, 

südlük istiqamətli qaba yunlu bozax cinsli qoyun-

ların yetiĢdirilməsi ilə məĢğul olur. ―Bozalqan-

lı‖qoyunçuluq təsərrüfatında heyvandarlıqdan 

əldə edilən gəlirin əsası da bozax qoyun cinslərin-

dən əldə edilir. 

Tədqiqatın yerinə yetirilməsi üçün RETHĠ-

nin 1991-ci il metodikasına uyğun aparılması nə-

zərdə tutulmuĢdur. Tədqiqat iĢində Bozax qoyun 

cinsində anacların sürü üzrə orta məhsuldarlığı və 

onlardan alınan balaların canlı kütlə artımı aylar 

üzrə müqayisəli öyrənilməsi standart metodika 

əsasında yerinə yetirilmiĢdir. Yüksək səviyyədə 

aparılmıĢ seçmə nəticəsində yaradılmıĢ və qrup-

laĢdırılmıĢ cinsdaxili tiplərin məhsuldarlıq göstə-

riciləri yun, süd məhsuldarlığı,  onların fiziki, 

kimyəvi və texnoloji xüsusiyyətləri göstərilən 

metodikaya əsasən aparılmıĢdır. Xüsusən kökəlt-

məyə təsir göstərən yemləmə səviyyəsi də tədqi-

qat kimi aparılmıĢdır.. 

Tədqiqatın nəticələri: Yeni tip yarımqaba-

yunlu bozax qoyunların genetik potensial imkanın 

aĢkar edilməsi üçün alınan balaların məhsuldarlıq 

gösəricilərinə dölün keçirilmə vaxtının və anala-

rın süd məhsuldarlığının təsirini öyrənməkdən, 

eyni zamanda təsərrüfat tiplərini ayırmaq və sürü-

lərin orta məhsuldarlıq göstəriciləri ilə müqayisə 

olunaraq seçmə səmərəliliyi əhəmiyyətini təhlil 

etməkdən ibarətdir. Ana qoyunların cinsdaxili tip-

lərə uyğun seçilməsi və onların məhsuldarlıq ba-

lavermə qabiliyyəti, ət və süd məhsuldarlığı sürü-

yə nisbətən müqayisəli təhlil edilməsi nəzərdə tu-

tulmuĢdur. Hər qrup üzrə tədqiqatın aparılması 

üçün 300 baĢ ana qoyun seçilmiĢdir. 

Qoyunçuluq dünyada olduğu kimi öz məh-

suldarlığı və iqtisadi göstəriciləri ilə baĢqa növ 

heyvanlardan üstünlüyü ilə fərqlənməklə, Azər-

baycan heyvandarlığının əsasını təĢkil edir. Hey-

vandarlıq məhsullarına olan tələbatın və istehsal 

səviyyəsinin aĢağı olmasına görə Azərbaycan qo-

yunçuluğunun inkiĢaf etdirilməsinin xüsusi əhə-

miyyəti vardır. Ət məhsuldarlığı istehsalını artır-

maqda qoyun əti ciddi rol oynayır. Qoyun əti is-

tehsalını artırmaq üçün, qoyunların sayının çoxal-
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dılması, balavermənin yüksəldilməsi, tez yetiĢ-

kənlik və köklük dərəcəsi həlledici əhəmiyyətə 

malikdir, bu isə yemləmə, bəsləmə və cinsdən 

çox asılıdır. Qoyun otlaq heyvanı olub əti çox 

ucuz baĢa gəlir, çünki o nisbətən az qüvvəli yem 

tələb edir [1...4]. 

Qoyun əti özünün kaloriliyi və kimyəvi tər-

kibinə görə baĢqa növ heyvan ətindən fərqlənir. 

Yağın miqdarı və kaloriliyinə görə qoyun əti qa-

ramal ətindən üstündür. Ətin tərkibində insan or-

qanizminin tələb etdiyi, çox mühüm maddələrin 

olması sayəsində ət gündəlik qida məhsulu sayılır 

və respublikamızda çox istifadə olunur. Bu ətin 

tərkibində zülal, yağ, karbohidratlar və minerallar 

çoxluq təĢkil edir.Göstərilən maddələrin əldə 

olunması, kimyəvi tərkibi, bir çox amillərdən o, 

cümlədən heyvanın növündən, cinsindən, köklük 

dərəcəsindən, yaĢından, yetiĢdirilməsindən və 

bəslənməsindən asılıdır [2,4]. 

Bu cür kökəltmə təsərrüfatda istehsal olu-

nan qoyun ətinin iqtisadi cəhətdən ucuz baĢa gəl-

məsinə səbəb olmaqla, onlardan alınan ət yüksək 

kalorili olmaqla əhali tərəfindən həvəslə istifadə 

olunur [3]. Bunu  təcrübədə  sınamaq  üçün 2015-

ci ilin yay dövründə təsərrüfatda mövcud olan 

müxtəlif məhsuldarlıq tip bozax ana qoyunların 

kökəlmə qabiliyyəti və artıq qocalmaya doğru ge-

dən yaĢlı ana qoyunları çıxdaĢ edərək ümumi sü-

rüdən ayırdıq və ayrıca olaraq yay  otlaq kökəlt-

mə qrupu yaratdıq. Məqsəd ondan ibarət olmuĢ-

dur ki, otlaq Ģəraitində kökəltmənin hansı səmərə-

liliyə malik olmasını aĢkar etməkdən ibarət ol-

muĢdur. Eyni zamanda kökəltmə heyvanlarında 

nə miqdarda əlavə yem verilərkən hansı keyfiy-

yətdə kökəlməyə məxsusluğu aydınlaĢdırmaqdır 

(cədvəl 1). 

                                                                                                               Cədvəl 1 

Kökəldilən qoyunların diri çəki artımı göstəriciləri. n=25.  

Qruplar 

Kökəldilən 

qoyunların 

kökəltmənin 

əvvəlində 1 

baĢın orta 

hesabla diri 

çəkisi (kq) 

Kökəltmənin 

sonu 

Hər baĢda orta 

gündəlik artım 

(q) 

Dövr ərzində 

bir baĢda 

mütləq artım 

(kq) 

Hər baĢdan gəlir 

(1kq ətin dəyəri 

7.5 AZN)  

manatla 

1 40,3±0,91 53,8±1,15 150 13,5 13,5×7,5=101,25 

2 38,2±0,82 47,2±0,55 100 9 9×7,5=67,5 

3 37,5±0,85 45,5±0,42 90 8,1 8,17,5=60,75 

 

Cədvəldən göründüyü kimi yaĢlı ana qo-

yunlar üç qrupa bölünmüĢdür.  Birinci qrupda  25 

baĢ ana qoyunun hər birinin orta hesabla diri çə-

kisi 40.3 kq, ikinci qrupun 25 baĢ  ana  qoyunun 

hər birinin orta hesabla diri çəkisi 38.2 kq, üçün-

cü qrupun 25 baĢ ana qoyunun hər birinin orta he-

sabla diri çəkisi isə 37.5 kq olmuĢdur. Birinci 

qrupdan əlavə yemləmə hesabına hər baĢdan 

101.25 manat, ikinci qrupdan əlavə yemləmə he-

sabına hər baĢdan 67.5 manat, üçüncü qrupdan isə 

əlavə yemləmə hesabına hər baĢdan  60.75 manat 

əlavə gəlir əldə  edilmiĢdir. Buradan göründüyü 

kimi ən rentabelli ət istehsalı hər baĢa sutka ərzin-

də əlavə 100 q arpa dəni verilən qrupdan əldə 

edilmiĢdir. 

Təcrübə qoyunları otlaq Ģəraitində 90 gün 

müddətində bəslənərkən otlaq otundan əlavə hər 

bir baĢ kökəldilən qoyuna əlavə olaraq birinci 

qrupa 100q, ikinci qrupa 70q və üçüncü qrupa 

50q sutka ərzində arpa dəni verilmiĢdir. Buradan 

məlum olmuĢdur ki, qoyunların birinci qrupunda 

otlaqdan əlavə qüvvəli yem nisbətən çox verildiyi 

üçün digər qruplara  nisbətə diri çəki artımı çox 

olmuĢdur. Belə ki, birinci qrupun çəki artımından 

13.5 × 7.5 = 101.25 manat,  ikinci qrupdan 9×7.5 

= 67.5 manat, üçüncü qrupdan 8.1×7.5 = 60.75 

manat pul əldə edilmiĢdir. 

Apardığımız tədqiqatın yekunlarına əsasən 

belə nəticə çıxarmaq olar ki, ətə qoyulan faktiki 

qiymət mövcud bazar qiyməti ilə göstərilmiĢdir. 

Tovuz rayon ―Bozalqanlı‖ qoyunçuluq kəndli-fer-

mer təsərrüfatında aparılan ―Bozax cinsli ana qo-

yunların ətlik üçün kökəldilməsi texnologiyasi‖ 

mövzusunda aparılan tədqiqat iĢinə əsasən aĢağı-

dakı nəticəyə gəlinir. 

Təcrübə üçün üç qrup eyni yaĢ, cins və hər 

biri 25 baĢdan ibarət olan yaĢlı ana qoyunlar eyni 

ot örtüyünə malik dağ otlaqlarında 90 gün müd-

dətinə kökəldilmiĢdir. 

Birinci qrup ana qoyunlara otlaq otundan 

əlavə 100q arpa dəni verildiyindən, digər qruplara 

nisbətən artıq çəkiyə malik olmuĢ və nəticədə 

ikinci qrupdan ətin məhsuldarlığından gələn gəli-

rə görə 34 manat çox, üçüncü qrupdan gələn 

gəlirdən isə 40 manat çox pul gəliri əldə edilmiĢ-

dir. 

Damazlıq üçün yaramayan yaĢlı ana qo-

yunları daha ucuz baĢa gələn dağ oylaq Ģəraitində  
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kökəltmə aparmaqla daha çox pul gəliri əldə edi-

lir. 

TƏKLĠF: Yerli əhalinin qoyun ətinə mara-

ğını nəzərə alaraq və yaĢlı ana qoyunların dağ ot-

laqlarında kökəldilməsi daha ucuz baĢa gəldiyi 

üçün mütəmadi olaraq təsərrüfatda damazlıq üçün 

yaramayan qoyunlardan xüsusi kökəltmə qrupları 

yaratmalı və onlar üçün əlveriĢli  bəsləmə  Ģəraiti 

yaradılmalıdır.  

Respublika ərazisində ət və süd məhsuldar-

lığının yüksəldilməsi məqsədilə mövcud aborigen 

qoyun cinsi olan Bozax cinsin üzərində fəsillər-

dən asılı olaraq faraĢ dölün tədbiq oilunması, ət 

məhsuldarlığının artırılması ilə yanaĢı, damazlıq 

sürülərin yaranması üçün əsas olan təmir edici 

cavanların yaranmasına nail olunacaq. 
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Технология откорма на мясо выбракованных овцематок бозахской породы  

Диссертант С.Т.Садыгов 

 Азербайджанский государственный аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: откорм, живая масса, абсолютный прирост, среднесуточный 

прирост, мясные качества, интенсивный откорм 

Научно-исследовательский опыт был проведен в сельско-фермерском овцеводческом 

хозяйстве ―Бозалганлы‖ Товузского района. Помимо откорма животных на пастбище в течении 

90 дней на одну голову дополнительно давали выбракованным овцематкам первой группы по 

100 г, овцематкам второй группы 70 г и овцематкам третьей группы 50 г ячменного зерна. 

Животные первой группы превышали своих сверстниц из второй и третьей групп по живой 

массе. По мясным показателям с экономической точки зрения прибыль от животных первой 

группы составил на 34 и 40 манатов больше соответственно от овцематок второй и третьей 

групп. Другая положительная сторона проведенного опыта заключалась в использовании по 

сравнению с другими методами самого дешевого метода откорма как пастбище и учитывалось 

потребность к баранине местного населения  

 

Bozax fattening for slaughter sheep breeds spoilage home technology 

S.T.Sadıqov 

Azerbaijan State Agrarian Unversity 

 

SUMMARY 

Key words: fattening, live weight, sex, absolute growth, the daily growth, meat quality, 

intensive fattening 

Tovuz region, "Bozalganli" study on sheep conducted in agriculture are the following 

conclusion. Home sheep grazing in the grass 100 g barley grain given to other groups, and other 

groups who have a relatively higher share of income from meat productivity of 34 - 40 pounds, 

incomes have been obtained. It is clear from the results of the study that are not fit for breeding sheep 

and more cost-old mother through the mountain pasture fattening in terms of revenue, the more money 

is made. 

Another advantage of the study due to the fact that, taking into account the interests of local 

people and the elderly mother of sheep meat fattening sheep in mountain pastures, the other is 

considered to be suitable for the low-cost method of fattening. 
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BOZAX QOYUNLARININ YÜKSƏK MƏHSULDAR CĠNSLƏRLƏ      

ÇARPAZLAġDIRILMASININ ƏT MƏHSULDARLIĞINA TƏSĠRĠ 

 

Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru  Q.Q.Abdullayev,  

dosent  M.İ.Əliyev,  

doktorantlar: S.M.Seyidova, B.N.Hüseyn-zadə 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: cins, ət məhsuldarlığı, cəmdəyin çəkisi, kəsim çıxarı, mələz 

 

Azərbaycanda iqlim Ģəraitinin müxtəlifliyi, 

təbii qıĢ və yay otlaqlarının bitki örtüyü ilə zən-

ginliyi, qoyunların otlaması üçün kifayət qədər ot 

örtüyünün olması ətlik-südlük qoyunçuluğun in-

kiĢafı üçün böyük zəmin yaradır.   

Xalq seleksiyası yolu ilə yaradılmıĢ qiy-

mətli bioloji təsərrüfat əlamətlərinə malik çoxlu 

sayda qoyun cinslərindən biri də bozax cinsidir.  

1985-ci ilə kimi respublikanın ictimai tə-

sərrüfatlarında təmizlikdə bozax qoyunu yox 

idi.Təmizqanlı bozax qoyunu ancaq Ģəxsi təsər-

rüfatlarda saxlanılırdı. Deməli, yuxarıda deyilən-

lərdən aydın olur ki, bozax qoyunu tamamilə sı-

radan çıxmaq ərəfəsində idi. Lakin onun genoloji 

fondunun qorunub saxlanılmasının böyük xalq 

təsərrüfatı əhəmiyyətini nəzərə alıb 1986-cı ildə 

AKTA-nın əməkdaĢları Tovuz rayonunun, o 

cümlədən ―Bozalqanlı‖ və ―Qaraxanlı‖ sovxozla-

rının mütəxəssisləri ilə birlikdə bozax cinsinin 

bərpa edilməsi, onun qiymətli tipinin qorunub 

saxlanılması istiqamətində elmi-tədqiqat iĢinə 

baĢlamıĢlar. Bu məqsədlə rayonun  ―Bozalqanlı‖ 

və ―Qaraxanlı‖ sovxozlarının qoyun sürülərinə 

baxıĢ keçirildi. Bozax mənĢəli qoyunlardan və 

onların mələzlərindən ibarət sürülər təĢkil edil-

miĢdir. Həmin sürülərə çobanların Ģəxsi təsər-

rüfatlarına mənsub olan bozax mənĢəli qoçlar təh-

kim edilmiĢdir.  

Bizim tərəfimizdən çarpazlaĢdırma sxemi 

hazırlandı. Həmin sxem əsasında çarpazlaĢdırma 

II nəslə qədər davam etdirildi. Indi həmin çarpaz-

laĢdırmadan alınan mələzlər təmizlikdə yetiĢ-

dirilir. Hazırda Tovuz rayonunun bütün təsər-

rüfatlarında bozax cinsli qoyunların yetiĢdirilməsi 

ütünlük təĢkil edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda 

yerli qabayunlu bozax qoyunlarının uzun illər 

zərifyunlu cinslərin qoçları ilə çarpazlaĢdırılması 

onların yununun keyfiyyətini xeyli zərifləĢdir-

miĢdir.  

Gəncə-Qazax bölgəsinin qərb rayonlarında 

qoyun əti istehsalını və xalça yununun miqdarını 

artırmaq məqsədilə bozax qoyunlarının məhsul-

darlıq göstəricilərinin bərpa olunması istiqamətin-

də elmi-tədqiqat iĢlərinin ərazisini geniĢləndir-

mək günün vacib tədbiri hesab edilməlidir. Ġndi 

Tovuz rayonunun təsərrüfatlarında bozax mənĢəli 

qoyunların miqdarı 80.000-nə çatdırılmıĢdır. Bu 

tədbiri uğurla yekunlaĢdırmaq üçün təsərrüfat-

larda olan yarımzərif və yarımqaba yunlu meri-

nos-bozax mələzləri çarpazlaĢdırmada material 

kimi geniĢ istifadə olunmuĢdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan qo-

yunçuluğu doğrudan da iftixara layiqdir. Qoyun-

çularımız neçə-neçə cinslər yaratmıĢdılar. 

Z.Q.Verdiyev və Q.Q.Abdullayev (1991) göstə-

rirlər ki [8]. ―Qarabağ qoyunu onun qaradolaq 

Ģaxəsi, ġirvan qoyunu onun qala qolu, balbas, 

bozax, herik, gödək, ləzgi, çapo və digər qoyun 

cinsləri qoyunçularımızın böyük istedadının sü-

butu, çoban Ģöhrətinin rəmzidir‖[1]. 

Azərbaycanın ətlik-südlük istiqamətli yerli 

qoyunlarının mühafizə olunub saxlanmasında və 

bərpa olunmasında akad. F.Ə.Məlikovun (1950) 

(2),M.H.Sadıxovun (1964), A.S.Ġsmayılovun (19-

60) (5), M.Ə.Dəmirovun (1973) (6), N.A.Nəcə-

fovun (1981)(3), M.V.Abdullayevin (1986) (7), 

Q.Q.Abdullayevin (1993)(8) və baĢqalarının bö-

yük xidmətləri olmuĢdur. Lakin təəssüflə qeyd 

edilməlidir ki, yerli qoyunların bərpası istiqa-

mətində olan bu çoxsaylı tədqiqatlar bozax cin-

sindən yan keçmiĢdir.  

Bozax cinsinin bərpasının böyük əhəmiy-

yəti nəzərə alınaraq bu istiqamətdə ilk tədqiqatlar 

ADAU-nin və AzETHĠ-nun bir qrup elmi əmək-

daĢının təĢəbbüsü ilə Q.Q.Abdullayev (1993) və 

M.V.Abdullayev (1986) (7) baĢlanmıĢ və uğurla 

davam etdirilməkdədir.  

Bozax qoyunçuluğunda damazlıq iĢi, ar-

zuolunan tipin fərdlərinin bərpasına, təkmilləĢdi-

rilməsinə, ət və süd məhsullarının artırılmasına, 

keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına yönəldilmiĢdir.  

Tovuz rayonunun ―Bozalqanlı‖ və ―Qara-

xanlı‖ kəndli fermer təsərrüfatlarında bozax qo-

yunlarının diri çəkisi 42,0±0,20 kq; qoçların çə-

kisi 65,1±0,60 kq təĢkil edir. Bu qoyunların yu-

nundan xalça məmulatlarının hazırlanmasında, 

dərisindən isə xəz-dəri sənayesində istifadə edilir. 
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Hər 100 baĢ ana qoyundan ildə 110-115 

baĢ quzu alınır. Laktasiya ərzində hər baĢ ana qo-

yundan 35 kq, 6,8 % yağlılıqda əmtəəlik süd sa-

ğılır. Bu cinsin ən müsbət cəhəti qan parazitar 

(isitmə) xəstəliyinə qarĢı rezistentliyin yüksək ol-

masıdır.  

Respublikamızın qərb bölgəsində ət isteh-

salını artırmaq üçün ADAU-nun əməkdaĢları tə-

rəfindən sahibkar  Ə.Q.Abdullayevin fərdi təsər-

rüfatında yetiĢdirilən min baĢ bozax və qarabağ 

mənĢəli ana qoyunlar üzərində təcrübə qoyulmuĢ-

dur. Bu məqsədlə 2011-ci ildən baĢlayaraq res-

publikamıza hissar və arxar x romanov cinsli 

törədicilərin toxumu gətirilmiĢ və həmin təsərrü-

fatda tətbiq edilmiĢdir.  

Qoyunların ət məhsuldarlığı və onun key-

fiyyətinə təsir edən baĢlıca amillər aĢağıdakı-

lardır: cinsi, yemləmə və bəslənmə Ģəraiti, cinsiy-

yəti, yaĢı, xarici mühit amillərin təsiri və s.; qoyu-

nların yetiĢdirilmə texnologiyası, qoyunçuluğun 

idarə olunma sistemi, cütləĢmə vaxtı, bala vermə 

vaxtı və qoyunların ətliyə verilmə vaxtı. 

Respublikamızda əhalinin qoyun ətinə olan 

tələbatı baĢqa dövlətlərə nisbətən yüksəkdir. Bu 

göstərici respublikamızda 40-45% təĢkil edir. Son 

illərdə qoyun əti istehsalı əvvəlki illərə nisbətən 

1,5 dəfə artmıĢdır. 

Yeni doğulmuĢ quzular 5-6 aylığadək (ana-

dan ayrılanadək) ana altında bəsləndikdən sonra 

kəsimə verilir. Biz öz təcrübəmizdə mələz cavan-

ların 12 aylığadək böyümə və inkiĢaf dina-

mikasını, onun ət məhsuldarlığını öyrənmiĢik. 

Təcrübənin nəticəsi aĢağıdakı cədvəldəki kimi ol-

muĢdur. 

 

Cədvəl 1. 

Müxtəlif cinsli mələzlərin ət məhsuldarlığı (6 aylıqda) 

Cinsi Cinsiyyəti 

Kəsimdən 

qabaq 1 baĢın 

diri çəkisi, kq 

X- ± m 

Cəmdəyin 

çəkisi, kq 

X- ± m 

Daxili piylə, 

quyruq 

piyin çəkisi, 

kq 

X- ± m 

Kəsim çıxarı 

%-lə 

Hissar x 

qarabağ 

mələzləri 

Erkək toğlu 50,5±1,25 20,9±0,71 4,4±0,15 50,1 

DiĢi toğlu 46,8±1,35 19,0±0,66 3,9±0,98 48,9 

Hissar x 

bozax 

mələzləri 

Erkək toğlu 48,5±1,55 19,5±0,62 4,1±0,28 48,6 

DiĢi toğlu 45,2±1,20 17,7±0,91 3,7±0,45 47,3 

 

Yuxarıdakı cədvəldən məlum olur ki, alı-

nan mələzlərin bütün qruplar üzrə diri çəkiləri 

həm respublika üzrə, həm də təmizqanlı ana cins-

lərə nisbətən yüksək olmuĢdur. Kəsim çıxarı his-

sar x qarabağ mələzləri üzrə erkək toğlularda  

50,1%, diĢi toğlularda isə 48,9% olmuĢdur. Daxili 

piylə quyruq piyinin çəkisi isə müvafiq olaraq 

4,4±0,15; 3,9±0,98 kq olmuĢdur. 

Bu göstəricilər hissar x bozax mələzlərində 

isə erkək toğlularda 48,6%,  diĢi toğlularda 47,3% 

olmuĢdur. Daxili piylə quyruq piyinin çəkisi isə 

müvafiq olaraq 4,1±0,28; 3,7±0,45 kq olmuĢdur. 

Beləliklə təcrübələr göstərir ki, respublika-

mızın qərb bölgəsində, həmçinin digər bölgə-

lərində əhalinin qoyun ətinə olan tələbatını ödə-

mək üçün sənaye çarpazlaĢdırılması üsulu ilə (F1) 

yüksək məhsuldar diri çəkiyə malik törədicilərin 

toxumundan istifadə etməklə yerli qoyun cins-

lərinin çarpazlaĢdırılmasını daha məqsədə uyğun 

hesab edirik. 

  

NƏTĠCƏ 

Aparılan tədqiqat iĢlərindən belə nəticəyə gəlinir ki, Respublikamızın Qərb bölgəsində 

yetiĢdirilən qoyun cinslərininin ət məhsuldarlığını artırmaq məqsədi ilə yüksək məhsuldar törədici 

qollarla çarpazlaĢdırması nəticəsində ət istehsalını xeyli artırmaq mümkündür. Bu məqsədlə bir çox 

alimlərin müxtəlif illərdə bu sahədə apardıqları tədqiqat iĢləri öyrənilmiĢ və ümumiləĢdirilmiĢdir. 

Tədqiqatlarla məlum olmuĢdur ki, qoyunçuluqda ət istehsalını artırmaq üçün sənaye çarpazlaĢdırma 

üsulundan istifadə olunması daha yaxĢı nəticə verir. 

Bizim təcrübəmizdə 2011-ci ildən baĢlayaraq sahibkar Ə.Q.Abdullayevin fərdi təsərrüfatında 

yetiĢdirilən bozax x qarabağ, hissar və arxar x romanov cinsli törədicilərin toxumu ilə süni yolla 

mayalanmıĢdır. 

Yeni doğulmuĢ quzular 5-6 aylığadək (anadan ayrılanadək) ana altında bəsləndikdən sonra 

kəsimə verilmiĢdir. Quzular doğulduqda çəkilir və 12 aylığadək böyümə və inkiĢaf dinamikasını, onun 

ət məhsuldarlığını öyrənmiĢik. 
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Cədvəldən göründüyü kimi, alınan mələzlərin bütün qruplar üzrə diri çəkiləri həm respublika 

üzrə, həm də təmizqanlı ana cinslərə nisbətən yüksək olmuĢdur. Kəsim çıxarı hissar x qarabağ 

mələzləri üzrə erkək toğlularda  50,1%, diĢi toğlularda isə 48,9% olmuĢdur. Daxili piylə quyruq 

piyinin çəkisi isə müvafiq olaraq 4,4±0,15; 3,9±0,98 kq olmuĢdur. Bu göstəricilər hissar x bozax 

mələzlərində isə erkək toğlularda 48,6%,  diĢi toğlularda 47,3% olmuĢdur. Daxili piylə quyruq piyinin 

çəkisi isə müvafiq olaraq 4,1±0,28; 3,7±0,45 kq olmuĢdur. Beləliklə təcrübələr göstərir ki, əhalinin ətə 

olan tələbatını ödəmək üçün qoyunçuluğa sənaye çarpazlaĢdırılması üsulunu (F1) tətbiq edilməsi daha 

məqsədə uyğundur. 
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Crossing the influence of kazakh sheep with highly  

productive beef breed for meat productivity 
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Doctorant: S.M.Seyidova, B.N.Huseyn-zade 

Azerbaijan  State Agrarian University 

 

SUMMARY 

 

Key words: breed, meat productivity, weight of carcass, carcass yield, hybrid 

 

From the research we can come to the following conclusions. To increase meat productivity of 

sheep bred in the Western region of the Republic, ewes should be crossed with high-yielding sheep 

producers. According to research scientists in order to increase meat productivity in sheep appropriate 

to apply industrial crossing.To achieve these objectives in 2011 we applied to the entrepreneur team 

A.G.Abdullaev, crossing ewe breed Bozah x Karabakh, Hissar x Romanov x Argali novels using 

artificial insemination.Newborn lambs from 5-6 months (until weaning) were grown under the uterus 

and then passed on the meat. 

Newborn lambs are weighed, and up to 12 months of age studied the dynamics of growth and 

development, as well as the productivity of meat of these animals. 

As can be seen from the table, on the territory of the republic productive performance in all groups of 

hybrids, as well as compared to purebred ewes it was relatively high. Hissar x Karabakh crossbred 

rams slaughter yield was 50.1%, while 48.9% is bright. Internal and fats respectively caudal was 4,4 ± 

0,15; 3.9 ± 0.98 kg. These indicators have crossbred rams Hissar x Bozah 48.6%, from while 47.3% 

were bright. Weight and inner caudal fat was 4,1 ± 0,28; 3.7 ± 0.45 kg. Thus, we consider it more 

appropriate to ensure the population's need for mutton in sheep should be used (F1) industrial crossing. 
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Влияние скрещивания бозахских овец с высокопродуктивными мясными 

породами на мясную продуктивность 
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доцент М.И.Алиев 
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РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: порода, мясная продуктивность, масса туши, убойный выход, 

помесь 

 

 Из проведенных исследований можно прийти к следующим выводам. Что бы увеличить 

мясную продуктивность овец разводимых на Западной зоне Республики, овцематок нужно 

скрещивать с высокопродуктивными баранами производителями. По исследованиям ученых с 

целью повышения мясной продуктивности, в овцеводстве целесообразно применять 

промышленное скрещивание. 

Для достижения таких целей с 2011 года мы применяли на бригаде предпринимателя 

А.Г.Абдуллаева, скрещивание овцематки породы бозах х карабах, гиссар x архар x романов с 

применением искусственного осеменения.  

Новорожденные ягнята, начиная с 5-6 месяца (до отбивки) выращивали под матками и 

после этого сдали на мясо.  

Новорожденных ягнят взвешивают, и до 12-ти месячного возраста изучалась динамика 

роста и развития, а также мясного продуктивности этих животных. 

Как видно из таблицы, на территории республики продуктивные показатели у всех групп 

этих помесей, а также  по сравнению с чистокровными  овцематками была относительно 

высокой. Гиссар х карабахской помесных баранчиков убойный выход составило 50,1%, а у ярок 

48,9%. Внутренние и хвостные жиры соответственно составило 4,4±0,15; 3,9±0,98 кг. Эти 

показатели у помесей баранчиков гиссар х бозах 48,6%, у ярок было 47,3%. Вес внутреннего и 

хвостного жира составило 4,1±0,28; 3,7±0,45 кг. Таким образом, считаем более целесообразно, 

для того чтобы обеспечить потребность населения на баранину в овцеводстве нужно применять 

(F1) промышленное скрещивание. 
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Ключевые слова: лекарство, растения, их применение, место обитание и пользы 

 

Общая характеристика лекарственных растений. Лекарственные растения привлекают 

внимание очень многих. Сколь ни эффективны новые препараты, выпускаемые химико-

фармацевтической промышленностью, скромные травы наших лесов и полей пользуются 

доверием сотен тысяч пациентов. И это вполне понятно. Терапевтическая ценность большого 

числа лекарственных растений признана научной медициной, они тщательно изучаются в 

медицинских и фармацевтических учреждениях и до сих пор составляют около половины всех 

лекарств отпускаемых нашими аптеками. 

Следует подчеркнуть, что такое пособие по лекарственным растениям особенно важно в 

настоящее время, когда вопрос о бережном отношении к природе служит не только предметом 

правительственных постановлений, но и широких международных соглашений. 

В комплексе проблем, объединяемых общим понятием « охрана окружающей среды», 

важен вопрос об охране не только растительности, но и отдельных растений. 
СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. Азербайджан богатая странапо лекарственными растениями. 

Из литературных данных нами выявлено, что в различных зонах страны растут более 400 видов 

таких растений. При помощи студентов мы собирали растений, их обрабатывали, сушили и 

постепенно изучали. Из таких лекарственных растений мы хотели обратить внимание наших 

читателей следующие. 

1 .Солодка голая семейства бобовые многолетнее травянистое растениес мощной 

корневой системой. Откорневище отходит на несколько метров стержневой корень, а от его 

верхушки во все стороны - горизонтальные корневища длиной до 1 -2 м. Плод - боб цветет в 

мае июне. Сбор ведут с марта по ноябрь. Сушат в сушилках в температуре 60. Принимают в 

виде отвара, порошка, экстрактов, сиропа в качестве отхаркивающего средства. Применяют при 

бронхиальной астме. 

 
2. Барбарисобыкновенный-Berberis vulgaris семейство барбарисовые-Berberidaceae. 

Ветвистый кустарник 1,5-3 м. высоты. Стволы и побеги с многочисленными крепкими длиной 

до 2-х см. трех или пяти раздельные, в пазухах которых укороченные побеги с пучками 

листьев. Цветки желтые собраны в повислые кисти. Плод красная, овальная, кислая ягода с 2-3-

мя продолговатыми семенами. Цветѐт в апреле — мае. Плоды созревают в сентябре — октябре. 

Размножается семенами и вегетативно. В медицине используют корни, корневища и листья, 

которые содержат алкалоид берберин. Настой и настойку из листьев барбариса используют как 

кровоостанавливающие средство. Заготавливают листья в период бутонизации и цветения, 

корни, корневище-осенью, после созревания плодов. 
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З. Бузина черная - Sambucus nigra семейства Адоксовые (Adoxaceae) кустарник или 

дерево от 2 до 10м. высоты пепельно серой корой. Листья на черешках расположены 

супротивно, состоят из 3-7 продолговато яйца вязаных листочков, край неравномерно Цветки 

мелкие, желтовато - белые, собраны в крупные многоцветковые плоские Плод черно-

фиолетовая, ягодообразная костянка. Цветет в мае-июне, плоды созревают в августе-сентябре. 

Размножается семенами и вегетативно. В медицине используют цветки в качестве потогонного, 

мочегонного средств. 

Принимают в виде настоя и отвара. Распространена России на Украине, в Белоруссии и 

у нас на Кавказе. Заготавливают цветки во время цветения, срезая только соцветия. Сырье 

сушат под навесам или в помещениях с хорошей вентиляцией. Хранят в сухом, затемненном 

месте. 

 
4. Береза повислая (береза бородавчатая) Семейство березовые- Betulaceae. Крупные 

деревья с белой корой. Веточки и листья голые, усеянные смолистыми, душистые. Листья 

очередные, черешковые, напоминающие ромб, с двояко-острозубчатым краем. Цветки 

раздельнополые, собраны в соцветия-сережки. Плод крылатый орешек. 

Цветет береза в апреле - мае, плоды созревают в августе- сентябре. Размножается 

семенами и вегетативно. И пользуют почки в качестве мочегонного и желчегонного средства. 

Применяют в виде настоя и отвара. Заготавливают листовые почки ранней весной во время в 

период набухания (но до расхождения чешуек). Сушат на открытом воздухе или в сушилках 

при температуре 25-30°-ов. 

 
5. Дуб обыкновенный -Quercus robur. Семейства буковые - Fagaceae. Дерево до 40 м. 

высоты. Ствол покрыт темно - серой корой с многочисленными трещинами. У молодых 

деревьев кора ствола и ветвей блестящая, гладкая, серебристо- серая «зеркальная». Листья 

очередные, короткочерешковые, темно-зеленые, удлиненно обратно яйцевидные по краям. 

Цветка невзрачные. Плод- желудь. 

Цветет в конце апреля - начале мая плоды созревают в сентябре - начало октября. 

Размножается семенами. В медицине используют коры дуба в качестве вяжущего и 

противовоспалительных средств. Применяют в виде отвара. Сбор разрешен только на участках, 

где запланирована вырубка. 
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6. Лимонник китайский- Schisandra chinensis Семейство лимонниковые -Schisandraceae. 

Многолетняя лиана деревянистым стеблем, достигающим 10-15м. в длину. Листья черешковые, 

эллиптические или обратнояйцевидные, расположены очередные пучками. Цветки 

раздельнополые, белые, душистые. Тычиночные цветки с пятью тычинками, цветоложе, 

несущее многочисленные двугнездные пестики. В период созревания цветоложе удлиняется в 

20-50 раз, и каждый пестик превращается в ягоду. Плод - красная ягода, каждая из которых 

содержит по два желтых почковидных семени. Кора и листья с лимонным запахом. Цветет в 

августе-сентябре. Размножается вегетативно и семенами. 

В медицине используют семена и сухие плоды в качестве стимулирующего средства. 

Применяют в виде настойки. Распространена Сахалине, Курильских островах, в Приамурье 

Приморье. 

 
7. Василек синий- Centaurea cyanus- семейства сложноцветных –Asteraceae. Однолетнее 

растение с прямым ветвистым стеблям 30-80 см высоты. Листья очередные, серо-зеленые, 

нижние перистолопастные, отмирающие ко времени цветения. Стеблевые листья сидячие, 

линейные. Цветки собраны в соцветия-корзинки. Краевые цветки синие воронковидные, 

внутренние трубчатые фиолетовые. Плод опущенная семянка. Цветет в июне-июле, плоды 

созревают в августе. Размножается семенами. 

В медицине используют синие краевые воронка видные цветки в качестве легкого 

мочегонного средства. Применяют в виде настоя. Василек сорняк пшеничных и ржаных полей 

европейской части России нашего Кавказа, и в меньшей степени - Сибири. Заготавливают 

краевые цветки василька в период его полного цветения. Сушат сырые в тени, так как на свету 

цветки быстро выгорают (белеют). Раскладывают тонким слоем бумаге или ткани и 

периодически поворачивают. Хранят в сухом затемненном месте. 

 
8. Горецптичий - Polygonum aviculare. Семейство гречишные Polygonaceae. Однолетнее 

травянистое растение. Стебель длиной до 60см. тонкий, ветвистый, светло-зеленый, 

коленчатый, распростертый от основания. Листья очередные, коротко-черешковые, овальные, 

цельно-крайние. Цветки бледно-розовые, сидят по 1-5 пазухах листьев. Плод-орешек. Цветет с 

начала мая до осени. Размножается семенами. В медицине используют надземную часть 

растения в качестве кровоостанавливающего средства. Применяют в виде настоя. 

Распространен почти по всему Советскому Союзу. Заготавливают траву во время цветения. 

Срезая верхние части растения длиной до 40 см. сырье сушат под навесом или в хорошо 

проветриваемом помещении. Разложив тонким слоем на бумаге или ткани и периодически 

переворачивая. 
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9. Девясил высокий - Inula helenium- семейства сложноцветные - Asteraceae 

(componitae). Многолетнее травянистое растение 60-150 см. высоты с толстым, мясистым 

многоглавым корневищем и отходящими от него толстыми корнями. Стебель один или 

несколько, маловетвистый, бороздчатый, продолговато-эллиптические сверху, бархатисто-

серовойлочные снизу. Золотисто - желтые цветки собраны в крупные корзинки. Плод - семянка 

с хохолком. Цветет в июле - сентябре, плоды созревают в августе-октябре. Размножается 

семенами. В медицине используют корневища и корни в качестве отхаркивающего средства. 

Применяют в виде отвара. Распространен на Украине, нашем Карабахе, Кавказе, в Беларуси, 

Западной Сибири, в Средней Азии. Заготавливают корневища и корни осенью. Выкапывают в 

холодной водой, режут, сушат в хорошо проветриваемом помещении или в печах при 

температуре не выше 50°, разложив тонким слоем и часто переворачивая. Для восстановления 

зарослей девясила в почве необходимо оставлять часть растений. 

 
10. Калина обыкновенная - Viburnum opulus. Семейство жимолостные -Caprifoliaceae. 

Дерево или кустарник 1,5-4 м. высоты с буро-серой корой. Листья черешковые, супротивные, 

простые, трѐх-пятилопастные, с неравномерно-зубчатым краем. Цветки белые, собраны в 

плоские полузонтики. Плод-сочная, ярко-красная костянка. 

Цветет с конца мая до июля, плоды созревают в августе - сентябре. Размножается 

семенами и вегетативно. В медицине используют кору в качестве кровоостанавливающего 

средства. Применяют в виде настоя и отвара. Плоды калины используют как потогонные 

средство. Распространена в Европейской части России, реже в Западной Сибири и Кавказа. Как 

декоративное растение культивируют в садах и парках. 

Заготавливают кору калины ранней весной, в период сокодвижения. Собирают только с 

боковых ветвей. Собранное сырье сушат под навесом, в тени, подвешивая их пучками. Ягоды 

собирают зрелыми. Подвяливают, затем сушат в сушилках при температуре 50—60 °С. 

На одном участке можно заготавливать кору раз в 10 лет. 
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Вывод 

1. При исследование данных препаратов т.е. лекарственных растений мы выявили, что 

эти растении в основном цветет в мае июня. Плоды созревают в августе и сентября. 

2. Самый выгодный момент их надо их надо собрать во время созревания. 

3. Собранные сырья обязательно надо сушить под контролям. На воздухе и под 

закрытым навесом в тени. 

4. Из корневища надо выбрать светло-желтого цвета в изломе. 

5. Заготовку на одном участке можно проводить только через 5-10 лет. 

6. Обязательно готовые сырья хранить в сухом затемненном месте. 
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Some medicinal plants used in medicine and in veterinary 
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SUMMARY 

 

Key words: medicine, plants, their use, and habitat use 

 

Studied mainly some herbs (10 species), which are used in human and veterinary medicine, 

some of which grow here in Azerbaijan should be noted that research continues following article has 

10 species of plants will be published. 
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ORNAMENTĠN KONSTRUKSĠYASI, KOMPOZĠSĠYASI VƏ BƏDĠĠ  
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Açar sözlər: əşya, ornament, naxış, konstruksiya, kompozisiya 

 

Ġnsan istehsal prosesində ardı-arası kəsil-

mədən avadanlıqla təmasda olur. Buna görə də 

avadanlığın layihələndirilməsinin keyfiyyətindən 

danıĢanda, bu avadanlıqla iĢləyəcək adamların da 

mənafeyini, habelə avadanlığın sosial əhəmiyyəti 

nəzərə alınmalıdır. Avadanlıq gözəl olmalı, yer-

ləĢdiyi məkanla harmoniya təĢkil etməlidir. Müa-

sir avadanlığın mühüm xüsusiyyətlərindən biri də 

maĢınların insana uyğunlaĢdırılması tendensiyası-

dır. 

ƏĢyanın ornamenti - onun hansı məqsədə 

xidmət etməsi barədə məlumat verən ən təsirli 

xassəsidir. Ornament əĢyanın estetik baxımdan 

mükəmməlliyini xeyli dərəcədə müəyyən edir [1]. 

Digər tərəfdən, əĢyanın ornamenti isteh-

salın texniki və iqtisadi imkanlarından asılı olaraq 

yaranır. Ornament üzərində iĢ prosesində layihə-

ləndirmənin aĢağıdakı istiqamətləri meydana 

çıxır: ornamentin funksional keyfiyyətlərinin 

yüksəldilməsi, "ornament-konstruksiya" sistemi-

nin təkmilləĢdirilməsi, ornamentin informasiya 

keyfiyyətlərinin yüksəldilməsi, rahatlığı, sənaye 

istehsalının mütərəqqi imkanları, standartlar, 

modullar, unifikasiya və s. əsasında bədii-kons-

truktor fikrinin sənaye üsulu ilə həyata keçiril-

məsi üçün münasib Ģərait yaradılması, ornamen-

tin insana mənəvi və maddi təsiri Ģərtlərinin 

müəyyənləĢdirilməsi, üslub yaranma problemləri-

nin həlli, insanı əhatə edən əĢya mühitinin sistem-

li Ģəkildə təĢkili. 

Funksional ideya ilə konstruksiyanın mən-

tiqi bağlılığında öz əksini tapan funksionallıq, 

məmulatın yaxĢı iĢlənib hazırlanmıĢ ornamentinin 

onun funksiyasını gözə çatdırması qanunu Ģəkildə 

illüstrasiya edilir. 

Ornamentin konstruktivliyi - konstruktiv 

ideya ilə ornamentin məntiqi əlaqəsidir. Orna-

mentin texnologiyaya uyğunluğu onun hazırlan-

ma üsulu ilə konstruksiyasının məntiqi, bağlılı-

ğında, materialın xüsusiyyətlərinin emal üsuluna 

uyğungəlməsindənəzərdə tutulan istehsal üsulu-

nun səmərəliliyində ifadə olunur. Ornament er-

qonomikanın tələblərinə uyğun olmalıdır. Orna-

mentin iqtisadi baxımdan məqsədə uyğunluğu 

məmulatın qarĢısında qoyulan tələblərlə, nəzərdə 

tutulan istismar müddətiylə ölçülür. Məmulatın 

texnikanın hansı sahəsində iĢlədiləcəyindən asılı 

olaraq, eyni bir ornament iqtisadi baxımdan sə-

mərəli də ola bilər, səmərəsiz də. Ornamentin 

iqtisadi səmərəliliyi məsələsi ilə ilk növbədə onun 

texnoloji baxımdan əlveriĢli olmasıyla bağlıdır və 

buna görə də hər iki məsələ eyni zamanda nə-

zərdən keçirilməlidir. Kompozisiya-plastik cəhət-

dən ornamentin ifadəliliyi özünü gövdənin (kütlə-

nin) kompozisiya baxımından mütəĢəkkiliyində, 

əsas funksional oxların yerləĢdirilməsində, orna-

mentin rəng həllində, səthlərin həndəsi mükəm-

məliyində, materialın faktura və teksturasında 

göstərir [2]. 

Yalnız sadalanan tələblərin həyata keçiril-

məsi ilə yaranan harmoniya nəticəsində məmula-

tın ornamentinin mükəmməlliyinə nail olmaq 

mümkündür. Lakin çox vaxt tələblər ziddiyətli 

olur və əslində onların yeni, optimal həllini axtar-

maq lazım gəlir. Yüksək ixtisaslı dizaynerlərin 

yaradıcılığında əĢyanın formasını yaratmaq məsə-

ləsinin həlli sahəsində uğurlu axtarıĢlar əhəmiy-

yətli yer tutur. 

Ornamentin bədii quraĢdırma həllini, onun 

bütün xarakteristikalarının səbəb asılılığının fun-

ksiyasını, onun insanla əlaqəsini məntiqi surətdə 

bir - biri ilə bağlı olan digər element qrupları 

müəyyənləĢdirir. 

Bunlardan sonra məmulatın funksiya və 

konstruksiyasından, onun istehsalının texnologiya 

və iqtisadiyyatından, estetik əhəmiyyətindən irəli 

gələn tələblər və məhdudiyyətlər aĢkara çıxarılır. 

Nəticədə dizayn həm predmetin forması, həm də 

daxilən bir - biri ilə bağlı və məntiqi cəhətdən 

zəruri olan elementlər barədə məlumat əldə edir. 

Bu məmulatlar qrafik və ya baĢqa bir formada əks 

olunur. 

Daha sonra ornamentin kompozisiya – qu-

raĢdırma təhlili aparılır. Bu mərhələdə baĢlıca 

məsələ - ornamentin bütün elementləri ilə texniki 

və estetik baxımdan bütün məmulat arasında əla-

qələri aĢkara çıxarıb iĢə salmaqdır. Burada məsələ 

kompozisiya aspekti - bütövlük yaratmaq, ele-
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mentlərin forma çərçivəsində birləĢməsi, funksio-

nal və kompozisiya - plastik əlaqələrinin inkiĢafı-

dır [3]. 

Kompozisiya - quraĢdırma sintezinin gedi-

Ģində bir neçə mərhələ müĢahidə olunur. Tərtib – 

quraĢdırma mərhələsində ornamentdə baĢlıca 

həcmli - məkan xarakteristikaları yaradılır, əsas-

kütlənin yerləĢdirilməsi məsələsi həll olunur. Bu 

mərhələdə baĢlıca məsələ texnika və istismar 

tələbləridir. Tərtib vaxtı kütlənin təhlili konstruk-

siyanın gələcək real forma ilə əlaqəsini müəyyən-

ləĢdirən iĢ zonaları və funksional oxların üzə çı-

xarılması ilə nəticələnir. Tektonika - əĢyanın qu-

ruluĢunun onun konstruktiv sxemindən, obyektiv 

fiziki xüsusiyyətlərindən, daĢıyıcı və daĢınan küt-

lələrin nisbətindən irəli gələn qanunauyğunluqla-

rının ifadəsidir [4]. 
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SUMMARY 

Key words: object, decoration, embroidery, design, composition 

 

The man at the time of production is directly related to the equipment. Therefore, the design of 

equipment must take into account the human factor, the social importance of the equipment. The 

article describes the structure and composition of the ornament and shows the elements of artistic 

composition. We consider the location of the ornament techniques on different things and is entirely 

determined by the reduction of things. When placing the ornament on the subject taken into account 

peculiarities of human perception of reality. Considered to be the object shape decoration and 

highlight the most expressive forms of the quality and design of the object. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: предмет, орнамент, вышивки, конструкция, композиция 

 

Человек во время производства бывает в непосредственной связи с оборудованием. 

Поэтому при проектировании оборудования необходимо учитывать человеческий фактор, 

социальную значимость оборудования. В статье рассмотрены конструкции и композиции 

орнамента и показаны элементы художественной композиции. Рассмотрены приемы 

расположения орнамента по вещи различны и целиком определяющие редукцией вещи. При 

размещении орнамента на предмете учтена особенности восприятия человеком окружающей 

действительности. Рассмотрено форму предмета подлежащего украшению и выделено 

наиболее выразительные качество формы и конструкции предмета. 
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AZƏRBAYCAN DULUSÇULUQ SƏNƏTĠNĠN FORMALAġMASI 
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Dulusçuluq Azərbaycanda sənətkarlıq is-

tehsalının ən qədim sahələrində olub, bu günə qə-

dər öz əhəmiyyətini saxlamıĢdır. Mütəxəssislər 

sənətin bu sahəsinin meydana çıxmasını neolit 

dövrünə aid edirlər. Əvvəllər əsasən qadınların 

məĢğul olduğu dulusçuluq eneolit dövründə tətbiq 

edilən bir sıra texniki nailiyyətlər nəticəsində 

müstəqil sənət sahəsinə çevrilmiĢdir [1]. 

Orta əsrlərin sonlarından baĢlayaraq Azər-

baycanda dulusçuluq istehsalı daha yüksək səviy-

yəyə çatmıĢdı. Monqol iĢğallarına qədər davam 

etmiĢ bu yüksəliĢ dövründə dulusçuluqda güclü 

kəmiyyət və keyfıyyət dəyiĢikliyi baĢ vermiĢdi. 

Ayaqla hərəkətə gətirilən çarxın meydana gəlmə-

si, müxtəlif dulusçuluq mərkəzlərində Ģirli qablar 

istehsalının baĢlanması, dulus kürələrinin kütləvi 

Ģəkildə tətbiq edilməsi yüksək keyfıyyətli saxsı 

məmulatının istehsalı üçün daha əlveriĢli Ģərait 

yaradırdı. 

Bu dövrdə saxsı qabların yayılması arealı 

Azərbaycanın demək olar ki, bütün Ģəhər və vila-

yətlərini əhatə edirdi. Bir çox yaĢayıĢ məntəqələ-

rində, o cümlədən Beyləqanda aparılan arxeoloji 

qazıntılar nəticəsində Azərbaycanda Ģirəsiz və 

Ģirli qablar istehsalının yüksək səviyyədə ol-

duğunu sübut edən çoxlu materiallar aĢkar edil-

miĢdir. 

Xanlıqlar dövrünə aid arxiv sənədlərində 

və digər yazılı mənbələrdə Azərbaycanın ġamaxı, 

ġəki, Ərdəbil, Təbriz, Naxçıvan, Gəncə, Ordubad 

və s. Ģəhərlərində saxsı məmulatının istehsalı 

barədə məlumat verilir. Bu məlumatlardan aydın 

olur ki, ġəki xanlığının bir çox kəndlərində və 

Nuxada gil qablar hazırlayırdılar. Təkcə ġəki 

Ģəhərində saxsı səhəng istehsal edənlərin sayı 29 

nəfərə çatırdı. 

Digər xanlıqlarla müqayisədə Naxçıvan 

xanlığında saxsı qablar istehsalı haqqında məlu-

mat daha çoxdur. Lakin əksər hallarda bu məlu-

matlar bir-birlərini təkrar edirlər. Naxçıvan xan-

lığının Rusiya tərəfindən iĢğalı dövründə Naxçı-

van və Ordubad Ģəhərlərinin hər birində 12 nəfər 

dulusçu çalıĢırmıĢ. Ordubaddakı dulusçu emalat-

xanalarından biri yararsız hala düĢmüĢ karvan-

sarada yerləĢirdi. Xanlığın Təzəkənd adlı yaĢayıĢ 

məntəqəsində Naxçıvan hakimi Ehcan xana məx-

sus saxsı səhəng istehsal edən emalatxananın fə-

aliyyət göstərməsi haqqında da məlumat var. 

Dulusçuluq istehsalının Bakıda da mövcud 

olması ehtimalını irəli sürürlər. ġəhərin ətrafın-

dakı müxtəlif növ gil yataqları burada saxsı qab-

ların istehsalı üçün Ģərait yaradırdı. 1946-cı ildə 

Ģəhərin qala hissəsində V.N.Leviatov tərəfindən 

aparılmıĢ qazıntı iĢləri zamanı XVII-XVIII əsr-

lərə aid edilən xeyli miqdarda Ģirli qablar-kasa, 

boĢqab, badya və s. tapılmıĢdır ki, bunların da ək-

səriyyəti yerli istehsalın məhsulları idilər. 

Bütün orta əsrlər boyu saxsı qablar istehsa-

lının əsas mərkəzlərindən olmuĢ Gəncədə də bu 

sənət sahəsi yaĢayır. Mənbələrdən birində Gəncə 

dulusçularının məhsulları yüksək qiymətləndirilir 

və onlar "öz iĢlərini yaxĢı bilən" sənətkarlar kimi 

xarakterizə olunurlar. Ətraf ərazilərdən əldə 

edilən əla növ gil Ģəhərdə fəaliyyət göstərən iki 

böyük dulusçuluq emalatxanasında emal edilərək, 

yüksək keyfiyyəti olan saxsı məhsullarına çevri-

lirdilər. 

Təbriz və Ərdəbil Ģəhərləri də dulusçuluq 

istehsalının əsas mərkəzləri kimi öz mövqelərini 

saxlamaqda davam edirdilər. Bu Ģəhərlərin 

ətrafındakı zəngin gil yataqları saxsı məmulatla-

rının istehsalı üçün əlveriĢli Ģərait yaradırdı. Xan-

lıqlar dövründə saxsı qablar istehsalı ilə daha çox 

kəndlərdə məĢğul olurdular. Əvvəlki dövrlərdə 

saxsı qablar istehsalında böyük Ģöhrət qazanmıĢ 

Təbrizin yaxınlığındakı Kuzə Kunan kəndi bu 

ənənələri xanlıqlar dövründə də davam etdirirdi. 

Ərdəbilin Cəcin, Talıb qıĢlağı, Dövlətabad kənd-

lərində satıĢ üçün müxtəlif ölçülü saxsı qablar is-

tehsal edirdilər [2]. 

Quba xanlığında saxsı qablar istehsalının 

əsas mərkəzləri Yenikənd, Ġspik və Möhüc 

kəndləri idilər.  

Müstəqil Azərbaycan xanlıqlarının mövcud 

olduqları XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əv-

vəlində dulusçuluq istehsalınının aparıcı sahəsi 

kimi daha çox məiĢət keramikasından söhbət aç-

maq olar. Azərbaycanın dulus ustaları məiĢətin 

müxtəlif sahələrində iĢlədilən çoxlu gil məmulat-

ları hazırlayırdılar. Etnoqrafık tədqiqatlar göstərir 

ki, məiĢətdə iĢlədilən dulusçuluq məhsulları öz 

təyinatlarına görə bir neçə qrupa bölünürdülər. 

Bunların arasında su qabları, yemək qabları, süd 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_xanl%C4%B1qlar%C4%B1
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məhsulları üçün qablar, evlərin qızdırılması və 

iĢıqlandınlması üçün nəzərdə tutulan qablar əsas 

yer tuturdular. 

Təkcə məiĢətdə iĢlədilən su qablarının bir 

neçə növü su daĢımaq üçün (səhəng, cür-

dək, bardaq, Ģəhrəng, kuzə). Su saxlamaq və süf-

rədə iĢlətmək üçün (küp, sürahı, qurqur, dolça, 
parç, tayqulp), yuyunmaq və dəstamaz almaq 

üçün (aftafa, lülyəinvə s.) çox müxtəlif saxsı qab-

lar istehsal edilirdi. Ümumiyyətlə isə, dulus us-

taları 50-dən çox müxtəlif növlü qab-qacaq isteh-

sal etməyi bacarırdılar. 

Digər xanlıqlarla müqayisədə Naxçıvan 

xanlığında saxsı qablar istehsalı haqqında məlu-

mat daha çoxdur. Lakin əksər hallarda bu məlu-

matlar bir-birilərini təkrar edirlər. Naxçıvan xan-

lığının Rusiya tərəfındən iĢğalı dövründə Nax-

çıvan və Ordubad Ģəhərlərinin hər birində 12 nə-

fər dulusçu çalıĢırdı. Ordubaddakı dulusçu ema-

latxanalarından biri yararsız hala düĢmüĢ karvan-

sarada yerləĢirdi. Xanlığın Təzəkənd adlı yaĢayıĢ 

məntəqəsində Naxçıvan hakimi Ehcan xana məx-

sus saxsı səhəng istehsal edən emalatxananın 

fəaliyyət göstərməsi haqqında da məlumat var. 

Dulusçuluq istehsalının Bakıda da mövcud 

olması ehtimalını irəli sürmək olar. ġəhərin 

ətrafındakı müxtəlif növ gil yataqları burada saxsı 

qabların istehsalı üçün Ģərait yaradırdı. 1946-cı 

ildə Ģəhərin qala hissəsində V.N.Leviatov tərəfin-

dən aparılmıĢ qazıntı iĢləri zamanı XVII-XVIII 

əsrlərə aid edilən xeyli miqdarda Ģirli qablar ka-

sa, boĢqab, badya və s. tapılmıĢdır ki, bunların da 

əksəriyyəti yerli istehsalın məhsulları idilər [3]. 

Bütün orta əsrlər boyu saxsı qablar istehsa-

lının əsas mərkəzlərindən olmuĢ Gəncədə də bu 

sənət sahəsi qalmaqda davam edirdi. Mənbələr-

dən birində Gəncə dulusçularının məhsulları yük-

sək qiymətləndirilir və onların  iĢləri yaxĢı  sənət-

karlar kimi xarakterizə olunur. Ətraf ərazilərdən 

əldə ediĠən əla növ gil Ģəhərdə fəaliyyət göstərən 

iki böyük dulusçuluq emalatxanasında emal edilə-

rək yüksək keyfıyyəti olan saxsı məhsullarına 

çevrilirdilər. 

Gəncədə dulusçuluq sənətinin daha çox in-

kiĢaf etməsini yerli hakimlərin bu sahəyə qayğı 

ilə yanaĢmaları ilə izah etmək olar. Onların sə-

nətin bu sahəsinin inkiĢafı üçün yaratdıqları Ģə-

raitin nə dərəcədə əlveriĢli olduğunu Gəncə du-

lusçularının 1809-cu ildə rus hakimiyyət orqan-

larına yazdıqları Ģikayətdən də aydın görmək 

olar: "Xanlıqlar dövründə bu məhsulu baĢqa yer-

lərdə istehsal edən saxsı qab ustaları onu satmaq 

üçün Ģəhərə gətirirdilər, xan onlardan çox cüzi 

gəlir götürürdü; indi onları (saxsı qabları) Ģəhərdə 

də hazırlayırlar və keçmiĢ komendant Koçnev 

Ģəhərdə hazırlanan saxsı qablar üçün iltizam təsis 

etmiĢdir və iltizamçı hər bir səhəngi 10 qəpikdən 

alıb 25 qəpiyə satır və yoxsul ustalara sərbəst 

satıĢı qadağan edir".Təbriz və Ərdəbil Ģəhərləri də 

dulusçuluq istehsalının əsas mərkəzləri kimi öz 

mövqelərini saxlamaqda davam edirdilər. Bu 

Ģəhərlərin ətrafındakı zəngin gil yataqları saxsı 

məmulatların istehsalı üçün əlveriĢli Ģərait 

yaradırdı. Xanlıqlar dövründə saxsı qablar isteh-

salı ilə daha çox kəndlərdə məĢğul olurdular. Əv-

vəlki dövrlərdə saxsı qablar istehsalında böyük 

Ģöhrət qazanmıĢ Təbrizin yaxınlığındakı Kuzə 

kunan kəndi bu ənənələri xanlıqlar dövründə də 

davam etdirirdi. Ərdəbilin Cəcin, Talıb qıĢlağı, 

Dövlətabad kəndlərində satıĢ üçün müxtəlif ölçü-

lü saxsı qablar istehsal edirdilər. Quba xanlığında 

saxsı qablar istehsalının əsas mərkəzləri Yeni-

kənd, Ispik və Möhüc kəndləri idilər. T.ġopenin 

verdiyi məlumata görə Naxçıvan xanlığının ayrı-

ayrı kəndlərində 33 nəfər saxsı qab istehsalı ilə 

məĢğul olurdu. Əldə olan yazılı mənbələrin məlu-

matlarına əsasən belə bir qənaətə gəlmək olur ki, 

xanlıqlar dövründə məiĢətdə iĢlədilən saxsı 

məlumatı arasında iri həcmli su qablarının, ilk 

növbədə səhəng və küplərin istehsalı mühüm yer 

tuturdu.Yuxarıda adları çəkilən kəndlərin əksəriy-

yətində daha çox səhəng istehsal edilirdi. Çox 

güman ki, bu ölkədə mis qablar istehsalının geniĢ 

miqyas alması və xarici ölkələrdən çoxlu miqdar-

da ĢüĢə qabların gətirilməsi nəticəsində kiçik həc-

mli saxsı qablara tələbatın azalması ilə əlaqədar 

idi.Hər bir xalqın tarixi  yaratdığı sənətkarlıq nü-

munələrində də öz təsdiqini tapır. DaĢ dövründən 

bu günə kimi  bir-birini əvəz etmiĢ ictimai-

iqtisadi formasiyalarda xalq sənətkarlığı nümunə-

ləri də inkiĢaf yolu keçib. Sadə əl əməyinə əsas-

lanan əĢyalar, məiĢət avadanlıqları sonralar həmin 

dövrlərdən xəbər verən maddi-mədəniyyət nümu-

nələrinə çevriliblər. Belə sənətkarlıq nümunələ-

rindən sayılan dulusçuluq Azərbaycanda ən qə-

dim istehsal sahələrindən biri sayılmaqla, öz əhə-

miyyətini nəinki qoruyub saxlayıb, hətta bəĢər 

mədəniyyəti inciləri sırasına  qəbul edilib. Dulus-

çuluq sənəti nümunələrinin "xəmiri" torpaqdan 

yoğrulur. Həmin dövrlərdə isə təbii ki, kiĢi-

lər  torpaqdan "xəmir yoğurmaq"kimi əl əməyi ilə 

məĢğul ola bilməzdilər (artıq matriarxat dövrü ar-

xada qaldığından, idarəetmə kiĢilərin səlahiyyə-

tinə  keçmiĢ, qadınlar ən ağır iĢlər görməyə məh-

kum edilmiĢdilər). Gildən  qab-qacaq düzəltmək 

kimi ağır iĢlərin qadınlar tərəfindən görülməsi  o 

dövrlər üçün adi hal sayıla bilərdi. Ona görə də 

tədqiqatçıların gəldikləri qənaət əsaslıdır. Əlbəttə, 

"insan əli boz tikanı istəsə gülə döndərər" kimi 

məcazlar da  buradan yaranmağa baĢlayıb. Adi 
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"torpaqdan yoğrulmuĢ xəmir"dən insan əli sənət-

karlıq nümunələri yaradır ki, onlar zamanın ahən-

gini öz üzərlərindəki naxıĢlarda sonrakı əsrlərə və 

nəsillərə aparır. Orta əsrlərin sonlarından baĢla-

yaraq Azərbaycanda dulusçuluq istehsalı daha 

yüksək səviyyəyə çatıb. Monqolların Qafqaza 

yürüĢünədək bu inkiĢaf davam edib. Təəssüf ki, 

bütün dövrlərdə olduğu kimi, o zamanlar da iĢ-

ğalçılıq təkçə torpaq itkisi, mal-mülkün darma-

dağın edilməsilə tarixə yazılmayıb. Həmin dövrə-

dək ölkəmizdə dulusçuluq sənətkarlığı sahəsində 

güclü dəyiĢiklik baĢ verib. Əvvəllər yalnız bəsit, 

kustar üsula əsaslanan dulusçuluqda artıq ayaqla 

hərəkət etdirilən çarx və kürələrin tətbiqi, təbii ki, 

yalnız kəmiyyətə deyil, keyfiyyətə də öz təsirini 

göstərib. Həmin dövrlərdə Azərbaycanda  Ģirəli 

və Ģirəsiz saxsı qabların daha  geniĢ yayılması da 

məhz dulusçuluq sənətinin inkiĢafı ilə əlaqədar 

olub. Demək olar ki, o zaman ölkənin hər yerində 

bu sənətə həm tələbat vardı, həm də dulusçuluq 

məmulatlarına maraq ehtiyacla üst-üstə düĢürdü. 

Orta əsr Ağsu Ģəhərinin qalıqlarının son illər üzə 

çıxardığı Ģirəli və əlvan naxıĢlarla bəzədilmiĢ sax-

sı qablar bunu bir daha təsdiqləyir. Bura Beylə-

qan ərazisindən qazıntılar zamanı əldə edilən 

sənətkarlıq nümunələrini də əlavə etmək yerinə 

düĢərdi. Mis və dəmir məiĢətə yol açana qədər gil 

qablara olan ehtiyac bu qədim xalq sənətinin inki-

Ģafına təsirsiz ötüĢə bilməzdi. Müstəqil Azərbay-

can xanlıqlarının dövründə dulusçuluq isteh-

salının aparıcı sahəsi kimi daha çox məiĢət kera-

mikası öndə olub. Etnoqrafik tədqiqatlar göstərir 

ki, məiĢətdə istifadə olunan dulusçu-

luq  məmulatları bir neçə qrupa bölünürdülər. On-

lardan su, ərzaq, süd məhsulları qabları və s. gös-

tərmək olar. MəiĢətdə iĢlədilən su qabları 

müxtəlif forma və adda düzəldilib. Səhəng, 

cürdək, bardaq, parç, səhrəng, kuzə su daĢımaq 

üçündür. Dulusçuların söylədiyinə görə, bu 

sənətin ustaları 50-dən artıq müxtəlif növlü gil 

qab-qacaq hazırlayıblar, baxmayaraq ki, bəziləri 

artıq sıradan çıxıb [4]. 
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Pottery manufacture was originally a craft that served the date of manufacture of containers for 

food or storage vessels for liquid and bulk materials. Currently, through the forming process on the 

potter's wheel, applying the glaze and clay followed in order to convert it into household items in 
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Гончарное производство изначально было ремеслом, служившим дня изготовления 
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Qədim zamanlardan qiymətli faydalı qazın-

tılarla zəngin olan Azərbaycan torpağı tarixən bu 

ərazidə xüsusi sənətlərin inkiĢafına böyük im-

kanlar açmıĢdır. VII əsrdə yaĢamıĢ alban tarixçisi 

Moisey Kalankatuklu öz əsərində Qafqaz Albani-

yasının təbii zənginlikləri və faydalı qazıntıları 

haqqında məlumat verir.Tarixçi buradakı müxtəlif 

növ metalların istehsalından bəhs edir: ―Bu gözəl 

ölkədən axan Kür çayında xeyli miqdarda müx-

təlif balıqlar var…Dağlarda qızıl, gümüĢ, mis və 

sarı boyaq çıxarılır…‖ [1]. 

Bu gün həmin qədim tarixə ölkənin müxtə-

lif ərazilərindən tapılmıĢ unikal nümunələr də Ģa-

hidlik edir. Naxçıvan, Mingəçevir, Gədəbəy, Qa-

zax, Gəncə və s. yerlərdən əldə edilmiĢ metaldan 

hazırlanmıĢ belə sənət əsərlərinin yaĢı 5000 ilə 

yaxındır. Bu ərazidən tapılmıĢ qab-qacaq, silah və 

bəzək nümunələri tək bir tarixi fakt kimi deyil, 

həm də onu yaradan sənətkarın ustalıq baca-

rığından məlumat verən qiymətli mənbədir. Bu 

inkiĢafın mühüm bir mərhələsi misin kəĢfi ilə 

bağlıdır. Azərbaycanda eneolit dövründə mis ta-

pıldıqdan sonra metal ibtidai icma cəmiyyətinin 

iqtisadi, təsərrüfat, ictimai və mədəni həyatında 

görkəmli rol oynamağa baĢladı. Ölkə ərazisində 

qazıntılar zamanı tapılmıĢ maddi-mədəniyyət nü-

munələri göstərir ki, əcdadlarımız hələ eramızdan 

əvvəl II minillikdə tuncdan zərif formalı qablar, 

xəncərlər, baltalar, kəmərlər və s. zinət Ģeyləri ha-

zırlayırmıĢ. Bu dövrdə tuncdan düzəldilmiĢ mə-

mulatlar öz dəqiq iĢlənməsinə və bəzən çox ori-

jinal formalarda olmasına baxmayaraq, əsasən bə-

zəksiz idi. Abidələr içərisində öz orijinal forması 

və dəqiq iĢlənməsi ilə Qarabağın Dolanlar kən-

dindən tapılmıĢ ikibaĢlı tunc maral fiqurunu gös-

tərmək olar. Tuncdan düzəldilmiĢ qədim dövr 

abidələrimiz içərisində öz bədiiliyi və sənətkarlığı 

baxımından diqqəti cəlb edən əsərlərdən biri də 

kəmərlərdir. Qarabağ, Qazax, Gədəbəy və s. yer-

lərdən əldə edilmiĢ bu tunc kəmərlər üzərindəki 

zoomorf rəsmləri və naxıĢları ilə adamı valeh 

edir. Maraqlı burasıdır ki, burada təsvir olunan 

geyim, silah və məiĢət əĢyalarının eynisinə yunan 

alimi Strabonun (e.ə. 63-19) Qafqaz əhli haqda 

verdiyi məlumatlarında da rast gəlirik. Həmin 

dövrdə Cənubi Azərbaycanda metal emalı daha 

yüksək səviyyəyə çatmıĢdır. Bu inkiĢaf Cənubi 

Azərbaycanda arxeoloji qazıntılar zamanı aĢkar 

edilmiĢ zərgərlik sənəti nümunələrində özün 

göstərə bilmiĢdir. Təbriz Ģəhərindən təqribən 70 

km aralı Urmiya gölü ətrafında yerləĢən Həsənli, 

Qaratəpə, Ziviyə və s. yerlərdən tapılmıĢ nadir 

sənət əsərləri nəinki qədim Azərbaycanın tarixini 

və incəsənətini iĢıqlandıra bilən mühüm əhə-

miyyəti olan materiallardır, həm də qədim Yaxın 

və Orta ġərq mədəniyyətinin inkiĢafı problem-

lərinin məsələlərini aydınlaĢdıra biləcək çox qiy-

mətli sənəddir.  

Milli ənənələrimizə sadiq qalan məiĢət 

əĢyaları sırasına vaxtı ilə Dağıstandan tapılmıĢ, 

hazırda Sankt-Peterburqun Ermitaj muzeyində 

saxlanılan bürünc məcməni də aid etmək olar. 

Məcməinin üzərinə döymə üsulu ilə həkk edilmiĢ 

gül, çiçək, budaq rəsmləri və onların ümumi 

kompozisiyası öz üslub xüsusiyyətlərinə görə bu 

orijinal sənət əsərini VI-VII əsrlərə aid edir. 

Məcməinin ortasında böyük medalyonda verilən 

nəbati ornament motivləri xüsusilə diqqəti cəlb 

edir [2]. Azərbaycan sənətkarları bu əsrlərdə me-

taldan təkcə məiĢət əĢyaları yox, zərif zinət 

əĢyaları hazırlayırdılar. Mil düzündə, Qəbələdə, 

Mingəçevirdə, Naxçıvanda və s. yerlərdə qazıntı 

iĢləri zamanı əldə edilmiĢ qızıl, gümüĢ kəmər 

hissələri, üzük, qolbaq və s. Ģeylər zərgərliyin 

Azərbaycanda hələ ilk orta əsrlərə qədər də yük-

sək səviyyədə olduğunu göstərir. Zərgərliyin ən 

mürəkkəb texniki üsullarında: Ģəbəkə, basma, qə-

ləm iĢi və s. bəzədilmiĢ bu sənət nümunələri öz 

orijinal formaları və zərif iĢlənməsi ilə fərqlənir. 

Maraqlı burasındadır ki, bu zərgərlik nümunələri 

üzərində rast gəlinən bəzək ünsürləri, məsələn, 

aypara, beĢguĢəli ulduz və s. motivlər dövrümüzə 

qədər gəlib çatmıĢ və müasir sənətkarılarmız 

tərəfindən iĢlənməkdədir. 

XI-XV əsrlərdə yaranmıĢ sənət nümunələri 

içərisində tapılmıĢ metal məmulatları diqqəti cəlb 

edir. Bu nümunələr əsas etibarı ilə ĠçəriĢəhərdə 

ġirvanĢahlar sarayı qoruğunda aparılan arxeoloji 

qazıntılar zamanı əldə edilmiĢdir. Həmin metal 

nümunələri içərisində tuncdan düzəldilmiĢ bədii 

bir çıraq xüsusilə fərqlənir. 
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ġirvan ərazisi ilə əlaqədar olan abidələrə 

Quba rayonundan tapılmıĢ XIII-XIV əsrlərə aid 

edilən bürünc manqalı da aid edə bilərik. Hün-

dürlüyü 30 sm, ağzının dairəsi 131 sm, diametri 

41 sm, yarımĢar formasında olan bu bürünc man-

qal öz orijinal forması və ornamental bəzəkləri ilə 

diqqəti cəlb edir. Manqal üzərindəki verilmiĢ ya-

zılar onun misgər Əhməd Məhəmməd oğlu tərə-

findən düzəldiyini bildirir. MetaliĢləmə sənətkar-

lığı sahəsində bu əsrlərdə Azərbaycanın Beylə-

qan, Gəncə, Naxçıvan və Təbriz Ģəhərləri də mü-

hüm mərkəzlərdən sayılır. Arxeoloji qazıntılar za-

manı bu yerlərdən əldə edilmiĢ sənət nümunələri 

bunu bir daha təsdiq edir. Bu yerlərə aid sənət 

nümunələri içərisində Beyləqandan (Örən-qala) 

tapılmıĢ bürünc insan, quĢ fiqurları və hazırda Pa-

risdə Luvr muzeyində saxlanılan Osman Salman 

oğlu Naxçıvaninin 1190-cı ildə düzəltdiyi bürünc 

dolça xüsusi ilə maraqlıdır. Sadaladığımız sənət 

abidələrindən görünür ki, bu əsrlərdə həyat və 

məiĢətdə istifadə edilən metal məmulatların əksə-

riyyəti bürüncdən düzəldilmiĢdir. 

XIV-XV əsrlərdə bədii metal sənətkarlığı 

sahəsində Təbriz Ģəhəri görkəmli yerlərdən birini 

tutur. Hələ XIII əsrin II yarısında Azərbaycana 

gəlmiĢ məĢhur Venesiya səyyahı Marko Polo 

Təbriz Ģəhərinin böyüklüyündən, müxtəlif sənət-

karlığın inkiĢafında onun tutduğu mövqedən da-

nıĢır. Hazırda dünyanın bir çox görkəmli muzey-

lərində bu əsrlərdə Təbrizdə yaradılmıĢ bir çox 

orijinal bədii metal sənəti nümunələri nümayiĢ 

etdirilir. Bunlardan 1319-cu ildə Yusif ibn Əh-

məd Təbrizi tərəfindən düzəldilmiĢ və hazırda 

Londonda Viktoriya və Albert muzeyində nüma-

yiĢ etdirilən bədii kasanı və Sankt-Peterburq Döv-

lət Ermitajında saxlanılan tunc tiyanı xüsusilə 

qeyd etmək lazımdır. Təbrizlə yanaĢı, bu dövrdə 

və sonralar Azərbaycanın baĢqa Ģəhərlərində də 

bədii metal sənətkarlığının inkiĢaf etdiyini göstə-

rən çoxlu faktik nümunələr vardır. 

Hazırda Amerikada cənab Hararinin Ģəxsi 

kolleksiyasında XV əsrə aid çox orijinal bir bü-

rünc istirlab saxlanmaqdadır. Astronomiya elmin-

də istifadə edilən bu cihazı, üzərindəki qeydlərə 

görə, 1468-ci ildə məĢhur ġirvan ustası ġükrullah 

Müxis hazırlamıĢdır. Bu istirlab öz dövrünə görə 

yüksək texniki bir cihaz olmaqla bərabər, 

üzərindəki bəzəkləri ilə də nəzəri cəlb edir [3]. 

XVI-XVII əsrlərdə metaldan ev avadan-

lığı, silah və bəzək nümunələri düzəltmək Təbriz, 

Ərdəbil, Marağa, Naxçıvan, Gəncə, ġamaxı və 

Bakı Ģəhərlərində xüsusilə geniĢ inkiĢaf etmiĢdir. 

Bu dövrdə xaricdə Azərbaycan sənətkarları tərə-

findən hazırlanmıĢ silah (xəncər, qılınc, topuz, 

qalxan) və zirehli geyimlər (baĢlıq, dirsəklik, diz 

lik və s.) xüsusilə geniĢ Ģöhrət tapmıĢdır. Rus 

mənbələrində biz bu əsrlərdə ġamaxıda düzəldil-

miĢ silahların adlarına tez-tez təsadüf edirik. Belə 

mənbələrin birində rus çarı Boris Qodunovun 

ġamaxı sənətkarlarının düzəltdiyi 8 ədəd bəzəkli 

zirehli baĢlıqlardan bəhs olunur. Hazırda Kremlin 

silah palatasında saxlanılan XIV əsrə aid bir qal-

xan xüsusilə diqqəti cəlb edir. Misli görünməyən 

gözəlliyi olan bu qalxan deyildiyinə görə rus çarı 

M.F.Romanovun müharibə vaxtı özünü qoruduğu 

silahlardan olmuĢdur. Sonra bu qalxan məĢhur rus 

sərkərdəsi F.Ġ.Mstislavskidə olmuĢ, 1622-ci ildən 

isə o öldükdən sonra, daimi olaraq rus çarlarının 

xəzinəsinə verilmiĢdir. Diametri 50,8 sm olan bu 

qalxan bütöv qırmızı poladdan döyülərək üzəri 

xatəmkarlıq üslubunda qızılla bəzədilmiĢdir. 

Azərbaycanda düzəldilmiĢ bu dövrə iki 

maraqlı əsəri də qeyd etməliyik. Bunların ikisi də 

müharibə zamanı zadəganların istifadə etdiyi baĢ 

geyimləridir. Bunların biri hazırda Moskvada Si-

lah palatasında, o biri isə Istanbulda saxlanılır. 

Ġkinci baĢlığın üzərində onun 1528-ci ildə ġah 

Təhmasib üçün düzəldiyi qeyd olunmuĢdur. Bi-

rinci zirehli baĢlığa ilk dəfə ġamaxıdan rus çarı 

Boris Qodunova gətirilən silahların siyahısı ara-

sında rast gəlirik. Sonralar bu dəbilqə də bədii 

qalxan kimi knyaz F.Mstislavskidə olmuĢdur. 

Bəhs etdiyimiz sənət əsəri o qədər bəzəklidir ki, o 

baĢı qılınc, toppuz və s. zərbəsindən qorumaq 

üçün geyilən müdafiə geyimlərindən daha çox 

güləbətin tikməli araxçını xatırladır. BaĢlığın bə-

zəkləri içərisində xəttatlıq sənəti nümunələri də 

vardır. Onlar baĢlığın alın hissəsində enli qurĢaqla 

yerləĢdirilmiĢdir. Burada ―Qadir və mərhəmətli 

Allah naminə‖ sözləri yazılmıĢdır. 

Azərbaycanda bu əsrlərdə elə yerlər var idi 

ki, nəinki bir-iki küçə, hətta əhalinin əksəriyyəti 

misgərlik sənəti ilə məĢğul olurdu. Belə mərkəz-

lərdən biri o vaxtlar ġamaxı xanlığına daxil olan 

Lahıc idi. Lahıcda bu əsrlərdə külli miqdarda 

məiĢət əĢyası və ev avadanlığı (dolça, satıl, aftafa, 

sərnic, məcməyi, sərpuz və s.) hazırlanırdı. Lahıc-

da istehsal olunmuĢ məhsullar həm kəmiyyət və 

həm də keyfiyyət etibarı ilə heç də o dövrün mər-

kəzi Ģəhərlərində hazırlanan məhsullardan geridə 

qalmırdı. XVIII əsrdə ġəki Ģəhəri də metaldan ev 

avadanlığı, bəzək nümunələri düzəltməkdə gör-

kəmli yerlərdən birini tuturdu. Bu əsrlərdə Azər-

baycan qadınlarının istifadə etdiyi bəzək nümunə-

lərindən ən geniĢ yayılanı boyun bəzəkləri idi. 

Bunlardan: sinəbənd, boğazaltı, çəçik, qarabatdaq 

və s. göstərmək olar. Zərgərlik nümunələrimizin 

keçmiĢ ənənələrlə sıx əlaqəsini bu dövrdə düzəl-

dilmiĢ qadın və kiĢi kəmərləri xüsusilə əyani bir 

Ģəkildə təsdiqləyir. Qeyd etmək lazımdır ki, ümu-
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miyyətlə, kəmər keçmiĢdə qadın və kiĢi geyimlə-

rinin ayrılmaz bir hissəsini təĢkil edirdi. AraĢdır-

malar göstərir ki, keçmiĢdə kəmərlə onu gəzdirən 

Ģəxsin və vəzifəsini, var - dövlətini, dini əqidəsi-

ni, milliyətini və hətta yaĢını belə bilmək olurdu. 

XVIII əsrdə Azərbaycanda kəməri həm 

kiĢilər, həm də qadınlar taxardılar. Adətə görə 

qadınlar enli, kiĢilər isə nazik kəmərlər taxardılar. 

Bu əsrlərdə kəmərlər fiqurlu və bəzəkli bürünc, 

gümüĢ və ya qızıl hissələrindən düzəldilərdi. 

Onların ən gözəl hissəsini toqqalar təĢkil edirdi. 

Toqqalar, adətən, üzəri Ģəbəkə, qələm iĢi, bəzən 

isə daĢ - qaĢla bəzədilmiĢ enli dördkünc metal 

hissəsindən ibarət olurdu. Əksər hallarda kəmərin 

aĢağı hissəsinə qadınlarda 23 cərgə qızıl - gümüĢ 

pullar və ya paxlavavari, buta formalı bəzəklər, 

kiĢilərdə isə ətəyə qədər uzanan hissəsinin üzəri-

nə müxtəlif fiqurlu metal hissəcikləri taxılmıĢ bir 

neçə qayıĢ bənd edilirdi. 

XVIII əsrdə Azərbaycanda metaldan hazır-

lanmıĢ məiĢət əĢyaları, silah, zinət Ģeyləri əsas 

etibarı ilə 6 texniki üsulla bəzədilirdi. Bunlar: 

döymə, basma, qarasavad, Ģəbəkə, xatəmkalıq və 

minaçılıqdır. 

XIX-XX əsrin əvvəllərində isə Azərbay-

canda metaliĢləmə sənətkarlığının əsas etibarı ilə 

3 növü inkiĢaf etimiĢdir. Bunlar dəmirçilik, mis-

gərlik və zərgərlik sənəti idi ki, həmin sənət sa-

hələri də öz-özlüyündə ölkənin bədii metal yara-

dıcılığının inkiĢafında misilsiz rol oynamıĢdır [4]. 

Orta əsrlərin erkən mərhələsində tarixi 

Azərbaycan ərazisində sənətin dekorativ tətbiqi 

növləri daha çox inkiĢaf etmiĢ, daĢ və metal üzə-

rində oyma sənətinin, zərgərlik və ĢüĢə emalının 

yüksək keyfiyyətli məhsullarını hazırlayan sənət-

karlıq mərkəzləri və bütöv məktəblər meydana 

gəlmiĢdi. Bu sənət növlərinin Azərbaycanda ge-

niĢ intiĢarı yalnız yazılı qaynaqlardakı məlumatla 

deyil, arxeoloji komplekslərdə tapılan çoxsaylı 

dekorativ - tətbiqi sənət nümunələri ilə də təsdiq 

edilir. Məsələn, ġamaxıda, eramızın III əsrinə aid 

daĢ qutu qəbrində aĢkar edilmiĢ zərli gümüĢ döy-

rə yüksək ustalıq və bədii zövq nümunəsidir.  
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Azerbaijan's land is rich in minerals, which influenced the development of the profession of 

artistic metal. The main materials for creating artistic products of the metal include gold, silver, 

bronze, copper, brass, iron, and tinalloy. 

Due to its value and ductility of gold and silver is usually used for the manufacture of small 

items. 
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Земля Азербайджана богата полезными ископаемыми, что повлияло развитию профессии 

художественного металла. Основными материалами для создания художественных изделий из 

металла являются золото, серебро, бронза, медь, латунь, железо и оловянный сплав. 

Благодаря своей ценности и пластичности золото и серебро обычно использовались для 

изготовления мелких предметов. 
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Açar sözlər: maliyyə-iqtisadi əsasları, yerli özünüidarəetmə, bələdiyyə mülkiyyəti, bələdiyyə 

maliyyəsi 

 

Bu gün  yerli büdcələrin yaradılması prob-

lemi çox aktualdır. Bələdiyyə əhalisinin həyat tər-

zinin yaxĢılaĢdırılmasında əsas vasitə olan yerli 

büdcələrin yaradılması və istifadəsi  yerli özünü-

idarəetmə orqanları tərəfindən həyata kecirilir. 

Ərazidə həyat səviyyəsinin təminatı yerli özünü-

idarəetmənin fəaliyyətinin əsas məqsədidir. 

Tədqiqatın məqsədi yerli özünüidarəetmə-

nin maliyyə-iqtisadi əsaslarının formalaĢdırılma-

sında istifadə olunan müasir yolların öyrənilmə-

sidir. 

Məqalədə aĢağıdakı məsələlər araĢdırıl-

mıĢdır: 

1.Yerli büdcələrin yaradılmasının vergi və 

qeyri-vergi yolları. 2.Bələdiyyə sahibkarlığının 

inkiĢaf etdirilməsi. 

Yerli özünüidarəetmənin iqtisadi fəaliyyəti-

nin əsas parametrlərini: təĢkilatın prinsipləri, bə-

lədiyyə maliyyəsinin mənbələri, maliyyə və büd-

cə planlaĢmasının əsasları, yerli özünüidarə-

etmənin maliyyə institutları ilə əlaqələri, maliyyə 

hüququ və maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetiril-

məsinə cavabdehlik təĢkil edir. 

Yerli özünüidarəetmənin iqtisadi əsaslarını 

bələdiyyə mülkiyyəti, yerli maliyyə, dövlət tərə-

findən bələdiyyələrə verilən əmlaklar və əhalinin 

sosial ehtiyacları ücün nəzərdə tutulan əmlaklar 

təĢkil edir. ―Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları 

haqqında‖ 7 dekabr 1999-cu il tarixli Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 3-cü ―Bələdiyyə maliy-

yəsinin iqtisadi əsasları və formalaĢması prin-

sipləri‖ maddəsinin 1-ci bəndində bələdiyyə ma-

liyyəsinin iqtisadi əsaslarının bələdiyyə əmla-

kından, bələdiyyə torpaqlarından, yerli büdcə və 

büdcədən kənar fondlardan, bələdiyyələrin isteh-

sal, xidmət və digər iqtisadi fəaliyyətdən təĢkil 

olunması göstərilmiĢdir [1].  

Yerli büdcələrin yaradılması və istifadəsi 

proesində bələdiyyələrin bütün iqtisadi münasi-

bətləri cəmlənir. Yerli büdcə bələdiyyə statusuna 

uyğun olaraq özünüidarəetmə prinsiplərini real-

laĢdırmaq, Azərbaycan Respublikasının Konstitu-

siyası və qanunları ilə müəyyənləĢdirilmiĢ bələ-

diyyə səlahiyyətlərini həyata kecirmək ücün for-

malaĢan və istifadə olunan maliyyə vəsaitidir. 

Yerli büdcə bələdiyyə büdcəsi olub dövlət büdcə-

sinin tərkib hissəsi deyil. Bələdiyyələrin  hər biri 

yerli özünüidarəetmənin iqtisadi əsaslarını təĢkil 

edən xüsusi büdcəyə malikdir. Yerli özünüidarə-

etmə orqanları yerli büdcələrin yaradılmasını, təs-

diqini və icrasını təmin edirlər. Yerli əhəmiyyətli 

məsələlər bələdiyyələrin maliyyə resurslarından 

istifadə edilməklə həll edilməlidir. Yetkin büdcə 

bələdiyyələrin sosial-iqtisadi sabitliyinin tə-

minatıdır. Yerli özünüidarəetmə ilk növbədə in-

sanların normal yaĢaması ilə bağlı problemləri 

həll etməlidir. YaĢayıĢ səviyyəsinin yüksəldilməsi 

üçün bələdiyyələr kifayət qədər maliyyə mən-

bəyinə malik olmalıdırlar. Həmcinin bələdiyyə-

lərin qanunvericiliyə uyğun olaraq yerli büdcənin 

tənzimlənməsi prosesində dövlət büdcəsindən və-

sait almaq hüququ vardır [1]. 

Yerli özünüidarəetmənin resurslarını 3 əsas 

kateqoriya üzrə təsnifləĢdirmək olar: 

1. Yerli özünüidarəetmənin xüsusi gəlir-

ləri. 

2. Mərkəzi büdcələrdən transfer edilən do-

tasiya və subsidiyalar. Ümumi məqsədlə verilən 

dotasiya ilə məqsədli subsidiyalar fərqlənir. 

3. Cəlb edilmiĢ resurslar-məsələn, bələ-

diyyə istiqrazları, bank kreditləri.   

Bələdiyyə maliyyəsinin (yerli büdcələrin) 

yaranma mənbələri və xərclənmə istiqamətləri 

aĢağıdakı Ģəkildə göstərilmiĢdir. 
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ġəkil:1 

 

Yerli büdcələrin gəlirləri Azərbaycan Res-

publikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

əvəzsiz olaraq yerli özünüidarəetmə orqanlarının 

sərəncamına daxil olan pul vəsaitləridir. Yerli 

vergi və ödəniĢlər, habelə qeyri-vergi tədiyyələri 

yerli büdcələrin xüsusi gəlirlərini təĢkil edir. 

BaĢqa sözlə yerli büdcələrin xüsusi gəlirləri – öl-

kə qanunları ilə daimi əsaslarla tam və ya qismən 

təhkim edilmiĢ vergi və qeyri-vergi ödəniĢləridir.  

Yerli vergilər Azərbaycan Respublikasının 

vergi sisteminin tərkib hissəsidir. Yerli vergilər – 

bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı 

məqsədilə  vergi ödəyicisinin mülkiyyətində olan 

pul vəsaitlərinin özgəninkiləĢdirilməsi Ģəklində 

yerli büdcələrə köçürülən məcburi , fərdi, əvəzsiz 

ödəniĢlərdir. Yerli vergi və ödəniĢlərin tərkibi Ģə-

kil 1-də göstərilmiĢdir. Dünya təcrübəsində yerli 

büdcələrin gəlirlərinin bir hissəsini yuxarı 

büdcələrdən transfer edilən maliyyə yardımları 

təĢkil edir. Transferlər konkret məqsədlər ücün 

(məcburi iĢlər) ücün ayrılır. Belə ki, səlahiyyətləri 

cərcivəsində bələdiyyələrin gordükləri iĢləri–

məcburi və könüllü iĢlərə ayırmaq olar. 

Məcburi iĢlərə ümumdövlət əhəmiyyətli 

məsələlərin , o cümlədən su təhcizatı, nəqliyyat, 

ictimai təhlükəsizlik, səhiyyə, kücələrin sax-

lanmasi və təmizlənməsi və s. aiddir.Məcburi 

funksiyanın həcmi əsasən müvafiq inzibati-ərazi 

vahidində əhalinin sayından və inzibati-ərazi va-

hidinin iqtisadi imkanlarından asılıdır.  

Konüllü iĢlər bələdiyyələrin öz qərarına 

əsasən müəyyən edilir və həyata kecirilir.Bu sa-

hədə sosial və mədəni tədbirlərlə əlaqədər əhaliyə 

xidmətlərin göstərilməsi bələdiyyələrin maliyyə 

imkanlarından asılı olaraq müəyyən edilir.[2] 

Dövlət orqanlarıda bələdiyyələrə iĢlər hə-

valə edə bilər ki, bu iĢlər daimi xarakter daĢımır. 

Məsələn statistik məlumatların əhalidən toplan-

ması. Həmin iĢlərin maliyyə təminati dövlət tərə-

findən həyata keçirilir. Ancaq yuxarı büdcələrdən 

transferlərin alınmasının əsas neqativ xüsusiyyəti 

ondan ibarətdir ki, bələdiyyələrin vergi yığımında 

məsuliyyəti aĢağı düĢür, daxili mənbələrin araĢ-

dırılmasına maraq yaranmır.   

Yerli büdcələrin gəlirləri yetərli olmadığı 

üçün bələdiyyələrin maliyyə sərbəstliyini təmin 

etmək məqsədilə bəzi ölkələrdə dövlət ver-

gilərinin bir hissəsi yerli büdcələrə ayrılır.Avropa 

ölkələrində yerli büdcələrin ən geniĢ yayılmıĢ gə-

lir kateqoriyalarından biridə Mərkəzi büdcəyə 

ödənilən vergilərdən ayırmalardır. Əsasən belə 

ayırmalar fiziki Ģəxslərin gəlir vergisinə tətbiq 

          Bələdiyyə maliyyəsi 

      Bələdiyyə (yerli) büdcələri 

       Xüsusi 

Xərclər 

Qeyri- vergi gəlirləri 

Yerli vergi və yığımlar 

 

Maliyyə yardımı 

Dövlət tərəfindən yerli özünü- 

idarəetmə orqanlarına verilmiĢ 

sələhiyyətlərin həyata keçirilməsi: 

-Sosial müdafiə ilə bağlı  

-Ümumi iĢlərə 

             Gəlirlər 

-Fiziki Ģəxslərin torpaq və əmlak 

vergiləri 

-Yerli əhəmiyyətli tikinti 

materialları üzrə mədən vergisi 

-Bələdiyyə mülkiyyətində olan 

hüquqi Ģəxslərin mənfəət vergisi 

 
Yerli əhəmiyyətli  məsələləri n 

həlli məqsədilə xərclər: 

-Yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının saxlanma xərcləri 

-Bələdiyyə sifariĢi 

-Kommunal xərclər 

-Yerli yolların saxlanması 

-Bələdiyyə borcunun qaytarılması 

 

Büdcə kəsirinin 

maliyyələĢdirilməsi 

mənbələri 
-Kommersiya banklarından alınan 

kreditlər 

-Ġstiqraz 

-Büdcə kreditləri 

-Əmlak satıĢı 

-Bələdiyyə mülkiyyətinin 

satıĢından,icarəyə və istifadəyə 

verilməsindən daxil olan ödəniĢ 

-Reklama görə ödəniĢ 

-Bələdiyyə ərazisində 

mehmanxana,    

 sanatoriya-kurort və turizm 

xidmətləri göstərən Ģəxslərdən 

alınan ödəniĢ 
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edilir. Bu vəsaitlər xüsusi gəlir hesab edilmir. 

Dövlət vergilərindən ayırmalar əsasən cari il ücün 

büdcə qanunu ilə müəyyən edilir. Həmin ölkələr-

də bələdiyyələrin görəcəyi iĢlər konkret olaraq 

göstərilir. Məsələn PolĢada bələdiyyələr vergitut-

ma sahəsində yekanə yerli orqandır. Həmin ölkə-

lərdə bəzi yerli vergilərlə yanaĢı bələdiyyələr fizi-

ki Ģəxslərin gəlir vergisinin 27.6 faizi, müəssisə-

lərin mənfəət vergisinin 5 faizini əldə edirlər [3]. 

Bələdiyyələr həmin vergilərə güzəĢt tətbiq edə 

bilmir, həmcinin vergi dərəcələrini dəyiĢdirə bil-

mirlər. Ancaq Azərbaycan RespublikaĢnın Vergi 

Məcəlləsinə müvafiq olaraq bələdiyyələr tərəfin-

dən yerli vergilərin maksimal dərəcələrini aĢma-

maqla dərəcələr dəyiĢdirilə bilər və güzəĢt tətbiq 

edilə bilər [4]. Qeyri-vergi gəlirləri hesabına bələ-

diyyələrin maliyyə təminatının yaxĢılaĢdırılma-

sında mülkiyyət mühüm əhəmiyyət kəsb etmə-

lidir. Bələdiyyə mülkiyyətindən effektiv istifadə 

yerli büdcələrin yerinə yetirilməsində yeni rezerv 

ola bilər. Bələdiyyə mülkiyyəti-publik mülkiyyət 

olmaqla, subyekti bələdiyyələrdir. 

Hesab edirik ki, dövlət vəsaiti hesabına bə-

lədiyyə əmlakları artırılmalı və hər bir bələdiyyə 

maliyyə siyasətinə uyğun olaraq mülkiyyətin ida-

rə olunması ücün proqram hazırlamalıdır.  

Bələdiyyələrin fəaliyyətinin mühüm istiqa-

mətlərindən biri də, bələdiyyə mülkiyyətinin ida-

rə edilməsi ücün vacib olan bələdiyyə sahibkarlı-

ğının inkiĢaf etdirilməsidir. Bələdiyyə sahibkarlı-

ğı yerli bazarın ərazi strukturuna və onun münasi-

bətlərinin geniĢləndirilməsinə, hər Ģeydən əvvəl 

isə bazar subyektlərinin, əmtəə istehsalcılarının 

coxalmasına və fəaliyyət sahələrinin artmasına 

müsbət təsir göstərir. Hər bir bələdiyyə kicik sa-

hibkarlığın subyektinə cevrilə bilər. Nəticədə 

dövlət bir sıra problemlərdən azad olmuĢ olar. Ki-

cik sahibkarlıqda kapital daha sürətlə dövr edir. 

Kicik müəssisələrdə kapitalın passiv hissəsinin 

xüsusi cəkisi xeyli aĢağı olur. Canlı əmək daha 

cox yüklənir və əmək məhsuldarlığı daha yüksək 

olur. Ehtiyatların sürətlə dövr etməsi sahibkarlı-

ğın qəbul etdiyi qərarın vaxtında yerinə yetirilmə-

si, xammala qənaət edilməsi, iĢ vaxtı itkisinin 

aĢağı olması, kicik sahibkarlığın böyük üstünlük-

lərə malik olduğunu nümayiĢ etdirir. Bələdiyyə-

lərdə kicik sahibkarlığın üstünlüklərinin biri də 

sosial sahədə gərginliyin azalmasında böyük rol 

oynamaqdır. Belə ki, iqtisadi tənəzüllər zamanı 

ixtisar olunmuĢ iĢsizlər kicik müəssislərdə iĢə 

qəbul olunurlar. Bununla da onlar iĢci qüvvəsinin 

bələdiyyə təsərrüfatı sahələri arasında səmərəli 

bölgüsündə mühüm vasitəyə cevrilirlər [5]. 

Kicik sahibkarlıq bələdiyyə daxilində icti-

mai istehsalın təĢkilinə müsbət təsir göstərərək, 

bələdiyyə mülkiyyətinin inkiĢafına zəmin yara-

dar. Dünya təcrübəsinə əsasən kommersiya xa-

rakterli bələdiyyə müəssisələrinin sayı artırılmalı-

dır. Respublikamızda bələdiyyə əmlakları əsasən 

qazanc məqsədilə  iĢlədilməyib. Həmcinin bəzi 

bələdiyyələrin torpaqları qorunmadığı ücün ya-

rarsız hala düĢmüĢdür. Ancaq 2015-ci ildə bələ-

diyyə müəssisələrinin yaradılmasında bəzi iĢlər 

görülmüĢdür. Binəqədi rayonu ərazisində olan 

Rəsulzadə və Binəqədi qəsəbə bələdiyyələri Gə-

dəbəy və ġəmkir bələdiyyələri ilə qarĢılıqlı fəa-

liyyət proqramına dair niyyət protokolu imzala-

yıblar. Niyyət protokoluna əsasən tərəflər cox sa-

hələr üzrə əməkdaĢlıq edəcək, xüsusilə də kənd 

təsərrüfatı və emal müəssisələri məhsullarının Bi-

nəqədi rayonu ərazisində satıĢı həyata keciriləcək. 

Bu məqsədlə Binəqədi rayonunun 5 bələdiyyəsin-

də yarmarka inĢa ediləcək. ġəmkir rayon bələdiy-

yələri 2015-ci ildə uğurlara imza atıb. Bələdiyyə-

lərin nəznində ―Abad ġəmkir‖, ―ġəmkir-Tikinti‖, 

―Ceyran göl‖ MMC-lər yaradılıb. Bunlar yerli is-

tehsalın artmasına və yeni iĢ yerlərinin acılmasına 

geniĢ zəmin yaradıb. ―Abad ġəmkir‖ MMC 

icməli su və Ģirə istehsalı, ―Ceyran göl‖ MMC 4 

min hektar sahədə müxtəlif növ kənd təsərrüfatı 

məhsullarının əkinini həyata kecirir [6].  

Ölkəmizdə hər bir investisiya layihəsinin 

yerinə yetirilməsi ücün müasir infrastruktur qu-

rulmuĢdur. Bələdiyyələr isə öz imkanları cərcivə-

sində sərmayədarları sərmayə yatırılması ücün 

torpaq sahələri təqdim etməklə cəlb edə bilər. Bə-

lədiyyələr həmdə sərmayədarlarla birgə müəssisə-

lər də yarada bilərlər. Ölkədə qeyri-neft sektoru-

nun inkiĢafında dövlətin yaratdığı Ģəraitdən sahib-

karlar və bələdiyyələr yetərincə istifadə etməlidir-

lər. Regionların inkiĢafı, insanların iĢlə təmin 

olunması və sosial vəziyyətin yüksəlməsi təbii ki,  

bələdiyyələrin fəaliyyətini asanlaĢdırır. Bələdiy-

yələr mövcud imkanlardan istifadə etməklə sahib-

karlara sərmayələr yatırmaq ücün maraq yaratma-

lıdırlar. Belə nəticə cıxartmaq olar ki, yerli özü-

nüidarəetmənin maliyyə-iqtisadi əsaslarının təĢki-

li yerli orqanın iqtisadi fəaliyyətindən asılıdır. Bə-

lədiyyələrin maliyyə təminatı təkcə vergi hesa-

bına deyil həmcinin qeyri-vergi gəlirləri hesabına 

yaxĢılaĢırılmalıdır. Qeyri-vergi gəlirlərini  artır-

maq ücün yerli özünüidarəetmə  orqanı torpaq və 

əmlak istifadəsinə, icarə haqqının yığımına nəza-

rəti artırmalıdır.  

Hesab edirik ki, bu gün bəzi ölkələrdə ol-

duğu kimi dövlət vergilərinin bir hissəsini yerli 

büdcələrə ayırmaqdansa ölkə qanunvericiliyinə 

əsasən müəyyən edilmiĢ yerli vergilərin yığımını 

artırmaq lazımdır. Belə ki, bəzi bələdiyyələr 

vergilərin tətbiqinə və əhalidən yığılmasına qa-
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nunvericilikdə onlar üzərinə qoyulmuĢ öhdəlik 

kimi yox, onlara verilmiĢ hüquq kimi baxırlar. 

Artıq bələdiyyələr maliyyə təminatının 

yaxĢılaĢdırılmasının müasir yollarından istifadə 

etməlidirlər. Yəni ancaq vergi yığmaqla kifayət-

lənməməli, bələdiyyə sahibkarlığının inkiĢaf etdi-

rilməsi mərhələsinə kecilməlidir. Əsas yol bələ-

diyyə ərazilərinə sərmayələrin cəlb edilməsidir. 

Bələdiyyələr tərəfindən sərmayələrin cəlb edilmə-

si ücün bir sıra ciddi addıların atılmasına ehtiyac 

vardır. AĢağıdakı təkliflər məqsədəuyğun hesab 

edilmiĢdir.  

1. Ölkədə biznes mühitinin sağlamlaĢdırıl-

masında bələdiyyələr fəal iĢtirak etməlidirlər. 

2. Bələdiyyələrdə bütövlükdə yerli maliy-

yə siyasətinə cavabdehlik daĢıyan bölmələr yara-

dılmalıdır.Bələdiyyələrin maliyyə təminatının 

gücləndirilməsini strukturdan kənar təĢkilatlarla 

partnyorluq əlaqələrinin yardılması yolu ilə də 

həyata kecirmək olar. Məsələn bələdiyyələrdə 

borc agentliklərinin və ərazinin inkiĢafı agentlik-

lərinin yardılması yolu ilə. Həmcinin hakimiyyət 

strukturlarında məsləhət orqanlarının yaradılması 

(investisiya layihələrini qiymətləndirmək və iqti-

sadi vəziyyətin təhlili məqsədilə)  [7]. 

3. Bələdiyyələrin (girov predmeti olaraq) 

mülkiyyətinə torpaq və əmlaklar verilməlidir. Ha-

zırda cəmi 35 faiz bələdiyyələrin mülkiyyətində 

torpaq və əmlak vardır.  

4. Fermerlərə icarəyə verilməli torpaqların 

hüquqi statusu olmadığı ücün fermerlər bələdiy-

yəyə müraciət etmir. Bu məqsədlə bələdiyyə tor-

paqlarının hüquqi sənədlərlə təmin olunması pro-

sesi sürətləndirilməlidir. 

5. Torpaqların mövsümi icarəyə verilməsi 

prosesi sadələĢdirilməlidir. 

6. Torpağı olan bələdiyyələr Sahibkarlığa 

Gömək Milli Fondundan kredit götürməklə  isteh-

sal müəssisələri yarada bilərlər. Regionlarda döv-

lət tərəfindən həyata kecirilən sosial proqramlar-

dan istifadə edərək bələdiyyələr iqtisadi vəziyyət-

lərini gücləndirmək ücün kommersiya fəaliyyəti-

nə daha cox yer verməlidirlər. 
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KƏND TƏSƏRRÜFATI XAMMALLARI VƏ MƏHSULLARI BAZARLARINDA 

 TƏLƏBĠN FORMALAġMASI XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

 İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Ş.N.Xurşudov 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: bazar konyukturu, tələb, təklif, əhalinin gəlirləri, elastiklik, elastiklik əmsalı, 

istehlakın son həddi, istehlakın ödənilməsi həddi və i.a. 

 

Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarının 

öyrənilməsi məhsulların istehsalından tutmuĢ son 

istehlakınadək olan müddətdə tələb və təklifin 

formalaĢması proseslərinin spesifik xüsusiyyətlə-

rinin tədqiq olunmasını zəruri edir. Kənd təsərrü-

fatı məhsulları bazarlarının çox böyük hissəsində 

bazarın konyukturu sahənin son məhsullarının 

reallaĢdırıldığı ərzaq bazarlarındakı vəziyyətdən 

asılı olur. Odur ki, məqalədə bütövlükdə kənd tə-

sərrüfatı xammalları və məhsulları  bazarlarındakı 

cari vəziyyətin spesifik cəhətləri nəzərdən keçiri-

lir. Ġqtisadi ədəbiyyatda bu bazarları «aqrar-ərzaq 

bazarı» adlandırırlar. Bazar konyukturu dedikdə, 

tələb, təklif, qiymət və onların dinamikasının 

mövcud  səviyyəsi və onlar arasındakı nisbəti sə-

ciyyələndirən iqtisadi vəziyyət nəzərdə tutulur. 

Kənd təsərrüfatı  xammalları və məhsulları  

bazarlarında konyukturun spesifikası bu bazarlar-

da tələb və təklifin formalaĢmasının xüsusiyyətlə-

rində təzahür edir. Bu xüsusiyyətlərin öyrənilməsi 

bütövlükdə sahənin, habelə ayrı-ayrı kənd təsər-

rüfatı məhsulları bazarlarında tələblə təklif arasın-

dakı tarazlığın spesifikası və formalaĢması mexa-

nizminin mahiyyətini aĢkara çıxarmağa imkan ve-

rir. Tələblə təklif arasındakı tarazlıq mexanizmi 

bazar qiymətlərinin əmələ gəlməsi, sahədə bazar 

konyukturunun formalaĢması mexanizmlərini sə-

ciyyələndirir. Bu mexanizmlərin öyrənilməsi isə 

kənd təsərrüfatında bazar konyukturunun xüsu-

siyyətlərini və onun qeyri-bərabər inkiĢaf etmə-

sinin səbəblərini aĢkara çıxarmağa imkan verir. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında 

konyukturun ən mühüm xüsusiyyətləri aĢağıdakı-

lardır:  

1) sənaye məhsullarına olan tələbə nisbətən 

kənd təsərrüfatı məhsullarına  olan tələbin elastik-

liyi cəmiyyətin həmin sahənin (kənd təsərrüfatı-

nın) məhsullarına olan tələbinin təmin edilməsi 

dərəcəsindən və əhalinin gəlir səviyyəsindən 

bilavasitə asılıdır. Ayrı-ayrı məhsul növləri üzrə 

tələbatın ödənilməsi dərəcəsi istehlakın mövcud 

səviyyəsinin mütləq tələbatın səviyyəsinə (səmə-

rəli istehlak normalarına) olan nisbəti kimi hesab-

lanır. Bu asılılıqda kənd təsərrüfatı məhsullarına 

olan tələbatın təmin olunması qanununun fəaliy-

yət xüsusiyyətləri təzahür edir. Bu qanun tələba-

tın təmin edilməsi ilə tələbin elastikliyi arasındakı 

əks əlaqəni ifadə edir. BaĢqa sözlə, cəmiyyətin 

kənd təsərrüfatı xammalları və məhsullarına olan 

tələbatının ödənilməsi dərəcəsi yüksəldikcə tələ-

bin elastikliyi aĢağı düĢür. Burada söhbət ilk növ-

bədə tələbin əhalinin gəlirləri üzrə elastikliyindən 

gedir. Tələbatın ödənilməsi qanununun fəaliyyə-

tindəki bu xüsusiyyətlə əlaqədar olaraq iqtisadiy-

yatın aqrar-ərzaq sferasında, o cümlədən kənd tə-

sərrüfatında tələbin formalaĢmasının baĢlıca cə-

həti təzahür edir  [1, s. 444-445]. 

Tələbatın ödənilməsi səviyyəsinin və əhali-

nin gəlirlərinin artması ilə əlaqədar olaraq əhali-

nin gəlirlərinə görə tələbin elastikliyi vahidə qə-

dər və daha çox aĢağı düĢür (ED1). Gəlirlərə gö-

rə tələbin elastikliyi əmsalı (ED) iqtisadi nemətlə-

rə olan tələbin həcminin nisbi dəyiĢməsinin isteh-

lakçının gəlirlərinin nisbi dəyiĢməsinə olan nis-

bəti kimi müəyyən edilir. Bunu 1-ci qrafikdən 

daha aydın görmək olar. 

1-ci qrafikdən göründüyü kimi, əhalinin 

gəlirlərinə görə ərzağa olan tələbin elastikliyinin 

aĢağı düĢməsi nəticəsində əhalinin gəlirlərinin 

artması tələbin elastikliyinin yüksək olduğu dövr-

lə müqayisədə onun (yəni tələbin) artmasına az 

təsir edir. Deməli, gəlirlərə görə tələbin elastikliyi 

əmsalı vahiddən kiçikdir - ED1.  

Yüksək dərəcədə təmin olunmuĢ bazarlarda 

tələb elastik deyildir. Bu bazarlarda elastiklik əm-

salı vahiddən kiçikdir və əslində sıfra yaxınlaĢır. 

Burada tələbatın ödənilməsi qanununa xas olan 

meyillilik özünü göstərir. BaĢqa sözlə, qida məh-

sullarına olan fizioloji tələbatın təmin olunması 

dərəcəsi yüksək olduqda əhalinin gəlirlərinin art-

ması istehlakın və tələbin artmasına təsir etmir, 

yəni gəlirlərə görə tələbin elastikliyi aĢağı olur. 
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2) Əhalinin tələbatının ödənilməsi dərəcəsi təminolunma həddinə (səmərəli istehlak 

normalarına) yaxınlaĢdıqca ərzağa olan tələbin aĢağı elastiklik dərəcəsi azalır və ləngimələr baĢ verir. 

Ərzağa olan tələbatın ödənilməsi dərəcəsi yüksəldikcə tələbin artması ləngiyir. Bunun isbata ehtiyacı 

yoxdur. Bu, tələb nəzəriyyəsindən, tələbatın təmin edilməsi qanununun fəaliyyətindən, Keynsin əsas 

psixoloji qanunundan irəli gəlir. Keynsin əsas psixoloji qanununun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

insanlar bir qayda olaraq gəlirləri artdıqca özlərinin istehlakını artırmağa meyillidirlər. Lakin onlar öz 

istehlaklarını gəlirlərinin artımı qədər artırmağa çalıĢmırlar. Əhalinin gəlirləri artdıqca istehlakın 

(xüsusilə də ərzaq istehlakının) xüsusi çəkisi azalır, digər xərclərin xüsusi çəkisi isə artır. Bunun 

obyektiv səbəbləri vardır. Bu, ilk növbədə əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi ilə əlaqədardır.  

3) Tələbin elastikliyinin aĢağı olması bazar tənzimlənməsinə uyğunlaĢmaqda çətinliklər törədir. 

Təmin olunmuĢ və ya bütün məhsullarla doldurulmuĢ ərzaq bazarları dedikdə, adətən tələb və təklifin 

ən yüksək həddə-tələbatın mütləq mənada ödənildiyi həddə çatması nəzərdə tutulur. Məsələn, ət və ət 

məhsullarına olan tələb və tələbatın ödənilməsi həddinə – əhalinin hər nəfərinə görə 27,8 kq
1
-a 

çatmıĢdırsa və ya səmərəli həddi (normanı) aĢırsa (üstələyirsə), onda tələb əhalinin gəlirlərinin, yaxud 

da qiymətlərin dəyiĢməsi dərəcəsindən bir o qədər də asılı olmur. Ġqtisadiyyatın aqrar bölməsi inkiĢaf 

etdikcə cəmiyyətin ərzağa olan tələbatının təmin edilməsi dərəcəsi yüksəlir. Bunun nəticəsində ərzağa 

olan tələbin elastikliyi aĢağı düĢür və deməli, tələbin artımı ləngiyir. Bu zaman onun bazar qanunlarına 

uyğunlaĢmasında çətinliklər müĢahidə olunur. Ġqtisadiyyatın digər sahələrində tələbatın ödənilməsinin 

bu cür dəqiq müəyyən olunan məhdud həddi yoxdur. Odur ki, həmin sahələrin məhsullarına olan tələb 

elastikdir, baĢqa sözlə, bazar tərəfindən yaxĢı tənzimlənir.  

4) Aqrar-ərzaq bazarında tələbatın ödənilməsi və tələb qanununun fəaliyyət xüsusiyyətləri həm 

də onda təzahür edir ki, mütləq artım sürətinin aĢağı düĢməsi ilə əlaqədar olaraq ərzağa olan tələb 

nisbi mənada azalır, yəni, cəmiyyət tərəqqi etdikcə və istehlakçıların real gəlirləri artdıqca istehlak 

xərclərinin ümumi məbləğində qida məhsullarının satın alınmasına sərf olunan xərclərin xüsusi çəkisi 

azalır. Bu isə o deməkdir ki, əhalinin digər sahələrin məhsullarına və xidmətlərə olan tələbi mütləq və 

nisbi mənada artdıqca ərzaq və deməli, kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbi nisbi mənada azalır 

[2, s. 90-92]. 

Keyns insanların istehlak xərclərinin ümumi məbləğində qida məhsullarının xüsusi çəkisinin 

azalmasını onların gəlirin artan hissəsinin yığım (qənaət) üçün ayırmaları ilə izah edir. Lakin 

göstərilən qanunauyğunluğun səbəblərini yalnız subyektiv–psixoloji amillərdə axtarmaq düzgün 

olmazdı. Buna əhalinin ümumi gəlirlərinin artması da təsir edir.  

Ərzağa olan tələbin nisbi mənada aĢağı düĢməsi meyilliliyini ev təsərrüfatı büdcələrinin tədqiqi 

nəticəsində əldə edilən məlumatlar da təsdiq edir. Ərzağa olan tələbin kəskin surətdə aĢağı düĢməsi 

onunla izah edilir  ki, yüksək gəlirli ev təsərrüfatları qruplarında demək olar ki, qida məhsullarına olan 

tələb son həddə qədər ödənilmiĢdir. Bu əhali qrupunda qida məhsullarının istehlakı Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 30 aprel tarixli, 74 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiĢ orta hesabla 

əhalinin hər nəfərinə görə ət və ət məhsullaeı istehlakı 27,8 kq müəyyən edilmiĢdir.  

                                                 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 30 aprel tarixli, 74 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiĢ 

orta hesabla əhalinin hər nəfərinə görə ət və ət məhsullaeı istehlakı 27,8 kq müəyyən edilmiĢdir.  

V 

V1 

V2 

D 

Q1 Q2 Q Q1 Q2 Q 

D 

V 

Qrafik 1. Tələbatın təmin olunması və əhalinin gəlirlərinin ödənilməsi 

səviyyəsi aşağı (a) və onların hər ikisinin səviyyəsi yüksək olduqda (b) 

gəlirlərə görə tələbə olan elastiklik: D-tələb, V- orta hesabla əhalinin hər 

nəfərinə düşən gəlirlərin səviyyəsi; Q-məhsulun miqdarı deməkdir.  
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 (tələbatın faktiki ödənilməsi) səmərəli istehlak normalarına əsas etibarilə uyğun gəlir, yaxud da hətta 

həmin normalardan yüksəkdir. 

Ərzağa olan tədiyə qabiliyyətli tələbin elastikliyinin onların ödənilməsi dərəcəsindən asılılığını 

2 və 3-cü qrafiklərdən aydın görmək olar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ərzaq istehsalının son səviyyəsini səciyyələndirən əyri tələbin elastikliyinin dəyiĢməsini, 

baĢqa sözlə, tələbin əhalinin gəlirlərinin dəyiĢməsindən asılı olaraq dəyiĢdiyini əks etdirir. Bunu 3-cü 

qrafikdən daha aydın görmək olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-cü qrafik «Engel qanununun» məzmu-

nunu nümayiĢ etdirir. Belə ki, gəlirlər artdıqca 

qida məhsullarına olan tələb azalmağa doğru 

meyil edir, yəni gəlirlərə görə tələbin elastikliyi 

aĢağı düĢür. Ev təsərrüfatları büdcələrinin tədqiqi 

nəticəsində əldə edilən bütün parametrlərin dəyiĢ-

məsi göstərilən qanunauyğunluğu təsdiq edir. 

Qrafikdə əks olunan meyil aqrar-ərzaq bazarında 

tələbin formalaĢması qanunauyğunluğunu ifadə 

edir, baĢqa sözlə, əhalinin gəlirləri artdıqca və tə-

ləbatı ödənildikcə gəlirlərə görə ərzağa olan tələ-

bin elastikliyi aĢağı düĢür [3, s. 257-263]. 

Tələbin elastikliyinin aĢağı düĢməsi, onun 

artımının ləngiməsi aqrar-ərzaq bazarında təklifin 

artımının sürətlənməsi ilə müĢayiət olunur. Həm 

inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə, həm də Azərbaycan Res-

publikasında təklifin artması indeksi tələbin art-

ması indeksini üstələyir (Ġtək.  Ġtəl.). Ölkəmizdə 

bu, onunla əlaqədardır ki, bir tərəfdən əhalinin 

gəlirləri artsa da, o, təklifin artmasından geri 

qalır, digər tərəfdən isə təklif olunan ərzaq məh-

Qrafik 2. Ev təsərrüfatlarında əhalinin hər nəfərinə düşən aylıq gəlir: V-gəlir, manat, T-

əhalinin desil qrupunun nömrəsi deməkdir (Məlumatlar Azərbaycanın statistik 

göstəricilərindən istifadə olunmaqla hesablanmışdır).  
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Qrafik 3. Qida məhsulları istehlakının elastikliyi: K- gəlirdən asılı olan funksiya kimi 

istehlakın son səviyyəsi (gəlirin artan hər vahidinə görə ərzağa sərf olunan xərclərin 

artımı), T - əhalinin desil qruplarının nömrəsi deməkdir.  
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sullarının içərisində idxal məhsullarının xüsusi 

çəkisi yüksəkdir. Bazar münasibətlərinin yüksək 

səviyyədə inkiĢaf etdiyi ölkələrdə təklif baĢlıca 

olaraq istehsalın artması hesabına sürətlə artır. 

Təkliflə müqayisədə tələbin ləng artmasının əsas 

səbəbi isə əhali qrupları gəlirlərinin artmasındakı 

ləngimələrdir. Odur ki, tələbin artmasını stimul-

laĢdırmaq üçün ilk növbədə əhali gəlirlərinin artı-

rılması ilə əlaqədar tədbirlər görmək lazımdır. 

Belə olduqda tələblə təklif arasındakı tarazlığın 

təmin edilməsi sahəsində nailiyyətlər qazanıla 

bilər.  
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Features of formation of market demand for agricultural products and foodstuffs 

Doctor of Philosophy in Economics Ş.N.Xurşudov 
Azerbaidjan State Agrarian University 

SUMMARY 

Key words: market conditions, demand, supply, incomes, elasticity, coefficient of elasticity, 

ultimate level needs, the needs of the saturation limit etc. 

The study agricultural market determines the need for studies of the formation of the specifics 

of supply and demand across the commodity "chain" as a whole. Market conditions mostly with / x-th 

output depends on the market situation in the food market - the market, final output of the industry. 

Market conditions - the economic situation in the market, characterizes the folding level and the ratio 

of supply, demand, prices and their dynamics. 

Specificity of market of agricultural raw materials and food is manifested in the formation of 

the features of supply and demand in this market. Knowledge of these features allows you to reveal the 

specificity and mechanism of formation of the balance between supply and demand in the industry 

market as a whole and in the markets of certain types of s / s products. All these and other questions 

related to the issue addressed in this article. 

 

 

Особенности формирования спроса на рынке сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия  

 Доктор философии в экономикиШ.Н.Хуршудов 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: рыночная конъюнктура, спрос, предложения, доходы населения, 

эластичность, коэффициент эластичности, предельный уровень потребности, пределы 

насыщения потребностей   и т.д. 

  Изучение рынка сельскохозяйственной продукции предопределяет необходимость 

исследования специфики процессов формирования спроса и предложения по всей товарной 

«цепочке» в целом. Конъюнктура рынка большей части с/х-ой продукции зависит от рыночной 

конъюнктуры на продовольственном рынке – рынке, конечной продукции отрасли. Рыночная 

конъюнктура - экономическая ситуация на рынке, характеризующая складывающимся уровнем 

и соотношением спроса, предложения, цен и их динамикой.  

 Специфика конъюнктуры рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

проявляется в особенностях формирования спроса и предложения на этом рынке. Знание этих 

особенностей позволяет раскрыть специфику и механизм формирования равновесия между 

спросом и  предложением на отраслевом рынке в целом и на рынках отдельных видов с/х 

продукции. Все эти и другие вопросы связанные с этой проблемой рассматривается в данной 

статье.        
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As we know one of the official emblems 

was seen as national currency that was able du-

ring the history. It makes us to think that our cur-

rency is very colorful when we learn it’s history 

in order of our governmental currency : The Safa-

vilar , the Abbasilar and other governments had 

had their own special currencies names. General-

ly, during the last centuries collecting the money 

Abbasi, Ruble of Russian Empire. ADR’s – 

BONs, ruble of the SSUR ( that was called ―ma-

nat‖) and at last  mantas that was produced by 

Azerbaijan Central  Bank.  

First independent issue of money of the 

Azerbaijan Democratic Republic – the first in the 

Muslim world, begins with the banknotes of 25, 

50, 100 and 250 manat denominations that were 

put in circulation in 1919. There are words ―Azer-

baijan government‖ on the obverse of the ban-

knote; its face value and the date of issue are sho-

wn in the Azerbaijani language, while the reverse 

side is in Russian[1]. 

The currency issued in 1919-1920 was na-

med ―manat‖ in Azerbaijani, while in Russian it 

was named ―rouble‖. The main goal here was to 

gradually increase confidence of the population, 

used to the Russian money, in a new monetary 

unit. At the same time, the economic policy of the 

Azerbaijan Republic in this sphere was to intro-

duce a national currency–manat on an inter-

national area. Exactly because of this and feeling 

the support of the French government (partially 

taking into account that the French language was 

an international language), the Republic found it 

necessary to put the denomination and the name 

of the Republic in French on the banknote valued 

500 manat [1]. The second money emission in 

Azerbaijan was implemented in 1920 on behalf of 

the Azerbaijan Soviet Socialist Republic (ASSR). 

Azerbaijan gained independence at the end of the 

XX century which conditioned issue of one of the 

important attributes of a sovereign state the 

national currency. Thus, creation and orga-

nization of cash circulation in Azerbaijan was 

founded with the launch of the National Bank at 

the Decree of President of the Republic of Azer-

baijan dated 11 February, 1992 on Establishment 

of the National Bank of Azerbaijan‖ and issue of 

the national currency into circulation at the Dec-

ree of President of the Republic of Azerbaijan 

from 15 July, 1992 on Issue of the National Cur-

rency into Circulation. 

According to the decree in question, ban-

knotes of 1, 10, and 250 manat were put into cir-

culation in August 1992, coins of 5, 10, 20 and 50 

gapik in November, banknotes of 5 manat in De-

cember, banknotes of 50, 100, 500 and 1000 ma-

nat in March of 1993 . The first monetary emis-

sion of the Republic of Azerbaijan was printed in 

1992 by the Central Bank of France. Newly de-

signed 1 and 10 manat banknotes were produced 

by the same company[1]. 

         From August 1992 through January 1994 

manat was in parallel circulation with rouble at 

the exchange rate 1 manat = 10 rubles. To enable 

the National Bank to implement an independent 

monetary policy manat needed to be made a 

single legal tender across the country. To that 

end, the Decree of National Leader Mr. Heydar 

Aliyev from 11 December, 1993 on Declaring the 

National Currency of the Republic of Azerbaijan 

a Single Legal Tender throughout the Republic 

played an important role. This decree stipulated 

manat the only legal tender in the circulation 

which ensured Azerbaijan’s exit from the rouble 

zone. Thus, the National Bank got a chance to 

implement independent monetary and exchange 

rate policies, the positive results of which contri-

buted to the growth of the country economy in a 

short run. The Constitution Act, adopted at the re-

ferendum, developed by the State Committee 

established by the National Leader Heydar Aliyev 

and held through a common voting on 12 

November, 1995, proved once again that manat is 

the only legal tender in the territory of the 

country. Thus, according to Article 19 of the 

Constitution of the Republic of Azerbaijan, manat 

is the only legal tender of the Republic of 

Azerbaijan and it is prohibited to use any other 

currency as a legal tender in the territory of the 

Republic of Azerbaijan. All this created fertile 

conditions to stabilize and strengthen the 

exchange rate of manat and transform it to the 

national currency in the full sense of the word.In 

general, to meet demand of the country economy 

for cash in 1992-2005 the National Bank of the 

Republic of Azerbaijan released and put into 
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circulation 5 trillion 238 billion manat worth 

692,5 million banknotes . The notes with old 

denominations were in circulation through the 

end- 2006 and withdrawn from the circulation 

within denomination[2]. On February 7, 2005 

President of the Republic of Azerbaijan signed 

the Decree on Changes to the Nominal Value of 

Monetary Units and the Scale of Prices 

(Denomination) in the Republic of Azerbaijan. 

(1). According to the Decree, from 1January, 

2006 due to transition to the new manat, 1 new 

manat equaled to 5000 manats. AZM remained in 

parallel circulation with AZN for one year-2006 

and only from 1 January, 2007 the country started 

to use the new manat. However, there were no 

restrictions in exchanging AZM with AZN and 

even currently this process continues even though 

in small volumes. New banknotes of 1, 5, 10, 20, 

50, 100  and metal coins of 1, 3, 5, 10, 20 and 50 

were put into circulation[1].The main goal of 

issue of the new generation banknotes into 

circulation during the denomination was the 

following: (i) form the nominal exchange rate of 

manat in harmony with that of leading currencies; 

(ii) align the design, security, nominal structure of 

national monetary units to international standards 

; (iii) optimize the exchange rate and scale of 

prices; (iv) simplify accountting and reporting 

systems. Moreover, transition to the new gene-

ration banknotes provided more vivid expression 

of national and historical traditions on the new 

banknotes, improved cash circulation in the 

country, including savings on state expenditures 

with regard to production, transportation, storage 

and handling of cash.(2).Head of the state 

Mr.Ilham Aliyev said with regard to the design of 

new-generation banknotes: ―Manat has a very 

nice design. It has images that reflect the Azer-

baijani culture, history, the past, the present day 

and the future on. I hope that this manat will ser-

ve for the Azerbaijani people and citizens for ma-

ny years, and decades, our country will become 

richer and Azerbaijan economy will develop as 

well‖ [1].The technical parameters of new-gene-

ration banknotes were developed by the technical 

assistance of the National Bank of Switzerland. 

The quality of banknotes is up to the highest in-

ternational standards and is comparable with mo-

netary units of leading countries. Thus, banknotes 

were produced according to the ISO require-

ments, the quality of banknotes was individually 

verified through specific equipment both during 

and after production[1].Intensive development of 

computer and photocopy technologies nowadays, 

at the same time, technologies used for bankno-

tes’ security and utilization of security elements 

in various fields heighten probability of forgery, 

which makes application of new and up-to-date 

and specific protective elements more 

actual.Given all this, the Azerbaijan manat’s se-

curity system was developed as a result of close 

cooperation with the Swiss National Bank in con-

cert with the specific ―security philosophy‖. 

Thus, banknotes of new-generation have 4 level 

security systems. Level I is determined by the po-

pulation without any special equipment, Level II 

– by trade entities with simple devices, Level III 

– by banks through special equipment and Level 

IV is identified only by the issuing bank (the 

Central Bank). The main goal here is to enlighten 

the population how to distinguish counterfeit 

banknotes from real ones[1].There is a different 

way of thinking about meaning of the word 

―,manat‖. As we know money formed at the 

result of the total equivalent value of the 

conversion. Money is a tool used to measure the 

value of everything.Value of the currency of 

money is measured by the sum of goods serices to 

be procured[1].It is important to learn about 

money. Because,  besides of to be the total equ-

ivalent money is means of exchange of all com-

modities. Money in the modern economy creates 

an incentive to improvement of economic sub-

jects, to the reduction of production costs. There 

is importants to have more information about the 

money in order to manage the economy of the 

industrialized countries.The form of the equ-

ivalent value in different areas, different na-

tionalities have a unique feature.For example, the 

role of the equivalent was considered the fur-skin 

in Siberian peoples, in the South Caucasus area it 

was cattle. Because of there are many forest in 

Russian areas, the role of the equivalent was 

wood.In this respect, there is a reason to think 

about the meaning of  ―manat‖. The formation of 

the ―manat‖ as a concept is coincides to the end 

of the XIX century and early XX century. There 

was no such concept in the previous periods. 

With the development of  Russian capitalism a 

large number if the words has infect to azerbaijan 

language. In this respect, the word ―moneta‖ 

changed as a ―manat‖ and ―copeek‖ changed as a 

―kopeck‖ (―qəpik‖).As well as each country has 

special economic system, it is derivedform a va-

riety of currencies.Monetary system, currency, 

money kupyur structure, scale of the monetary 

unit is important issues to be taken care in mode-

rn economy.(1).For my opinion, it has to be 

focused to be learned deeply the Azerbaijan 

manat as in the retrespektive plan. 
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XÜLASƏ 

 

Açar sözlər: iqtisadi sistem, valyuta, pulun kupyur quruluşu  

 

Məqalədə milli pul vahidimizin tarixinə retrospektiv planda baxıĢ keçirilmiĢdir.  Pul haqqında 

məlumatların öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki pul ümumi ekvivalent olmaqla bərabər 

o bütün əmtəələrə mübadilə olunma vasitəsidir. Pul müasir iqtisadiyyatda təsərrüfat subyektlərinin 

fəaliyyətinin yaxĢılaĢması , məhsul istehsalına çəkilən xərclərin ixtisar olunmasına stimul yaradır. Pul 

haqqında daha çox məlumata sahib olmaq sənayecə inkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadiyyatının idarə 

olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan məqalədə Azərbaycandakı pul emissiyaları 

ardıcıllıqla araĢdırılmağa çalıĢılmıĢdır və Azərbaycan pul vahidinin retrospektip planda daha dərindən 

öyrənilməsi təklifi verilmiĢdir. 
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В статье были рассмотрены истории национальной валюты. Изучения денег содержит в 

себе большую важность. Потому что деньги являются не только общий эквивалентом и так же 

средством обмена на товары. Деньги в современной экономике являются стимулом для 

улучшения деятельности хозяйства, стимулирует сокрошения на расходы в производства. 

Большое знания о деньгах играет большую роль в управлении промышленно развитых странах 

. В этом случае в статье заданно последовательности Азербайджанская денежная эмиссия и 

было предложено узнать больше о Азербайджанский манат. 

  

http://www.cbar.az/
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AQRAR SAHƏNĠN ĠNKĠġAFINDA ĠNVESTĠSĠYALARIN ROLU 

B/m. A.R.Məmmədova  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: bazar iqtisadiyyatı, rəqabət qabiliyyəti, investissiya, investissiya resursları, kapital 

qoyuluşları 

 

Bazar iqtisadiyyatının inkiĢafı təsərrüfat 

subyektlərindən və onların rəqabət qabiliyyətinin 

artmasından digər tərəfdən isə dinamik dəyiĢən 

iqtisadiyyat Ģəraitində onların fəaliyyətinin sabit-

liyinin və sarsılmazlığının təmin olunmasını tələb 

edir. Bütövlükdə cəmiyyətin və onun ayrı-ayrı tə-

sərrüfat subyektlərinin inkiĢafı maddi nemətlərin 

geniĢ təkrar istehsalına əsaslanır ki, bu da milli 

məhsulun və gəlirlərin artırılmasını təmin edir. 

Bu artımın təmin olunması üçün əsas vasitələrdən 

biri investisiya fəaliyyətidir.  

Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində aqrar sahənin 

də təkrar istehsalında və sosial-iqtisadi inkiĢa-

fında investissiyaların rolu böyükdür. Iqtisadiy-

yatda xüsusi yer tutan kənd təsərrüfatı obyektiv 

səbəblərdən azgəlirli və riskilidir[1].Lakin onun 

inkiĢafından bütün iqtisadiyyatın inkiĢafı və əha-

linin sosial-iqtisadi rifahı asılıdır. Və bu baxım-

dan aqrar sahədə aktiv investissiya siyasəti aparıl-

malıdır. Ġnvestisiya fəaliyyətinin canlandırılması 

aqrar sferanın bütün sahələrinin dayanıqlı inki-

Ģafına və iqtisadi artımına zəmin yaradar[1]. 

Ölkə iqtisadiyyatına investisiya resursları-

nın axını əsasən neft-qaz sənayesinə yönəldilməsi 

nəticəsində digər sahələrdə investisiya «qıtlığı» 

olmuĢdur. 2014-cü ildə ölkə iqtisadiyyatına 21 

890,6 milyon manat investissiya yönəldilmiĢdir, 

onlardan  9 175,7 milyon manatı xarici investissi-

yalar, 12 715,0 milyon manatı isə daxili in-

vestissiyalar olmuĢdur[1].Xarici investissiyaların 

6 730,7milyon manatı neft sahəsinə yönəldilmiĢ-

dir. 2014-cü ildə ölkə iqtisadiyyatında əsas kapi-

tala yönəldilmiĢ 17618,6 milyon manat investissi-

yaların cəmi 363,9 milyon manatı, yəni 2%  kənd 

təsərrüfatına yönəldilmiĢdir. Bu məbləğ ÜDM-in 

0,6%, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun isə 

11% təĢkil edir. Bu isə dünya ölkələrində kənd 

təsərrüfatına yönəldilən investissiyaların həcmin-

dən və ÜDM-də xüsusi çəkisindən qat-qat azdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, respublikanın aq-

rar sahəsində investisiya qıtlığı perspektiv dövrdə 

ərzaq probleminin həllində müəyyən çətinliklər 

törədə bilər. Ġnvestisiya qoyuluĢlarının aqrar sa-

hədə qıtlığı son nəticədə kənd təsərrüfatında küt-

ləvi  iĢsizliyin yaranmasına səbəb ola bilər[1]. 

Kənd təsərrüfatında bu problemin həlli istiqamət-

lərindən biri aqrar sahəyə daxili və xarici inves-

tisiyaların cəlb olunmasını sürətləndirməkdən, 

bunun üçün isə səmərəli investisiya mühiti forma-

laĢdırılmalıdır. Respublikada əhalinin yarıdan ço-

xu kənd yerlərində yaĢamasına və ölkənin yarı-

sının kənd təsərrüfatına yararlı torpaq olmasına 

baxmayaraq aqrar sahənin ÜDM-da payı 2014-cü 

ildə 8 % olmuĢdur. Bu sahənin inkiĢaf etdirilməsi 

üçün ilk növbədə aqrar sahəyə investisiya cəlb et-

mək və yeni elmi-texniki nailiyyətlər, innovasiya-

lar tətbiq etməklə yüksək məhsuldarlıq əldə et-

mək və bu sahənin ÜDM-da payını artırmaq la-

zımdır. Aqrar sahəyə investisiya qoyuluĢlarının 

istiqamətləri aĢağıdakılardan ibarət olmalıdır: 

 Ġstehsal və qeyri-istehsal obyektlərin tikintisi   

və rekonstruksiyası. 

 Tikinti smetalarına daxil olan inventar və ava-

danlıqların alınması. 

 Kənd təsərrüfatı maĢınların, traktorların, kom-

baynların, nəqliyyat vasitələrinin alınması. 

 ĠĢ və məhsuldar heyvanların naxırının forma-

laĢması. 

 Bağların,üzümlüklərin və baĢqa çoxillik əkmə-

lərin salınması. 

 Torpaqların yaxĢılaĢdırılması, mədəni-texniki 

iĢlərin aparılması üzrə tədbirlər. 

 Layihə-tədqiqat iĢləri. 

 Mövcud olan istehsalın geniĢləndirilməsi və ye-

ni istehsal sahələrinin inkiĢafı. 

 Kənd təsərrüfatına investisiya qoyuluĢlarının 

baĢlıca maliyyə mənbəyi müəssisənin xüsusi və-

saitləridir. Onlara aiddir: 

 əsas istehsal fəaliyyətindən alınan mənfəət; 

 amortizasiya ayırmaları; 

 iqtisadi stimullaĢdırma fondlarının vəsaitlərinin 

kapital qoyuluĢlarına istifadə edilən hissəsi; 

 təsərrüfatın digər vəsaitləri. 

 Bazar münasibətləri Ģəraitində kapital qoyuluĢ-

ları təsərrüfatların nəinki xüsusi hətta, borc və-

saitlərinin istifadəsi hesabına həyata keçirilir. 

Borc vəsaitlərinin  arasında seçilir: 

 bank kreditləri; 

 səhmdar cəmiyyətlərinin üzvlərinin əmanətləri; 

 satılmıĢ səhmlərdən mədaxil 

Respublikada investisiya prosesinin inkiĢafına 

dövlət təsirinin gücləndirilməsi məqsədilə büdcə-

də investisiya layihələrinə dövlət zəmanətlərinin 
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verilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Respublikada sa-

bit investisiya mühitinin yaradılmasında əsas amil 

ilk növbədə xarici investorlara əlveriĢli Ģəraitin 

təĢkil edilməsidir. 

Ölkənin aqrar sahəsinin  investissiyalı inki-

Ģafına diqqət yetirmək lazımdır. Kənd təsərrü-

fatında aqrar sahənin maddi bazasının daha mü-

kəmməl texniki-texnoloji səviyyədə  bərpa olun-

masına lazım olan həcmdə investissiya üçün  ka-

pital yığımı imkanlarını ləngidən  səbəblərdən bi-

ri də kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının bir 

hissəsinin çətin maliyyə-iqtisadi  vəziyyətdə ol-

ması üzündən daxili investissiya mənbələrinin ça-

tıĢmamasıdır[1]. 

Ġnvestissiya fəaliyyətinin dinamik və səmə-

rəli inkiĢafı iqtisadiyyatın bütün sahələrinin o 

cümlədən də aqrar sahənin sabit fəaliyyətinin və 

inkiĢafının zəruri Ģərtidir. iqtisadi sistemin müxtə-

lif səviyyələrində təsərrüfatçılığın nəticələrinin 

çox zaman investissiyadan istifadənin miqyası, st-

rukturu və səmərəliliyi müəyyənləĢdirir.  Ġnvestis-

siyaların səmərəli istifadə olunmaması resursların 

dondurulmasına gətirib çıxarır və nəticədə isteh-

sal edilən məhsulun həcmi azalır. Eyni zamanda 

investissiyalaĢdırma səmərəli formada həyata ke-

çirilməlidir, çünki mənəvi cəhətdən köhnəlmiĢ is-

tehsal vasitələrinə, texnologiyalara vəsait qoyu-

luĢu müsbət iqtisadi effekt verməz. 
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The role of investment in the development of the agricultural sector 

A.R.Mammadova  

  Azerbaidjan State Agrarian University 

SUMMARY 

 

Key words: market economy, competitiveness, investment resources, capital investment 

 

The investment has a great role reproduction and the social-economical development in the 

agricultural sector in market economy . Aqrarian sector has importance in economy and it is a risky 

and less profitable areas. But the whole development of the economy and population social-economic 

welfare depends . And  it is a gerat reasion for investment policy in aqrarian sector. The development 

investment makes ground for sustainable development in agrarian sector .  

Should be noted , lack of investment in agrarian sector of republic can create for perspektiv food 

problems .  Lack of investment in agrarian sector in fact can be a reason for  unemployment . One of 

the directions of solution of this problem in agriculture is attracting domestic and foreign investment 

and for it should be formed effective investment environment .  

We should focus on the development of investment  in agrarian sector . In the article analyzes 

the current state of investments to the agrarian area , study investing in agriculture key of areas . 
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РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: рыночная экономика, конкурентоспособность, инвестиции, 

инвестиционные ресурсы, капитальные вложение  

 

В воспроизводстве и социально-экономическом развитии аграрной отрасли в условиях 

рыночной экономики роль инвестиций велика.  

Сельское хозяйство, которое занимает особое место в экономике по объективным 

причинам является малодоходным и рискованным. Но от его развития зависит развитие всей 

http://www.stat.gov.az/
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экономики и социально-экономическое благосостояние населения. И с этой точки зрения в 

аграрной отрасли должна проводится активная инвестиционная политика. Активизация 

инвестиционной деятельности в аграрной отрасли создаст благоприятную почву для 

устойчивого развития всех отраслей аграрной сферы и экономического роста.  

Необходимо отметить, что недостаток инвестиций в аграрной отрасли республики в 

перспективе может создать определенные трудности в решении продовольственной безопас-

ности в стране.  Недостаток инвестиций в аграрной отрасли в конечном итоге может стать при-

чиной массовой безработицы в сельском хозяйстве. Одним из направлений решения этой проб-

лемы в сельском хозяйстве является ускорение привлечения внутренних и внешних инвестиций 

в отрасль, а для этого необходимо сформировать благоприятный инвестиционный климат.   

 Необходимо уделять пристальное внимание инвестиционному развитию аграрной 

отрасли страны. Одним из причин задерживающих возможности накопления капитала для 

инвестиций в сельском хозяйстве в объеме необходимом для восстановления материально-

технической базы аграрной отрасли на более совершенном уровне является недостаток 

внутренних источников инвестиций из-за сложного финансово-экономического положения 

части сельхозтоваропроизводителей.    

 В статье анализируется современное состояние инвестиционных вложений в аграрную 

отрасль, исследуются основные направления и источники инвестиций в аграрной отрасли, 

показана роль инвестиций в развитии аграрной отрасли. 
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AQRAR-SƏNAYE BAZARLARININ MAHĠYYƏTĠ VƏ NÖVLƏRĠ 

 

Doktorant R.Ə.İlyasov 

Gəncə Dövlət Universitetinin  

 

Açar sözlər: bazar, bazarın növləri, maddi-texniki resurslar, kənd təsərrüfatı təyinatlı 

torpaqlar, formal institutlar, qeyri-formal institutlar, bazar infrastrukturu və i.a 

 

Bazar dedikdə, ölkənin qanunvericiliyində 

müəyyən olunmuĢ qaydalara əməl olunmaqla is-

tehsal edilən iqtisadi nemətlərin sərbəst surətdə 

mübadiləsi nəzərdə tutulur. Bəzi mənbələrdə isə 

bu anlayıĢ tələbin,təklifin və qiymətlərin forma-

laĢması nəticəsində əmtəə və xidmətlərin müba-

diləsinin həyata keçirilməsi sahəsində meydana 

çıxan sosial-iqtisadi münasibətlərin toplusu kimi 

müəyyən edilir.Ümumiyyətlə, məhsulların bazar 

vasitəsilə reallaĢdırılması nəticəsində əmtəələrdə 

maddiləĢmiĢ əməyin ictimai xarakteri aĢkara çıx-

mıĢ olur. 

Bazar tarixi inkiĢafın gediĢində əmək böl-

güsünün təsiri ilə xüsusi növlərə ayrılmıĢdır. Ba-

zar tarixən ġumerlərin və Misirlilərin qədim sivi-

lizasiyasından baĢlayaraq insan cəmiyyəti inki-

Ģafının bütün mərhələlərində müxtəlif formalarda 

mövcud olmuĢ və deməli, sivilizasiyanın inkiĢafı 

gediĢində yaradılmıĢ ən mükəmməl iqtisadi ins-

titutlardan biridir. Ġqtisadi inkiĢafın sonrakı mər-

hələlərində əmtəə tədavülü dairəsi görünməmiĢ 

dərəcədə geniĢlənmiĢ və bunun nəticəsində isteh-

lak malları, investisiya  əmtəələri, iĢçi qüvvəsi, 

xidmətlər, torpaq, kapital, kredit, valyuta, elmi-

texniki tədqiqatlar və i.a bazarlar meydana gəl-

miĢdir. 

Aqrar-sənaye bazarları ərzaq,onun istehsalı 

üçün xammal, maddi-texniki resurslar bazarların-

dan, kənd təsərüfatına və aqrar-sənaye komplek-

sinə xidmət edən bazarlardan ibarətdir.Onun tər-

kibində ixtisaslaĢdırılmıĢ bazarlar da ola bilər.Bu 

bazarların adları adətən onda satılan aĢağıdakı 

əmtəə qruplarının adlarına uyğun gəlir: 1) əhali-

nin son qida məhsularını (məsələn, Ģəkər,tərəvəz 

və i.a) satın aldıqları bazarlar - ərzaq bazarları; 2) 

qida məhsullarını istehsal etmək üçün istifadə 

olunan xammallardan (məsələn,buğdadan) hazır-

lanan əmtəələrin satıldığı bazarlar; 3) qeyri-ərzaq 

məhsullarının istehsalında istifadə olunan xam-

mal (məsələn, yun) bazarları; 4) kənd təsərrüfatı 

məhsulları və xammallarının istehsalında istifadə 

olunan əmtəələr, məsələn, gübrələr (maddi-texni-

ki resurslar) bazarları. 

Maddi-texniki resurslar bazarı kənd təsər-

rüfatı məhsulları istehsalçılarını zəruri texnika, is-

tehsal ehtiyatları ilə təmin edir və özündə aĢağı-

dakı seqmentləri birləĢdirir. 

 Kənd təsərrüfatı maĢın və mexanizmləri bazarı; 

 Maddi-istehsal ehtiyatları (yanacaq, enerji, sə-

naye xammalları və materialları) bazarları; 

 Mineral gübrələr bazarı; 

 Heyvandarlıq üçün müxtəlif yemlərin satıldığı 

bazarlar [1, s.182,195]. 

      Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına is-

tehsal prosesinin həyata keçirilməsi üçün zəruri 

olan aĢağıdakı xidmətlər göstərilir: 

 informasiya (rabitə xidməti də daxil olmaqla) 

xidməti; 

 konsaltinq (məsləhət) xidməti ; 

 elmi-tədqiqat xidməti; 

 baytarlıq xidməti; 

 meliorasiya xidməti; 

 kəĢfiyyat və yer quruluĢu xidmətləri və i.a. 

Kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən iqti-

sadi subyektlər istehsal etdikləri məhsulları özləri 

müstəqil surətdə satmadıqda, ixtisaslaĢdırılmıĢ ti-

carət təĢkilatlarının xidmətlərindən istifadə olun-

masına üstünlük verdikdə ticarət sferası bazarı 

meydana gəlir. Bu bazarda aĢağıdakı xidmətlər 

göstərilir: 

 diler və distribüter təĢkilatlarının xidmətləri; 

 topdan və pərakəndə satıĢ müəssisələrinin xid-

mətləri; 

 ictimai iaĢə müəssisələrinin xidmətləri; 

 emal müəssisələrinin xidmətləri. 

       Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları yu-

xarıda adları çəkilən bazarların çox böyük hissə-

sində iĢtirak edir ki,bu da əlavə xərc çəkilməsini 

tələb edir.Bununla da aqrar-sənaye bazarı əmələ 

gəlir ki, bu da rəqabətin məhdudlaĢdırılması dərə-

cəsinə görə xalis (mükəmməl) rəqabət bazarına 

daha yaxındır.Xalis rəqabətin mövcud olduğu ba-

zar dedikdə, hər hansı bir əmtəənin, məsələn, 

pambığın, tərəvəzin, buğdanın və s. satıcıları və 

alıcılarının toplusu nəzərdə tutulur.Burada çoxlu 

sayda kənd təsrrüfatı məhsulları istehsalçıları fə-

aliyyət göstərir və yeni iqtisadi vahidlər asanlıqla 

bu sahələrə daxil ola bilirlər. 

  Xalis rəqabət bazarının baĢlıca səciyyəvi 

cəhətləri aĢağıdakılardır: 

 hər bir istehsalçının istehsal etdiyi məhsul 

bütün sahədə istehsal olunan məhsulla müqayisə-

də çox cüzidir və elə hüdudda dəyiĢir ki, bu, real-
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laĢdırılan əmtəələrin qiymətlərinə təsir göstərə 

bilmir; 

 yeni istehsalçılar bu bazarlara asanlıqla 

daxil ola və oradan çıxıb gedə bilirlər.BaĢqa söz-

lə, hər hansı bir istehsalçı bu və ya digər məhsu-

lun istehsalına baĢlamaqla bazara daxil ola, yaxud 

da əmtəənin istehsalını dayandırmaqla oradan çı-

xıb gedə bilər; 

 həmin sahədə fəaliyyət göstərən istehsal-

çılar tərəfindən istehsal olunan əmtəə və xidmət-

lərə hər hansı bir səbəb üzündən tələb azaldıqda 

onu ciddi çətinliklər gözləyir.Bu isə istehsalçıla-

rın bir hissəsinin fəaliyyətini dayandırması, digər 

bir hissəsinin köhnəlmiĢ avadanlıqların yeniləri 

ilə əvəz olunmasında marağının olmaması ilə 

nəticələnir[ 2, s. 378-379]. Aqrar-sənaye baarının 

iĢtirakçıları həmin bazar üçün əsas məhsulun is-

tehsalçıları və onun alıcıları,bazarın fəaliyyət gös-

tərməsini təmin edən təĢkilatlar (infrastruktur 

elementləri), habelə bu bazarı tənzimləyən, onun 

fəaliyyət göstərməsinin çox böyük əhəmiyyətə 

malik olan Ģərtlərini müəyyən edən dövlət və di-

gər orqanlardır. Kənd təsərrüfatında istehsal pro-

sesinin həlledici və əvəzolunmaz Ģərti olan kənd 

təsərrüfatı təyinatlı torpaq bazarının özünə məx-

sus spesifik xüsusiyyətləri vardır. Bazar müna-

sibətləri Ģəraitində torpaq əmtəə forması alır və 

dövlət tərəfindən dəqiq surətdə tənzimlənməlidir. 

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq bazarı baĢlıca 

istehsal vasitəsi olan torpağın ondan daha 

səmərəli istifadə etmək qabiliyyətinə malik olan 

istifadəçilərin və mülkiyyətçilərin sərəncamına 

keçməsini təmin etməlidir. Bu bazarda qiymətlə-

rin əmələ gəlməsi torpaq rentası ilə əlaqədardır. 

Bu,təkrar istehsalı mümkün olmayan və məhdud 

miqdarda istehsal amili olan torpaqdan istifadə 

zamanı meydana çıxan mənfəətin bir hissəsidir. 

Bazarların fəaliyyət göstərmələrini bazar me-

xanizmlərinin olması təmin edir. Bu, ilk növbədə 

tələblə təklif arasındakı bazar tarazlığı prosesinin 

formalaĢması deməkdir. Bazarların fəaliyyət gös-

tərmələri qaydalarını onun institutları adlan-

dırırlar. Bu institutlar iki yerə bölünür: 1) formal 

institutlar (qanunlar və normativ aktlar); 2) qeyri-

formal institutlar (adət-ənənələr,etik normalar və 

i.a.) Bazarın infrastrukturları dedikdə, onun fə-

aliyyət göstərməsini təmin edən maddi, texniki, 

təĢkilati, maliyyə, informasiya və digər element-

lərin toplusu nəzərdə tutulur. Maddi infrastru-

ktura anbarlar, nəqliyyat və s.lər, təĢkilati infras-

truktura birjalar,broker,diler və digər vasitəçi 

Ģirkətlər, topdan və pərakəndə ticarət təĢkilatları 

və i.a. daxildir. Maliyyə infrastrukturu dedikdə, 

banklar, sığorta Ģirkətləri, investisiya və sair 

fondlar nəzərdə tutulur [3, s. 48-54]. 

        Aqrar-sənaye bazarlarında əmtəə və xidmət-

lərin mübadiləsi sövdələĢmələr vasitəsilə həyata 

keçirilir.Bu sövdələĢmələrin aparılması ilə əlaqə-

dar olan üstəlik xərclərə tranzaksion xərclər deyi-

lir. 

        Əmtəə və xidmətlərin mübadiləsində marke-

tinq xidməti çox mühüm rol oynayır. Marketinq 

bazarların və qiymətlərin tədqiq olunmasında isti-

fadə edilən metodların toplusu deməkdir. Qiymət-

lər bazar haqqında ən ümumi informasiyaların ən 

dəqiq mənzərəsini verən vasitədir.Bunlara əsasən 

istehsalçı bazarda ən yaxĢı davranıĢ strategiyasını 

iĢləyib hazırlamaq imkanına malik olur. Eyni bir 

əmtəə üçün onun istehsalçıdan istehlakçıya çat-

dırılmasında keçdiyi ayrı-ayrı mərhələləri əks et-

dirən aĢağıdakılardan ibarət bütöv bir qiymətlər 

―dəsti‖ola bilər: 

 istehsalçı qiyməti; 

 həmin əmtəə satın alınıb yenidən satıldıq-

da istifadə olunan qiymət (ikinci bazar qiyməti); 

 topdansatıĢ qiymətləri (topdansatıĢ sövdə-

ləĢmələrin orta qiyməti); 

 pərakəndə ticarət qiyməti (pərakəndə satı-

Ģın orta qiyməti 

Ayrı-ayrı ərazilərdə əmtəələrin reallaĢdırıl-

masında yerli, milli qiymətlər,yaxud da bir neçə 

(qrup) ölkələr üzrə və dünya qiymətləri forma-

laĢır. Təcrübədə dünya qiymətləri kimi hər hansı 

bir birjadakı qiymətlər və ya mövcud hərrac qiy-

mətləri götürülür. Dövlət, yalnız aqrar-sənaye 

bazarının iĢtirakçısı olaraq qalmır,həm də onun 

tənzimlənməsi funksiyasını yerinə yetirir. Ġqtisad-

çılar demək olar ki, hamılıqla bazarın özü-özünü 

tənziməyəcəyinin qeyri-mümkünlüyünə və bu 

sahədə dövlət tənzimləməsinin zəruriliyinə 

tərəfdar çıxırlar. Deməli, bu sahədə iqtisadçılar 

arasında mübahisə doğuran baĢlıca məsələ dövlə-

tin aqrar-sənaye bazarlarına ümumiyyətlə müda-

xilə etməsi deyil,bu müdaxilənin ―ölçüsündə-

dir‖[4,s.19...20]. Dövlət Aqrar-sənaye bazar-

larında gedən prosesləri tənzimləmək məqsədilə 

əmtəələrin tədarük olunması və satıĢını həyata ke-

çirə bilər. Buna sövdələĢmələrə uyğun olaraq 

dövlətin tədarük və əmtəə müdaxiləsi deyilir. Mü-

daxilə sövdələĢmələrində istifadə olunan qiy-

mətlər ―müdaxilə qiymətləri‖ adlandırılır. Dövlət 

satın alacağı və ya satacağı bir sıra məhsulların 

təminatlı qiymətlərini qabaqcadan elan edə bilər. 

Bu qiymətlərin qabaqcadan elan olunması bazara 

tənzimləyici təsir göstərir. Ölkəmizdə hazırda bu 

istiqamətdə konkret tədbirlər görülür. Bunlar 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 

stimullaĢdırılmasında və əhalinin ərzaq təminatı-

nın daha da yaxĢılaĢdırılmasında müsbət rol 

oynayacaqdır. 
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SUMMARY 
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use, formal institutions, informal institutions, market infrastructure, etc. 

 

According to methodology of economic theory, agricultural markets is asystem of economic 

relations between the subjects of the market in the fieldof agricultural and food products, as well as 

labor and material resources ofagriculture.A feature of agriculture is the presence of conditions, close 

to provision ofthe formation of perfectly competitive markets.Markets are classified according to 

various criteria, i.e. classification ofagricultural markets may be carried out by the following features: 

by the degreeof restriction of competition, by geographical location, by type of agriculturalproducts, 

the nature of the organization of the sales process, for economicpurposes, on the set of qualitative 

attributes, etc. 

 

 

Сущность аграрно-промышленных рынков и их виды 

Докторант Р.А.Ильясов 

Гянджинского государсвенного университета 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: рынок, виды рынков, материально-техническиересурсы, земли 

сельско-хозяйственного назначения, формальные институты, неформальные институты, 

рыночная инфраструктура и т.д. 

 

Согласно методологии экономической теории сельскохозяйственные рынки 

представляют собой систему экономических отношений между субъектами рынка в сфере 

обращения сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также трудовых и 

материальных ресурсов сельхозпроизводства. 

Особенностью сельского хозяйства является наличие в нем условий , близкихк 

обеспечению формирования рынков совершенной конкуренции.  

Рынки классифицируются по различным признакам, т.е. классификация с/х рынков 

может быть проведена по следующим прзнакам: по степени ограничения конкуренции, по 

географическому положению, по видам сельскохозяйственной продукции, по характеру 

организации процессов купли-продажи, по экономическому назначению, по совокупности 

качественных признаков и т. д. 

Все эти и другие вопросы рассматриваются в данной статье. 

 

 

 

 



   ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2016, №2 

 

143 

 

UOT 338.43                                                                                     

AQRAR SFERADA SAHĠBKARLIQ FƏALĠYYƏTĠNĠN ROLU  

 

Doktorant E.M.Xudaverdiyeva 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  

Baş müəllimi G.S.Turabova 

Gəncə Dövlət Universiteti  

 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, fərdi sahibkarlar, ailə-kəndli təsərrüfatı, ev təsərrüfatı, yardımçı 

təsərrüfatlar 

 

Sahibkarlıq fəaliyyəti cəmiyyət üzvlərinin 

Ģəxsi gəlir və ya mənfəət əldə etməyə yönəldilən, 

öz riski və öz əmlak cavabdehliyi ilə həyata keçi-

rilən müstəqil təĢəbbüskar təsərrüfat fəaliyyətidir. 

Bu fəaliyyətlə məĢğul olanlara isə sahibkar deyi-

lir. Sahibkar müasir Azərbaycanda iqtisadiyyatın 

inkiĢafında həlledici rolu olan insanlardır və bu 

insanlar sahibkarlıq fəaliyyətinə baĢlayaraq öz 

riskləri, öz vəsaiti, öz dünyagörüĢündən istifadə 

edərək fəaliyyət göstərməyə baĢlayır. Həm isteh-

sal, həm emal, həm xidmət və digər sahələrdə.  

 Sahibkarlıq fəaliyyəti, nə üçün, kimin üçün 

istehsal etmək, təsərrüfat qanunlarının qəbul 

olunması, məhdud resurslardan istifadənin daha 

mütərəqqi üsullarının axtarılıb tapılması, az xərc-

lə və keyfiyyətli məhsul istehsalı, yeni xidmət 

üsullarının tapılması, satıĢın səmərəli təĢkili, is-

tehlakçıların araĢdırılması, rəqiblərin hərtərəfli 

öyrənilməsi və s. ilə bilavasitə bağlıdır. Kiçik və 

orta sahibkarlığın əhəmiyyəti hər bir ölkə üçün 

əvəzsizdir. Onlar iri müəssisələrin buraxa bilmə-

diyi məhsulları və ya məhsulların buraxılması 

üçün lazım olan hissələri istehsal edirlər, müxtəlif 

xidmətlər göstərirlər, kiçik pərakəndə ticarətçidir-

lər, iĢ yerləri məhdud olan yerlərdəiĢsizliyi qis-

mən aradan qaldırılar, istehlakçıları məhsulla tə-

min edirlər, vergi ödəməklə büdcənin gəlirini atı-

rırlar, əhalinin müəyyən hissəsinin gəlir yeridir-

lər, iri müəssisələrə nisbətən çevikdirlər - bir 

sözlə ümumi həyat səviyyəsinin yüksəlməsində 

kifayət qədər əhəmiyyətli rol oynayırlar. Bazar 

iqtisadiyyatının ayrılmaz atributlarından olan sa-

hibkarlıq fəaliyyətinin geniĢləndirilməsi yolu ilə 

iqtisadiyyatı inkiĢaf etdirmək və beləliklə də öl-

kədə maddi-sosial durumu yaxĢılaĢdırmaq, da-

vamlı inkiĢafı təmin etmək günümüzün reallığın-

dan doğan bir zərurətdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 

1997-ci il 24 iyun tarixli 610 nömrəli fərmanı ilə 

təsdiq etmiĢ ―Azərbaycan Respublikasında kiçik 

və orta sahibkarlığa dövlət köməyi proqramı‖ 

tətbiq edilməyə baĢlamıĢdır. Bu proqramda qeyd 

edildiyi kimi Azərbaycan Respublikası sahibkar-

larına kömək milli fondu, Kiçik və orta sahibkar-

lığın inkiĢafı agentliyi və rayonlarda sahibkarlığın 

inkiĢafı mərkəzləri yaradılmıĢdır. Ümumiyyətlə, 

Azərbaycanda sahibkarlıq mühitinin formalaĢ-

ması üçün vacib olan ―Sahibkarlıq fəaliyyəti haq-

qında‖, ―Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haq-

qında‖, ―Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıla-

rına müddətli vergi güzəĢtlərinin verilməsi haq-

qında‖, ―Aqrar bölmədə lizinqin geniĢləndirilməsi 

sahəsində əlavə tədbirlər haqqında ―,―Ailə kəndli 

təsərrüfatı haqqında‖, ―Kənd təsərrüfatı məhsul-

ları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında‖, 

―Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın in-

kiĢafı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında‖, ―Kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, 

gübrə və damazlıq heyvanları ilə təmin edilmə-

sinə əlavə dəstək verilməsi barədə‖, ―Kənd təsər-

rüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi 

güzəĢtlərinin verilməsi haqqında‖, ―Kənd təsər-

rüfatı məhsulları istehsalçılarının kənd təsərrüfatı 

texnikası ilə təminatına əlavə dəstək haqqında‖, 

―Sahibkarlığın inkiĢafı ilə bağlı əlavə tədbirlər 

haqqında‖ ―Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçı-

larının kənd təsərrüfatı texnikası ilə təminatına və 

heyvandarlığın inkiĢafına əlavə dəstək haqqında‖, 

―Bitkiçiliyin inkiĢafına dövlət dəstəyinin güclən-

dirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖, 

―Heyvandarlığın inkiĢafına dövlət dəstəyinin 

gücləndirilməsi haqqında‖, ―Heyvandarlığın mad-

di-texniki təchizatının yaxĢılaĢdırılması ilə bağlı 

tədbirlər haqqında‖ qanunlar qəbul olunmuĢdur. 

Aqrar islahatlar və onun həyata keçirilməsi 

ilə bağlı Respublika Nazirlər Kabinetində 22-dən 

çox, Dövlət Aqrar Ġslahatı Komissiyasında isə 

100-dən artıq normativ aktlar və qərarlar qəbul 

olunmuĢdur. Bu qanunları, qərarları, fərman və 

normativ aktları əldə rəhbər tutaraq, aqrar bölmə-

də əsaslı islahatların aparılmasına bağlanıldı. Nə-

ticədə, bu sahədə xeyli əməli iĢlər görüldü və indi 

də həmin iĢlərin həyata keçirilməsi davam etdi-

rilir. Əsaslı islahatların uğurla və dönmədən hə-

yata keçirilməsi, aqrarsənaye kompleksinin, o 

cümlədən onun əsası və aparıcı bölməsi sayılan 

kənd təsərrüfatının iqtisadi-sosial problemlərinin 

dərindən öyrənilib dərk edilməsindən, çoxukladlı 
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təsərrüfatçılıq Ģəraitində iĢləyə bilən yüksək ixt-

isaslı kadrların hazırlığından çox asılıdır [Cahan 

Məmmədov. Aqrar bölmədə maddi-texniki təmi-

nat və xidmət iĢinin təĢkili. Dərs vəsaiti. Bakı, 

«Əbilov və Zeynalov və oğulları», 2004, 530 s.]. 

Hal-hazırda da Azərbaycan Respublikasının 

prezidenti Ġlham Əliyev Sahibkarlığın inkiĢafı 

yolunda bir çox tədbirlər görməkdədir. Aqrar 

bölmədə fəaliyyət göstərən sahibkarlara dövlət 

yardımı, güzəĢtli kreditlərin verilməsi buna bariz 

sübutdur.  

Son illər Azərbaycan Respublikasında apa-

rılan uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində makroiqti-

sadi sabitlik qorunub saxlanılmıĢ, iqtisadi artımın 

davamlılığı təmin edilmiĢ, əhalinin gəlirlərinin ar-

tırılmasına və rifahının əhəmiyyətli dərəcədə yax-

ĢılaĢdırılmasına nail olunmuĢdur. Son on dörd 

ildə respublikamızın ictimai-siyasi və sosial-iqti-

sadi həyatında mühüm keyfiyyət dəyiĢiklikləri 

baĢ vermiĢdir. Bu dövr ərzində Azərbaycan iqti-

sadi müstəqilliyini bərpa etmiĢ, ölkədə siyasi sa-

bitlik təmin olunmuĢ, gələcək inkiĢaf yolu kimi 

bazar təsərrüfatçılıq sisteminə keçidin əsası qo-

yulmuĢ, formalaĢmaqda olan milli iqtisadiyyatın 

bütün sahələrində geniĢmiqyaslı iqtisadi islahatlar 

aparılaraq mülkiyyət münasibətləri dəyiĢdirilmiĢ 

və çoxukladlılıq təmin olunmuĢ, iqtisadi böhran 

səngimiĢ, istehsal sferasında güclənməkdə olan 

tənəzzül iqtisadi artımla əvəz olunmuĢdur. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti nəticələrinin risklərin idarə 

edilməsinin xarici mühitin mənfi təzahürlərindən 

asılılıq dərəcəsinin azaldılmasına imkan verən bir 

sıra metodları vardır. Müəssisə üzrə bütövlükdə 

istehsalın son nəticələrinə müxtəlif risklərin 

təsirini müəyyən dərəcədə istehsalın Ģaxə-

ləndirilməsi yolu ilə aĢağı salmaq olar. Burada 

məqsəd daxili riskləri minimuma endirməyə və 

istehsalın dayanıqlığını yüksəltməyə imkan verən 

müxtəlif fəaliyyət növlərinin bir-biri ilə qarĢılıqlı 

surətdə əlaqələndirilməsinin optimal variantını 

axtarıb tapmaqdan ibarətdir. 

Aqrar sferada kənd təsərrüfatına yararlı 

torpaq sahələrinin və dövlət əmlakının özəlləĢ-

dirilməsi torpaq sahibkarlarının və müxtəlif təĢ-

kilatı - hüquqi formalı çoxsaylı istehsal subyekt-

lerinin formalaĢmasını təmin etmiĢdir. Hazırda 

aqrar sahədə yarımnatural, xırda əmtəə, fərdi ka-

pitalist və dövlət sektorunu temin edən uklad-lar 

azad rəqabət Ģəraitində qarĢılıqlı fəaliyyət gös-

tərirlər. 

Aqrar sahədə fəaliyyət göstərən çoxsaylı 

istehsal vahidlərinin mülkiyyətində olan istehsal 

faktorlarının üstün xüsusi çəkisi baxımından iki 

qrupa bölmək olar: 

- Ġqtisadiyyatm ictimai sektorunu təmin 

edən dövlət müəssisələri. 

- Ġqtisadiyyatın xüsusi sektorunu təmin 

edən fərdi torpaq sahibləri, kollektiv müəssiyələr, 

kənd təsərrüfatı istehsalı kooperativləri və s. 

Kənd təsarrüfatı istehsalı sferasında dövlət sahib-

karlığı 41 dövlət kənd təsərrüfatı müəssisəsi, elmi 

tədqiqat və tədris – təcrübə təsərrüfatları da daxil 

olmaqla 111 sair dövlət təsərrüfatı, nəzarət paketi 

dövlətə məxsus olan 17 səhmdar cəmiyyətləri, 

baĢ məĢğulluq idarəsinin nəzdində yaradılmıĢ 

kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan 92 dövlət 

müəssisəsi ilə təmsil olunur. Respublika üzrə 

kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 113,4min 

hektarı (2,5 %-i), o cümlədən əkin yerinin 38,5 

min hektan (2,4%-i) dövlət muəssisələrinin istifa-

dəsinə verilmiĢdir. Bir təsərrüfata orta hesabla 

434,5 hektar kənd təsərrüfatına yararlı sahə, o 

cümlədən 147,5 hektar əkin yeri düĢür. 

Dövlət sektorundan fərqli olaraq xüsusi 

mülkiyyətə əsaslanan istehsal vahidlərinin mül-

kiyyətində olan yararlı torpaq sahələri olduqca 

azdır. Bir istehsal vahidinə orta hesabla 1,8 hektar 

yararlı sahə, o cümlədən 1,6 hektar əkin yeri dü-

Ģür. Xüsusi sektorda fəaliyyət göstərən istehsal 

vahidlərindən yalnız 4412 - si (0,52%-i) müəssisə 

statusuna malikdir. Hüquqi Ģəxs statuslu xüsusi 

və kollektiv müəssisələr mülkiyyətinə torpaq sa-

həsi götürmüĢ 862,6 min kəndli ailəsindən yalnız 

19390 ailəni (ümumi ailələrin 2,2%- ni) birləĢdi-

rir. Fiziki Ģəxs kimi fəaliyyət göstən ailə təsərrü-

fatları torpaq sahələri ilə təmin olunma baxımın-

dan biri – birindən kəskin fərqlənir. Belə ki, res-

publikanın 9 inzibati rayonunda 228,4 min kəndli 

ailəsinin hər birinin mülkiyyətində orta hesabla 

0,74 hektar, 20 rayonunda 366,2 min ailənin hər 

birinin 1,61 hektar, 17 rayonunda 203,7 min ailə-

nin hər birinin 2,56 hektar, 4 rayonunda 30,4 min 

ailənin hər birinin orta hesabla 4,86 hektar kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi vardır. Hesabla-

malar göstərir ki, hal - hazırda respublika üzrə 1 

nəfərə 0,55 hektar kənd təsərrüfatına yararlı sahə, 

o cümlədən 0,2 hektar əkin yeri düĢür. Digər tə-

rəfdən respublika üzrə əhalinin orta illik artım 

tempi əkin dövriyyəsinə cəlb edilən yeni torpaq-

ların artım göstəricisini üstələyir. Belə Ģəraitdə isə 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məĢğul 

olan sahibkarlar hərə özünə sərfəli olan məhsulla-

rın istehsalı ilə məĢğul olur ki, bu da ölkə əhalisi-

nin ərzaq məhsullanna, sənayenin xammala olan 

tələbatının daxili istehsal hesabına ödənilməsində 

problemlər yaradır. 

Sahibkarların mülkiyyətində olan torpaq 

sahələrinin az olması səbəbindən, onlar kiçik 

massivdə bir neçə çeĢiddə məhsul istehsalı ilə 
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məĢğul olmaq məcburiyyətində qalırlar ki, bu da 

aqrotexniki tedbirlərin, xüsusilə də bitkilərdə xəs-

təlik və zərərvericilərə qarĢı vaxtında mübarizə 

aparılması iĢini çətinləĢdirir. Digər tərəfdən, kiçik 

torpaq sahələri məhsulları əmtəəlik səviyyəsinin 

yüksəldilməsi probleminin həllində də çətinliklər 

yaradır. Ona görə də kiçik torpaq sahələrində 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olan əksər kəndli 

ailələrinin təsərrüfatları yardım natural təsərrüfat-

lar kimi fəaliyyətlər göstərirlər [referat. Ġlkaddim-

lar.com/ref_info_7316]. 

Heyvandarlıq sahəsinə gəldikdə isə alimlər 

və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, respub-

likada orta hesabla 1600 min baĢ mal-qara, o 

cümlədən 800 min baĢ inək və camıĢın sax-

lanılması məqsədəmüvafiqdir. Lakin inək və ca-

mıĢların hər birindən ildə orta hesabla 2500 – 

3000 kq süd sağılmalı, hər bir baĢ heyvan kökəl-

dilərək, diri çəkisi 350 – 360 kq-a çatdırıldıqdan 

sonra kəsimə göndərilməlidir. Heyvandarlığı daha 

da inkiĢaf etdirmək üçün hüquqi baza yaradılmıĢ-

dır. ―Damazlıq heyvandarlıq haqqında‖ Azərbay-

can Respublikasının Qanunu hazırlandıqdan və 

qüvvədə mindikdən sonra, heyvandarlıqda da-

mazlıq-seleksiya iĢləri xeyli yaxĢılaĢmıĢdır. Da-

mazlıq heyvandarlıq haqqında qanunvericiliyin 

məqsədi kənd təsərrüfatı heyvanlarının məhsul-

darlığını artırmaq, mənĢəyi bəlli, sabit irsi əla-

mətlərə malik yüksək məhsuldar cins heyvanlar 

yetiĢdirmək, onların təkrar istehsalını və səmərəli 

dövriyyəsini təĢkil etmək, yerli heyvan cinsləri-

nin, azsaylı və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan digər 

cinslərin və biomüxtəlifliyin qorunub saxlanma-

sını təmin etmək və ölkədə heyvandarlığın inkiĢa-

fına nail olmaqdır.  

Əgər bu gün kəndli sahibkarlar mülkiyyə-

tində olan kiçik torpaq sahələrini bütövlükdə əkin 

dövriyyəsinə cəlb edə bilmirsə, kənd təsərrüfatı 

bitkilərindən və heyvanlarından əldə olunan fak-

tiki məhsuldarlıq potensial məhsuldarlıqdan xeyli 

aĢağıdırsa, əkin sahələrinin strukturunda yüksək 

əmək və material tutumlu bitkilərin xüsusi çəkisi 

ildən-ilə azalarsa, deməli təsərrüfatların resurslar-

la təminatında problemlər var. AraĢdırmalar gös-

tərir ki, kəndli sahibkarların problemlərin əsasını 

maliyyə vəsaitinin qıtlığı təĢkil edir. Bu proble-

min aradan qaldırılması üçün vacib məsələlərdən 

biri mülkiyyətçilərin əsas istehsal vasitələri 

(texnika, avadanlıq, toxum, gübrə və s.) almaq 

üçün kreditə olan tələbatının ödənilməsidir. Bu 

məsələnin həlli ilə əlaqədar ölkə rəhbərliyi tərə-

findən sahibkarlığa kömək Milli Fondunun yara-

dılması və həmin fondun vəsaitindən istifadə me-

xanizminin olmasına baxmayaraq, kəndlilər hələ 

də həmin fondun kreditini almaqda ciddi prob-

lemlərlə qarĢılaĢırlar. Lakin kreditləĢmə kənd tə-

sərrüfatı məhsulları istehsalının stimullaĢ-

dırmasıdır.  

Ötən dövr ərzində kənd təsərüfatının dəs-

təklənməsi, regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına 

dair dövlət proqramlarının qəbul olunması, bölgə-

lərdə infrastruktur layihlərinin icrası, həmçinin 

fermerlərə güzəĢtli kreditlərin verilməsi,  torpaq 

vergisi istisna olunmaqla digər vergi növlərindən 

fermerlərin azad olunması, fermer və sahibkarlara 

Aqrolizinq ASC tərəfindən lizinq yolu ilə satılan 

gübrə, texnika, damazlıq mal-qara, dövlət büdcə-

sindən subsidiyaların ayrılması, aqroparkların 

yaradılması sektorun inkiĢafına yönəlmiĢ addım-

lar hesab edilə bilər. Bu məqsəd ilə dövlət tərəfin-

dən yerli Ģərait nəzərə alınmaqla 1300 ton elit ta-

xıl toxumu, 50 ton elit pambıq çiyidi, 6,0 ton elit 

yonca toxumu, 7,0 ton elit qarğıdalı toxumu, 2,5 

ton elit noxud toxumu, 41 ton elit kartof toxumu, 

2,5 ton elit çəltik, 61 kq elit pomidor, 41 kq elit 

xiyar, 70 kq elit soğan və 8,0 kq elit kələm toxu-

mu güzəĢtli Ģərtlərlə fermerlərə çatdırılıb [2]. 

Dövlət proqramları çərçivəsində iqtisadiy-

yatın və sahibkarlığın tənzimlənməsi sahəsində 

mühüm tədbirlər həyata keçirilib, sahibkarlara 

dövlət maliyyə köməyi sistemi formalaĢdırılıb. 

Dövlət proqramları eyni zamanda sahibkarlığın 

inkiĢafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin 

sistemliliyini təmin edib, bu tədbirləri vahid 

strategiyanın həyata keçirilməsinə yönəldib. Öl-

kəmizdə dövlət-sahibkar münasibətlərini tən-

zimləyən əsas prinsiplər müəyyənləĢdirilib, bu 

münasibətlərin institusionallaĢdırılması baĢ verib. 

Ümumiyyətlə, sahibkarlığın inkiĢafı sahəsində 

qəbul edilmiĢ normativ-hüquqi sənədlər, sahib-

karlığa dövlət maliyyə mexanizminin daha da 

təkmilləĢdirilməsi iĢ adamlarında özünəinam his-

sini artırıb, sahibkarlıq fəaliyyətinin geniĢləndiril-

məsinə, xüsusilə də regionlarda yeni sahibkarlıq 

subyektlərinin fəaliyyətə baĢlamasına təkan verib. 

Artıq ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq sub-

yektləri sosial təĢəbbüslərə daha fəal qoĢulmaqda-

dırlar. 

Onu da qeyd etmək lazımdlır ki, Azərbay-

canda sahibkarlığın inkiĢafı yolu regional sahib-

karlığın inkiĢafından keçir. Əgər hər regionun öz 

iqtisadi resurslarından, təbii ehtiyatlarından, iĢ 

qüvvəsindən və s. imkanlarından istifadə edilsə, 

daha səmərəli olar. Onlar arasında Ģəbəkə yara-

dılması da zəruridir [8]. Sonda ümumilli lider 

Heydər Əliyevin hələ Azərbaycanda siyasi rəh-

bərliyə qayıdıĢının ilk dövründə dediyi bir kəlamı 

diqqətinizə çatdırmaq istəyərdik: ―Sahibkarlığın 

inkiĢaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol veril-
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məsi, bazar iqtisadiyyatının yaradılması bizim st-

rateji yolumuzdur‖. 

Kiçik müəssisələrin dövlət dəstəyinə ciddi 

ehtiyacı var. Azərbaycanda formalaĢan azad sa-

hibkarlıq mühiti respublikamızın sosial-iqtisadi 

inkiĢafına böyük töhfə verir. Eyni zamanda iĢ 

adamları hər addımda dövlətin dəstəyini hiss edir-

lər. Fərəhlə qeyd etməliyik ki, sahibkarlar da döv-

lət dəstəyinə adekvat olaraq öz üzərlərinə düĢən 

vəzifələri layiqincə yerinə yetirir, ölkəmizin in-

kiĢafı, əhalinin sosial rifahının yaxĢılaĢdırılması 

iĢində fəal iĢtirak edirlər. 
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There is a serious need for state support of small business. Formed in Azerbaijan free business 

environment makes a significant contribution to the socio-ekonomicheskooe development of the country. At 

the same time entrepreneurs at every step feel the support of the state. We are proud to note that 

entrepreneurs and adequately perform their duties properly, take an active part in the development of the 

country, improvement of social welfare. 
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Существует серьезная необходимость в государственной поддержке малого бизнеса. 

Сформированная в Азербайджане свободная предпринимательская среда вносит значительный 

вклад в социально-экономическоое развитие страны. В то же время на каждом шагу 

предприниматели чувствуют поддержку государства. С гордостью следует отметить, что и 

предприниматели адекватно выполняют свои обязанности должным образом, принимают 

активное участие в развитии страны, улучшении социального благосостояния. 
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Человеческий капитал-совокупность зна-

ний, умений, навыков, использующихся для 

удовлетворения многообразных потребностей 

человека и общества в целом. Человеческий 

капитал является сложным и распределенным 

интенсивным фактором развития. Он, словно 

кровеносные сосуды в живом организме, про-

низывает всю экономику и общество, обеспе-

чивает их функционирование и развитие. Или, 

напротив, угнетает при низком его качестве. 

Поэтому существуют объективные методо-

логические трудности с оценкой его отдель-

ной экономической эффективности, его от-

дельной производительности, его отдельного 

вклада в рост ВВП и в повышение качества 

жизни. Человеческий капитал через специ-

алистов и ИТ вносит вклад в развитие и рост 

экономики всюду, во всех видах экономичес-

кой и производственной деятельности. Эле-

менты теории человеческого капитала (ЧК) 

существовали с тех давних пор, когда форми-

ровались первые знания и система образова-

ния. За создание основ теории человеческого 

капитала (ЧК) им были присуждены Нобелев-

ские премии по экономике-Теодору Шульцу в 

1979 г., Гэри Беккеру в 1992 г. Вложил суще-

ственный вклад в создание теории ЧК и вы-

ходец Минской и Харьковской губерний Рос-

сийской империи-Саймон (Семен) Кузнец, 

получивший Нобелевскую премию по эконо-

мике в 1971 г. Экономическая категория «че-

ловеческий капитал» формировалась посте-

пенно, и на первом этапе ограничивалось зна-

ниями и способностью человека к труду. При-

чем, длительное время человеческий капитал 

считался только социальным фактором разви-

тия, то есть затратным фактором, с точки зре-

ния экономической теории. Считалось, что ин-

вестиции в воспитание, в образование являю-

тся непроизводительными, затратными. ЧК 

является главной доминантой возможного ста-

бильного роста экономик развивающихся 

стран. В настоящее время на базе теории и 

практики ЧК формируется и совершенствуе-

тся успешная парадигма развития США и 

ведущих европейских стран. На основе теории 

ЧК, отставшая было, Швеция модернизиро-

вала свою экономику и вернула в 2000-х годах 

лидерские позиции в мировой экономике. Раз-

витие науки, формирование информационного 

общества на передний план в качестве сос-

тавляющих сложного интенсивного фактора 

развития-человеческого капитала-выдвинули 

знания, образование, здоровье, качество жиз-

ни населения и самих ведущих специалистов, 

определяющих креативность и инновацион-

ность национальных экономик. Огромные 

преимущества в создании стабильных условий 

для роста качества жизни, создания и развития 

экономики знаний, информационного об-

щества, развития гражданского общества име-

ют страны с накопленным качественным чело-

веческим капиталом. То есть страны с об-

разованным, здоровым и оптимистичным на-

селением, конкурентоспособными профессио-

налами мирового уровня во всех видах эко-

номической деятельности, в образовании, нау-

ке, в управлении и других сферах [5].  

Ядром ЧК, конечно, был и остается че-

ловек, но ныне человек образованный, созида-

тельный и инициативный, обладающий высо-

ким уровнем профессионализма. Сам же чело-

веческий капитал определяет в современной 

экономике основную долю национального бо-

гатства стран, регионов, муниципальных обра-

зований и организаций. В то же время доля 

неквалифицированного труда в ВВП развитых 

и развивающихся стран, становится все мень-

ше, а в технологически передовых странах она 

уже исчезающе мала. Понятие ЧК как эко-

номической категории постоянно расширяется 

вместе с развитием мирового информацион-

ного сообщества и экономики знаний. Исполь-

зуют классификацию человеческого капитала: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86,_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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1) индивидуальный человеческий капитал; 2) 

человеческий капитал фирмы; 3) националь-

ный человеческий капитал. В национальном 

богатстве человеческий капитал в развитых 

странах составляет от 70 до 80 %. Последние 

расчѐты, сделанные экспертами Всемирного 

банка, включают в него потребительские рас-

ходы-затраты семей на питание, одежду, жи-

лища, образование, здравоохранение, культу-

ру, а также расходы государства на эти цели. 

В настоящее время на базе теории и практики 

человеческого капитала формируется и совер-

шенствуется успешная парадигма развития 

США и ведущих европейских стран. На 

основе теории ЧК, отставшая было, Швеция 

модернизировала свою экономику и вернула в 

2000-х годах лидерские позиции в мировой 

экономике. Швеция в послевоенный период 

из-за больших непроизводительных затрат в 

социальной сфере и снижения уровня конку-

ренции на всех уровнях отстала по ВВП на ду-

шу населения и высоким технологиям от ве-

дущих стран мира (США, Япония, Германия, 

Люксембург и др.). Для оздоровления эконо-

мики и общества были разработаны 

программы развития на базе теории ЧК, в том 

числа и компьютерные  программы расчетов 

качества и эффективности ЧК на уровне 

организаций (тут шведы опередили другие 

страны). Это помогло им  более эффективно 

использовать ресурсы, поднять конкуренцию, 

снизить иждивенчество. И снова войти в пя-

терку стран с самой конкурентоспособной 

экономикой в мире. Финляндия за историчес-

ки короткий период времени сумела перейти 

от сырьевой в основном экономики к иннова-

ционной экономике. И создать свои собствен-

ные конкурентоспособные высокие техноло-

гии, не отказываясь от глубочайшей перера-

ботки своего главного природного богатст-

ва — леса. Сумела выйти на первое место в 

мире в рейтинге по конкурентоспособности 

экономики в целом. Более того, именно на 

доходы от переработки леса в товары с высо-

кой добавленной стоимостью и создавали 

финны свои инновационные технологии и 

продукты. Человеческий капитал формируется 

за счет инвестиций в повышение уровня и 

качества жизни населения, в интеллектуаль-

ную деятельность. В том числе—в воспита-

ние, образование, здоровье, знания (науку), 

предпринимательскую способность и климат, 

в информационное обеспечение труда, в фор-

мирование эффективной элиты, в безопас-

ность граждан и бизнеса и экономическую 

свободу, а также в культуру, искусство и 

другие составляющие. Формируется ЧК и за 

счет притока из других стран. В состав ЧК 

входят инвестиции и отдача от них в инстру-

ментарий интеллектуального и управленчес-

кого труда, а также инвестиции в среду функ-

ционирования ЧК, обеспечивающие его эф-

фективность. ЧК вносит свой вклад в повы-

шение качества и производительности труда 

во всех видах жизнедеятельности и жизнео-

беспечения. Во всех видах экономической 

деятельности, управления образованные про-

фессионалы определяют производительность 

и эффективность труда. А знания, качествен-

ный труд, квалификация специалистов играют 

решающую роль в эффективности функ-

ционирования и работы институтов и ор-

ганизации всех форм и видов. Инновационный 

сектор экономики, креативная часть элиты, 

общества, государства являются источниками 

накопления высококачественного человечес-

кого капитала, который и определяет направ-

ление и темпы развития страны, региона, МО, 

организаций. С другой стороны, накопленный 

качественный человеческий капитал лежит в 

основе инновационной системы и экономики 

(ИЭ). Трудовые ресурсы—это непосредствен-

но люди, образованные и необразованные, 

определяющие квалифицированный и неква-

лифицированный труд. Человеческий капитал-

понятие гораздо более широкое и включает 

помимо трудовых ресурсов накопленные ин-

вестиции (с учетом их амортизации) в обра-

зование, науку, здоровье, безопасность, в ка-

чество жизни, в инструментарий интеллектуа-

льного труда и в среду, обеспечивающую эф-

фективное функционирование ЧК. Инвести-

ции в формирование эффективной элиты, в 

том числе в организацию конкуренции, явл-

яются одними из важнейший инвестиций в 

ЧК. Ещѐ со времен классиков науки Д. Тойнби 

и М. Вебера известно, что именно элита на-

рода определяет вектор направления его раз-

вития. Вперед, вбок или назад. Для эффек-

тивного функционирования ЧК необходимо 

конкурентоспособное качество жизни, вклю-

чая безопасность, экологию и жилищные ус-

ловия, причем на уровне развитых стран мира. 

Иначе лучшие специалисты уезжают туда, где 

им удобнее жить и комфортнее и безопаснее 

работать. Именно человеческий капитал, а не 

материальные средства производства, являе-

тся краеугольным камнем конкурентоспо-

собности, экономического роста и эффек-

тивности. Теория человеческого капитала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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научными методами доказывает эффектив-

ность, экономическую целесообразность ин-

вестиций в развитие человека. Именно поэ-

тому на научной базе теории человеческого 

капитала появилась и получила бурное раз-

витие в глобальном масштабе концепция чело-

веческого развития [2,с.81]. 

Теория человеческого капитала стала в 

развитых странах поворотным пунктом в мо-

тивации человеческого развития, в тенденциях 

отношения к отраслям социальной сферы, 

обеспечивающих это развитие, - образования, 

здравоохранения, культуры и др., в частности 

в аспекте ресурсного их обеспечения. Доведе-

ние доходности инвестиций в человеческий 

капитал, в частности, расходов на образова-

ние, способствовало признанию ее правящими 

кругами многих стран важным фактором эко-

номического развития, а руководителями пре-

дприятий-фактором роста производитель-

ности труда и эффективности производства. В 

значительной мере благодаря теории челове-

ческого капитала общественное признание по-

лучила неформальное образование, образова-

ние взрослых, бурного развития приобрели 

образовательно-профессиональныепрограммы 

предприятий. В развитых странах, и в боль-

шей степени - в странах, стремящимся к быс-

трому и успешному развитию, образование 

культивируется как экономически рациональ-

ная деятельность человека не только в ее 

молодом возрасте, но и в течение всей жизни. 

Ярким подтверждением рождения концепции 

человеческого капитала и человеческого раз-

вития в общественной практике является опыт 

социально-экономического роста стран, не 

имеющих существенных природных богатств, 

а также стран с разрушенной в ходе второй 

мировой войны экономикой (Тайвань, Корея, 

Япония, Германия). Стратегия развития их ст-

роилась в расчете на человеческий фактор - 

важнейшую составляющую научно-техничес-

кого прогресса и неисчерпаемый ресурс эко-

номического роста. Именно такая стратегия 

обеспечила высокую динамику экономичес-

кого развития и впечатляющие его социаль-

ные результаты. Еще одним подтверждением 

большого значения и жизненности теории че-

ловеческого капитала является тот факт, что в 

развитых странах вложения в человека (в ее 

развитие и социальную защиту) с 50-х гг ХХ 

века все более существенное превышают ра-

змеры материального накопления [2, с.82]. По 

данным Всемирного банка, в структуре наци-

онального богатства исследованных 92 стран 

человеческий капитал составил в 1994 году у 

2/3, в том числе в высшее развитых странах - 

около 3/4. Это не единственное подтверж-

дение тезиса о том, что в конце ХХ века глав-

ным фактором экономического развития и 

конкурентоспособности на всех уровнях ста-

новится не накопление материальных благ и 

услуг, а накопление знаний, опыта, умений, 

здоровья, мотивации и других продуктивных 

характеристик людей, приобретаются в про-

цессе человеческого развития. Человеческий 

капитал-это интенсивный производитель-

ный фактор экономического развития, разви-

тия общества и семьи, включающий образо-

ванную часть трудовых ресурсов, знания, 

инструментарий интеллектуального и управ-

ленческого труда, среду обитания и трудовой 

деятельности. Все это обеспечивает эффектив-

ное и рациональное функционирование ЧК 

как производительного фактора развития. ЧК 

занимает важное место в развитии экономики 

стран и всецелом развитии общества. Челове-

ческий капитал подлежит воспроизводству, 

обновлению, модернизации и развитию. Ос-

новные показатели измерения HC-его сто-

имость и производительность (эффективнос-

ть) как интенсивного фактора развития. [5]. 

Отрицательный человеческий капитал требует 

дополнительных инвестиций в ЧК для изме-

нения сущности знаний и опыта. Для из-

менения образовательного процесса, для изме-

нения инновационного и инвестиционного 

потенциалов, для изменения в лучшую сто-

рону менталитета населения и повышения его 

культуры. В этом случае требуются дополни-

тельные инвестиции для компенсации накоп-

ленного в прошлом отрицательного капитала. 

Значительный вклад в накопленный отри-

цательный ЧК вносят коррупционеры, престу-

пники, дебильная часть населения, наркома-

ны, чрезмерные любители спиртного. И про-

сто лодыри, бездельники и вороватые люди. 

И, напротив, в положительную часть ЧК внос-

ят существенную долю трудоголики, профес-

сионалы, специалисты мирового уровня. Чело-

веческий капитал является главной произво-

дительной силой, человек должен быть во-

оружен средствами производства и знаниями, 

то есть быть достаточно образованным. В нас-

тоящее время все большую ценность приобре-

тает интеллектуальный труд, генерирующий 

знания. Именно поэтому в современной эко-

номике человеческие ресурсы играют опре-

деляющую роль в достижении конкурентных 

преимуществ и обеспечении качественных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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параметров экономического роста. Наращива-

ние интеллектуальных преимуществ является 

залогом достижения успеха. По данным сайта 

auditfin в развитых странах 60% прироста на-

ционального дохода обусловлены приростом 

знаний и образованности общества. В нас-

тоящее время растут роль науки и образо-

вания, усиливается значение интеллектуаль-

ной деятельности во всех сферах производ-

ства. 
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Insan kapitalı bərpa, modernləĢdirilmə və inkiĢafa tabedir. Ġnsan kapitalının effektiv iĢləməsi 

üçün sağlam rəqabət lazımdır. Insan kapitalı nəzəriyyəsinin inkiĢafı əsas gəlir mənbəyi bu gün 
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Human capital is subject to reproduction, renewal, modernization and development. For the 

effective functioning of the human capital necessary to the competitive quality of life. Development of 

human capital theory has led to the fact that the main source of income today are people skills. Highly 

qualified employee is valued at successful companies and enterprises. 
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Kiçik sahibkarlığın ölkə iqtisadiyyatında 

rolundan çox danıĢılır. Kiçik və orta sahibkarlığın 

inkiĢafının dəstəklənməsi,ümumiyyətlə, bütün öl-

kələrin iqtisadiyyatında çox önəmlidir. ĠnkiĢaf et-

miĢ ölkələrdə bu özünü daha qabarıq göstərir. 

Kiçik sahibkarlığa dövlət dəstəyi dedikdə, 

onların səmərəli fəaliyyət göstərmələri üçün iqti-

sadi, hüquqi və təĢkilati mühitin formalaĢdırılma-

sı və zaman keçdikcə dəyiĢmiĢ Ģəraitə uyğun ola-

raq daha da təkmilləĢdirilməsi nəzərdə tutulur. 

Kiçik sahibkarlıq subyektlərinə münasibət-

də dövlət aĢağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: 

- iqtisadiyyatda rəqabət mühitinin forma-

laĢdırılması, onun qorunub saxlanması və daha da 

təkmilləĢdirilməsi; 

- öz biznesini qurmaq üçün təĢəbbüskarlığı 

və məsuliyyəti üzərinə götürən Ģəxsin fəaliyyət 

göstərməsi üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması; 

- məĢğulluq problemlərinin həll olunma-

sına təsir göstərilməsi və innovasiyaların müdafiə 

edilməsi. 

 Bütün bunlar kiçik sahibkarlığın inkiĢafına 

müsbət təsir göstərməklə, sosial sabitliyin təmin 

olunmasına, iqtisadiyyatın strukturunun təkmil-

ləĢdirilməsinə, kiçik biznesin üstün inkiĢafını 

təmin edən elmi-texniki siyasətin həyata keçiril-

məsinə Ģərait yaradır [1]. 

 Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi göstəril-

məsini ABġ-ın timsalında daha aydın görmək 

olar. Belə ki, 1930-cu illərdən baĢlayaraq ABġ-da 

özündə aĢağıdakı məsələləri ehtiva edən fermer 

təsərrüfatlarına dəstək proqramları fəaliyyət gös-

tərir: 

1) fermer təsərrüfatlarında istehsalın həc-

mi, məhsulların qiymətləri və fermer gəlirləri; 

2) torpaq sahələrindən və su ehtiyyatların-

dan düzgün istifadə olunması; 

3) kənd təsərrüfatı sahəsində elmi-tədqiqat 

iĢlərinin geniĢləndirilməsi; 

4) fermer təsərrüfatlarının geniĢləndirilmə-

si üçün mövcud Ģəraitin daha da təkmilləĢdirilmə-

si; 

5) kənd təsərrüfatı məhsullarının sığor-

talanması və i.a. 

Buradan aydın olur ki, ABġ-da fermer 

probleminə qiymət və gəlirlər problemi kimi ba-

xılır, dövlət siyasəti isə fermer məhsulları qiymət-

lərinin vaxtaĢırı nəzərdən keçirilib tənzimlənmə-

sinə və fermerlərin əldə etdikləri gəlirlərin artı-

rılması və sabitləĢdirilməsinə yönəldilmiĢdir. 

ABġ-da 1933-cü ildə qəbul edilmiĢ kənd 

təsərrüfatınıntənzimlənməsi haqqında qanunla bə-

rabərlik konsepsiyası müəyyən edilmiĢdir. Qa-

nunla nəzərdə tutulur ki, fermer təsərrüfatlarında 

istehsal edilən məhsulların və xidmətlərin qiymət-

ləri ilə onların istifadə etdikləri məhsul və xid-

mətlərin qiymətləri arasındakı nisbət sabit qalma-

lıdır [2]. 

Bərabərlik konsepsiyasından istifadə edil-

məsi dövlətə, fermer təsərrüfatlarında istehsal 

olunan məhsulların qiymətlərini tarazlıq qiymət-

lərindən yüksək səviyyədə saxlamağa imkan verir 

ki, bu da xarici istehsalçıları ABġ bazarlarına 

cəlb etməyə və təklifin artmasına səbəb olur. 

Bundan baĢqa, həm dövlət, həm də xüsusi sənaye 

sahələri kənd təsərrüfatı xammallarından tamami-

lə yeni məqsədlər üçün istifadə olunmasının elmi 

cəhətdən əsaslandırılmasına böyük məbləğdə və-

sait sərf edirlər. Bu isə kənd təsərrüfatı məhsul-

larına olan tələbi artırır [ Ġ.N.s.448...450]. 

Müasir dövrdə ölkəmizin kənd təsərrüfatın-

da kiçik sahibkarlığın daha da inkiĢaf etdirilməsi-

nin ən mühüm amillərindən biri dövlət dəstəyinin 

təkmilləĢdirilməsidir. 

 Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq subyekt-

lərinin xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, 

onların istifadəsində olan torpaq sahələri olduqca 

kiçikdir, xüsusi mülkiyyətlərindəki əsas vəsaitlər 

primitiv xarakter daĢıyır, muzdlu əməkdən demək 

olar ki, istifadə olunmur.  

Sahibkarlıq fəaliyyəti nəticələrinin risklərin 

idarə edilməsinin xarici mühitin mənfi təzahür-

lərindən asılılıq dərəcəsinin azaldılmasına imkan 

verən bir sıra metodları vardır. Müəssisə üzrə bü-

tövlükdə istehsalın son nəticələrinə müxtəlif risk-

lərin təsirini müəyyən dərəcədə istehsalın Ģaxə-

ləndirilməsi yolu ilə aĢağı salmaq olar. Burada 

məqsəd daxili riskləri minimuma endirməyə və 

istehsalın dayanıqlığını yüksəltməyə imkan verən 

müxtəlif fəaliyyət növlərinin bir-biri ilə qarĢılıqlı 

surətdə əlaqələndirilməsinin optimal variantını 

axtarıb tapmaqdan ibarətdir. Bu problemi istehsa-
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lın sahə strukturuna ―əl gəzdirilməsi‖ və onun pa-

rametrlərinin optimallaĢdırılması vasitəsilə də 

həll etmək olar. Bunlar mövcud resurslardan daha 

səmərəli istifadə olunmasına və müəssisənin dəyi-

Ģən təsərrüfatçılıq Ģəraitinə uyğunlaĢmasına im-

kan vermiĢ olar [7, s. 383...354]. 

Müasir dövrdə xarici mühitin mənfi təsir-

ləri ilə Ģərtlənən və insanlardan asılı olmayan xa-

rici risklərin idarə olunmasının əsas metodların-

dan biri sığortalamadır. Sığortalama xarici mühi-

tin mənfi təsirindən müəssisəyə dəyməsi gözləni-

lən ziyanın ağırlığını minimuma endirməklə, 

məhsul istehsalçılarının sabit gəlir əldə etmələrinə 

imkan verir. 

Təcrübə göstərir ki, sığortalamanın dövlət 

tərəfindən dəstəklənməsi əlveriĢsiz keçən illərdə 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına əlavə 

kreditlər, subsidiyalar, birbaĢa pul ödəniĢləri ve-

rilməsi, borcun silinməsi yolu ilə maliyyə yardımı 

göstərilməsinə nisbətən daha sərfəlidir. Lakin 

bunlar kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 

dövlət tərəfindən maliyyə yardımı göstərilməsinin 

əhəmiyyətini azaltmır. Əksinə, bazar iqtisadiyyatı 

Ģəraitində kiçik və orta sahibkarlığa dövlət dəstə-

yinin ilk növbədə maliyyə yardımının çox böyük 

və əvəzsiz əhəmiyyəti vardır. Çünki maliyyə-

kredit münasibətləri iqtisadiyyatın dövlət tənzim-

lənməsinin mühüm istiqamətlərindən biri olub, 

onun müxtəlif sahələrinin inkiĢaf sürəti və me-

yillərinə öz təsirini göstərir. Bu baxımdan aqrar 

sahədə maliyyə-kredit münasibətlərinin düzgün 

təĢkili son nəticədə mülkiyyət formasından asılı 

olmayaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçı-

larının müxtəlif növ resurslara olan tələbatının 

ödənilməsinə, səmərəli geniĢ təkrar istehsalın hə-

yata keçirilməsinə və bütövlükdə aqrar iqtisa-

diyyatın maliyyə vəziyyətinin sağlamlaĢdırılma-

sına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu isə öl-

kənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə əl-

veriĢli Ģərait yarada bilər. 

Sahibkarlığın inkiĢafını təmin etmək üçün 

yerli istehsal və sosial infrastrukturun yaradılma-

sına, güzəĢtli kreditlərin ayrılmasına, insan və 

təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə yolu ilə möv-

cud potensialın reallaĢdırılmasına, yerli və xarici 

investorların ölkəyə, xüsusilə regionlara cəlb 

olunmasına və digər mühüm istiqamətlərə yö-

nəlib.  

Prezident Ġlham Əliyevin imzaladığı fər-

manlarda, təsdiq etdiyi iqtisadi siyasət sənədlərin-

də yerinə yetirilməsi zəruri olan vəzifələr müəy-

yənləĢdirildiyindən ölkəmizdə formalaĢan sahib-

karlar təbəqəsinin sırası ilbəil geniĢlənir, və özəl 

sektorun ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafında rolu 

daha da artır. Dövlət baĢçısının düĢünülmüĢ və 

məqsədyönlü siyasəti nəticəsində minlərlə kiçik 

müəssisə, xarici firmalarla birlikdə çoxlu müĢ-

tərək müəssisə, sahibkarlığın inkiĢafı üçün 

müəyyən Ģərait yaradılıb. Təkcə 2012-ci ildə Sa-

hibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri he-

sabına 2419 sahibkarlıq subyektinə 218 milyon 

manat güzəĢtli kredit verilib, və bu kreditlər he-

sabına 94 istehsal, emal və infrastruktur müəssi-

səsi fəaliyyətə baĢlayıb. Məhz həyata keçirilən 

məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində özəl sektorun 

və sahibkarlığın ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafın-

da rolu durmadan artır.  

  ABġ, Yaponiya, Ġngiltərə, Almaniya, Pol-

Ģa, Macarıstan kimi ölkələrdə kiçik sahibkarlığın 

əhalinin məĢğulluğun da və ölkələrin ÜDM-in də 

payı 50%-dən çoxdur. Türkiyə Statistika Ġnstitu-

tunun hesablamaların agörə, ölkənin istehsal sek-

torunda kiçik və orta müəssisələrin sayı 3 milyon-

dan çoxdur və bu ümumi müəssisələrin 98,0 – 

99,0% təĢkil edir.  Yaponiyada məĢğul əhalinin 

75%-dən çoxu kiçik və orta sahibkarlıq  subyek-

tlərində çalıĢır. Bu qeyd edilən ölkələrin ək-

səriyyəti dünyanın bir çox tanınmıĢ brendlərinin 

vətəni sayılmaqla bərabər, dünyada elmi-texniki 

tərəqqinin lokomotivləri hesab edilirlər. Bir çox 

mütəxəssislər deyirlər ki, əgər iri Ģirkətlər ölkədə 

elmi-texniki tərəqqinin və istehsal potensialının 

səviyyəsini müəyyən edirlərsə, kiçik və orta 

sahibkarlar ölkədəki iĢ həyatının ən kütləvi for-

ması kimi ölkənin sosial iqtisadi stabilliyini və in-

kiĢafını təmin edirlər. Amma o qeyd edir ki, 

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın ölkə iq-

tisadiyyatında rolu son illər artmasına baxmaya-

raq, hələ də arzu olunan səviyyəsindən çox uzaq-

dır. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, ölkədə 

kiçik müəssisələr vasitəsilə istehsal olunan məh-

sul ÜDM-in 6%-indən aĢağıdır. 

Kiçik və Orta Müəssisələrin ĠnkiĢafına 

Yardım Mərkəzi ABġ USAĠD təĢkilatının maliy-

yə dəstəyi ilə ―Azərbaycanda Kiçik Sahibkarlığın 

inkiĢafına Dəstək‖ layihəsini icra edən təĢki-

latlardan biridir. Bu layihə çərçivəsində biznes 

mühitinin daha dərindən öyrənilməsi məqsədi ilə 

araĢdırmalar aparılır. Əlbəttə, buna bənzər araĢ-

dırmalar əvvəllər də aparılıb. Lakin bazar və iqti-

sadiyyat dinamik dəyiĢən olduğu üçün, mütəmadi 

aparılan tədqiqatlar atılan addımların effektiv-

liyinin və səmərəliliyinin müəyyənləĢdirilməsi 

üçün əvəzsiz rol oynayır. Kiçik və orta sahibkarlı-

ğın inkiĢafını ləngidən amillər hər mərhələdə ola 

bilər. LisenziyalaĢdırma, sahibkarlarla onların iĢ-

çilərinin arasında əmək münasibətləri, Dövlətin 

bu sahədə apardığı siyasətin inkiĢaf etdirilməsi, 

sahibkarların bilik və bacarıqlarının inkiĢafı, döv-

lət yardımlarının effektivliyi, kiçik və orta 
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sahibkarlıq sahəsində qanunvericiliyin öyrənilmə-

si və s. kimi sahələrdə araĢdırmalar aparılmalıdır. 

Kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafını ləngidən sə-

bəblər daha dəqiq öyrənilməlidir.  

 Bütün inkiĢaf etmiĢ ölkələr bu və digər 

formada kiçik sahibkarlığı dəstəkləyir. Türkiyədə 

Kiçik və Orta Sahibkarlığın ĠnkiĢafı və Dəstək-

lənməsi Birliyi – KOSGEB adlı təĢkilatın fəaliy-

yəti və proqramları mövcuddur. KOSGEB kiçik 

və orta sahibkarlığa dəstək üçün təsis edilmiĢ ye-

ganə dövlət təĢkilatıdır. Onun əsas vəzifəsi kiçik 

və orta sahibkarlıq sahəsində dövlətin siyasətini 

iĢləyib hazırlamaq, və milli və beynəlxalq təcrü-

bənin təhlili əsasında Türkiyədə kiçik və orta 

sahibkarlığın inkiĢafına hərtərəfli kömək etmək-

dir. KOSGEB kiçik və orta müəssisələrlə bağlı 

dövlətin iqtisadi siyasətinin formalaĢdırılmasında 

çox böyük rol oynayır. Kiçik biznesin Türkiyədə-

ki roluna uyğun olaraq ölkədə qeyri-kommersiya 

dövlət və ictimai struktur və birliklərin timsalında 

kiçik və orta sahibkarlığa dəstək və xidmət gös-

tərən olduqca inkiĢaf etmiĢ infrastruktur forma-

laĢıb. Hazırda kiçik və orta sahibkarlıqla bağlı 

məsələlərlə KOSGEB, Elm, Sənaye və Texnolo-

giya Nazirliyi, ĠnkiĢaf Nazirliyi, Xəzinədarlıq 

MüĢavirliyi, Ġqtisadiyyat Nazirliyi, Əmək və Əha-

linin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Maliyyə Na-

zirliyi, Türkiyə Elmi və Texnoloji AraĢdırma ġu-

rası və ĠnkiĢaf agentlikləri kimi dövlət təĢkilatları 

məĢğuldur. Eyni zamanda bəzi qeyri-hökumət 

təĢkilatları da kiçik biznesin dəstəklənməsi və in-

kiĢaf etdirilməsində yaxından iĢtirak edirlər. 

Bunlar Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyi, Türk 

Tacirlər və Sənətkarlar Konfederasiyası, Türkiyə 

Texnoloji ĠnkiĢaf Fondu və Türkiyə Kiçik və Orta 

Ölçülü Müəssisələrdə Sərbəst PeĢə Sahibləri və 

Menecerlər Fondudur. 

ABġ-da 1953-cü ildə Prezident yanında 

Kiçik Biznes Administrasiyası (Small Business 

Administration—SBA) yaradılmıĢdır. Bu təĢki-

latın əsas məqsədi dövlətin bu sahədə siyasətinin 

həyata keçirməkdir, ölkə üzrə 100-dən yuxarın 

ümayən dəliyi var və təĢkilatda 4 mindən artıq 

adam çalıĢır. ABġ-ın kiçik biznes haqqın da qa-

nunun da deyilir ki, ölkənin milli rifahı və ölkənin 

təhlükəsizliyi, inkiĢaf etmiĢ kiçik və orta 

sahibkarlıq olmadan mümkün deyildir, və dövlət 

bu kiçik və orta sahibkarları daim dəstəkləməli-

dir. Bir sözlə, iqtisadi sahədə bu və yadigər dərə-

cədə uğur qazanmıĢ ölkələrin təcrübələri onu de-

məyə əsas verirki, kiçik və orta sahibkarlığın in-

kiĢafı ölkə üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. 

Sahibkarlığın inkiĢafı və dəstəklənməsinə 

dair bir sıra mühüm hüquqi-normativ aktlar qəbul 

edilmiĢdir. Onların arasında ―Sahibkarlıq fəaliy-

yəti haqqında‖, ―Kiçik sahibkarlığa dövlət kö-

məyi haqqında‖, ―Antiinhisar fəaliyyəti haqqın-

da‖, ‖Haqsız rəqabət haqqında‖, ‖Ġnvestisiya fon-

dları haqqında‖ ―Xarici investisiyaların qorunma-

sı haqqında‖, ―Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında‖ 

və sair bu kimi qanunlar, həmçinin dövlətin iqti-

sadiyyata müdaxiləsin iminimuma endirmək 

məqsədilə ―Sahibkarlığınin kiĢafına mane olan 

müdaxilələrin qarĢısının alınması haqqında‖, ―Sa-

hibkarlığın inkiĢafına dövlət himayəsi sahəsində 

əlavə tədbirlər haqqında‖, ‖Sahibkarlıq sahəsində 

yoxlamaların nizama salınması və istehlakçıların 

hüquqlarının təmin edilməsinə dair bəzi tədbirlər 

haqqında‖ Prezident fərmanları, eləcədə ―Bir 

pəncərə sisteminə keçid haqqında‖ Prezident sə-

rəncamı da xüsusi yertutur. Lakin təcrübə göstərir 

ki, hüquqi bazanın yenilənməsinə baxmayaraq, 

mövcud normativ-hüquqi baza kiçik və orta 

sahibkarlığın və bütövlük də sahibkarlığın inki-

Ģafı üçün hələdə yetərli deyil. Bu sahədə görü-

ləcək iĢlər hələ çoxdur. 

 Qeyd edək ki, inkiĢaf etmiĢ ölkələrin hər 

birində kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafının dəs-

təklənməsi üçün dövlət tərəfindən fondlar ya-

radılır. Bu öllkələrdə mövcud müəssisələrin 99 

faizi kiçik və orta sahibkarlıq müəssisəsidir. On-

ların məĢğulluqda payı 50-70 faizdir. Ümumda-

xili məhsul istehsalında payı isə 50-60 faiz həc-

mindədir.  

Azəbaycan dövləti tərəfindən kiçik və orta 

sahibkarlıq sektorunun dəstəklənməsi nəticəsində 

növbəti 10 il ərzində  kiçik və orta biznesin daha 

da inkiĢaf edəcəyini, ölkə iqtisadiyyatının aparıcı 

sahələrindən birinə çevriləcəyini proqnozlaĢdır-

maq mümkündür. 

Ölkəmizdə  kiçik və orta sahibkarlığın 

inkiĢafı ―2020: Gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsi-

yasında əsas hədəflərdən biri kimi öz əksini tapıb. 

Bu sektorun inkiĢafı və dəstəklənməsi istiqa-

mətində dövlət tərəfindən əhəmiyyətli addımlar 

atılır. 2014-cü ilin ölkə prezidenti tərəfindən ―Sə-

naye ili‖  elan olunması bu sahədə davamlı iĢlərin 

görülməsi və yeni müəssisələrin açılması istiqa-

mətində ciddi tədbirlərin görülməsi ilə müĢayiət 

olundu. Buna baxmayaraq, inkiĢaf etmiĢ ölkələr-

də kiçik və orta biznesin ÜDM-də payı 50 faizdən 

yüksək olduğu halda,  Azərbaycanda kiçik və orta 

sahibkarlğın həm ixracatda, həm ÜDM-də payı 

olduqca aĢağıdır. Mütəxəssislər bunu Azərbayca-

nın neft  ölkəsi olması ilə əlaqələndirirlər.  Buna 

görə də ÜDM-də neftin payı kifayət qədər çox-

dur. Neft sektorunda daha çox iri Ģirkətlərin 

fəaliyyət göstərdiyini nəzərə alsaq, ÜDM-də iri 

sahibkarlığın payı daha yüksəkdir.  
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Ölkənin sahibkarlıq sektorunun inkiĢafı 

göstəricilərinin dinamikası həyata keçirilən iq-

tisadi islahatların uğurlu nəticələrinin əyani təs-

diqidir. Həyata keçirilmiĢ məqsədyönlü tədbirlər 

nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında və onun əsasını 

təĢkil edən sahibkarlığın inkiĢafı sahəsində müĢa-

hidə edilən pozitiv meyllər özünü göstərməkdə 

davam edir. 2014-cü il ərzində 2013-cü illə mü-

qayisədə Ümumi Daxili Məhsulun həcmi 2,8 faiz 

artaraq 59 milyard manata çatmıĢdır. Ölkədə biz-

nes mühitinin yaxĢılaĢdırılması, biznesə baĢlama 

prosedurlarının sadələĢdirilməsi, sağlam rəqabə-

tin təmin edilməsi, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin 

gücləndirilməsi, sahibkarların maarifləndirilməsi, 

qanunvericilik bazasının təkmilləĢdirilməsi və di-

gər tədbirlər nəticəsində Ümumi Daxili Məhsulun 

həcmində özəl sektorun payı 81,9 faiz təĢkil et-

miĢdir. 2014-cü ildə xarici mənbələrdən əsas 

kapitala 4880,4 milyon manat investisiya yönəl-

dilmiĢdir. Xarici ölkələr və beynəlxalq təĢkilatlar 

tərəfindən əsas kapitala yönəldilmiĢ vəsaitin 

4484,2 milyon manatı (91,9 faizi) Böyük Bri-

taniya, Norveç, Türkiyə, ABġ, Fransa, Ġran, Ru-

siya və Yaponiya sərmayədarlarına məxsus ol-

muĢdur. Bu aĢağıda qrafik 4-də aydın göstərilib-

dir[8]. 

 

Qrafik 4. Əsas kapitala yönəldilmiĢ investisiyanın  

xarici ölkələr üzrə strukturu. 

 
 

Kiçik sahibkarlığa dövlət dəstəyi sahəsində 

maliyyə-kredit tənzimlənməsi təcrübəsi xarici öl-

kələrin və ölkəmizin iqtisadçı alimlərinin əsərlər-

ində kifayət qədər iĢıqlandırılmıĢdır. Onların yek-

dil fikrinə əsasən aĢağıdakı səbəblər üzündən 

hətta bazar münasibətlərinin yüksək səviyyədə 

inkiĢaf etmiĢ olduğu ölkələrdə də kiçik və orta sa-

hibkarlıq dövlətin dəstəyi olmadan fasiləsiz və 

maneəsiz inkiĢaf edə bilməz: 

- biznesin digər sahələrinə nisbətən kənd 

təsərrüfatında təkrar istehsal prosesinin uzun 

müddət davam etməsi məhsul istehsalçılarını kre-

ditorlarla münasibətdə qeyri-bərabər vəziyyətdə 

qoyur; 

-kənd təsərrüfatında istehsal proseslərinin 

təbii-iqlim Ģəraitindən asılılığı istehsal olunan 

məhsulun həcminə, hətta onun tamamilə məhv ol-

masına təsir edə bilər; 

-kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçı-

larının demək olar ki, eyni vaxtda kreditə ehtiyac-

ları olur və bu da bankların iĢini çətinləĢdirir. 
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SUMMARY 

 

Кеy words:  small business, agriculture, state support, competition, credit, entrepreneurship, 

external and internal environments, etc. 

 

There is a serious need for government support of small business. In our opinion, rich foreign 

experience should be used. The state should take care of them, to work in a healthy competitive 

environment for the first time, those who want to start their own business create conditions to protect 

innovation. This among other factors, but also more risky nature of agricultural production is 

necessary.The experience of these countries is of great interest to us.Based on the analysis of national 

and international experience in the development of small and medium-sized enterprisesshould be 

given full support. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Kлючевые слова: малый бизнес, сельское хозяйство,государственная поддержка, 

конкуренция,кредит, предпринимательство, внутренний и внешний климат и т.д. 

 

Существует серьезная необходимость в государственной поддержке малых 

предприятий.По нашему мнению, богатый зарубежный опыт должен быть использован. 

Государство должно заботиться о них, чтобы работать в здоровой конкурентной средe, тем, кто 

хочет начать свой собственный бизнес создать условия для защиты инноваций. Это в числе 

других факторов, нонеобходим и более рискованный характер сельскохозяйственного 

производства.Опыт этих стран представляет большой интерес для нас.На основе анализа 

отечественного и зарубежного опыта в развитии малого и среднего бизнеса должна быть 

предоставлена полная поддержка. 
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Açar sözlər: İnteqrasiya, aqrar-sənaye kompleksi, aqrar-sənaye    inteqrasiyası, Qərb 

ölkələrinin təcrübəsi, torpaq islahatlarının  “Heydər Əliyev” modeli, iri istehsalın üstünlükləri və i.a 

 

Obyektiv qanunauyğunluq kimi sənaye ilə 

kənd təsərrüfatı arasında qarĢılıqlı faydalı əlaqələr 

haqqında ideya klassik siyasi iqtisad məktəbinin 

nümayəndələrinə məxsusdur. Bu, onunla əla-

qədardır ki, klassik məktəbin formalaĢdığı dövrdə 

kapitalist münasibətləri bir tərəfdən əkinçiliklə 

sənaye arasındakı əlaqələri daha da dərinləĢdir-

miĢ, digər tərəfdən isə onların bir-birinə zidd for-

malarda inkiĢaf etmələrinə baxmayaraq araların-

dakı yeni sintez üçün maddi ilkin zəmin hazırla-

mıĢdır. Beləliklə, kənd təsərrüfatının sənaye ilə 

―qaynayıb-qarıĢması‖ yalnız onların aralarındakı 

əlaqələr dərinləĢdikdən və müvafiq maddi-texniki 

baza yaradıldıqdan sonra baĢ vermiĢdir. Çünki bu 

qarĢılıqlı əlaqə nəticəsində yaranan ―birlik‖ lazım 

olan maĢın və avadanlıqları əldə etmək və inkiĢaf 

etdikcə müqavilə əsasında kənd təsərrüfatı məh-

sullarının emalını həyata keçirmək üçün xammal 

istehsalçıları ilə birləĢmək imkanı vermiĢdir. 

        Aqrar-sənaye kompleksinin(ASK) inkiĢafı 

prosesində kənd təsərrüfatının sənaye sahələri ilə 

üzvi sürətdə birləĢməsini təmin edən obyektiv 

iqtisadi proses kimi sahələrarası üfiqi və Ģaquli 

kooperasiya mövcud olmuĢdur.Aqrar- sənaye 

inteqrasiyasının mahiyyətinin müəyyən edilməsi 

isə daha çox tamamlanma və sosial yönümü ilə 

fərqlənir. Lakin son illərdə yazılmıĢ monoqrafiya-

larda, ideya müəllifinin və baĢ redaktorunun aka-

demik Z.Ə. Səmədzadənin olduğu böyük iqtisadi 

Ensiklopediyada ASK-nın müəyyən edilməsi ilə 

əlaqədar müxtəlif fikirlər vardır.Məsələn, Böyük 

Ġqtisadi Ensiklopediyada ASK-a ―Kənd təsərrü-

fatı istehsalı onunla sıx bağlı olan, nəqliyyat, sax-

lanma, kənd təsərrüfati məhsulunun emalı, onun 

istehlakçıya çatdırılması, kənd təsərrüfatını tex-

nika və gübrələrlə təchiz edən və müvafiq xid-

mətlər göstərən kənd təsərrüfatı və sənaye sahə-

lərinin qarĢılıqlı fəaliyyətini əks etdirən sistem ki-

mi xarakteristika verilir [1,s. 49...50]. 

        O.Məmmədli,M.Ġ.Ġsmayılov F.Ġ.Ġsmayılovun 

fikrincə ―Kənd təsərrüfatının inkiĢaf etdirilməsi 

onunla bağlı olan aĢağıdakı sahələrin inkiĢaf sə-

viyyəsindən asılıdır: 1) Kənd təsərrüfatını, yeyinti 

və ət-süd sənayesini, tədarük sistemini istehsal 

vasitələri (investisiya əmtəələri) ilə təmin edən 

sahələrin toplusu; 2) Kənd təsərrüfatı xammal-

larının tədarükünü, yüklənməsi, boĢaldılması və 

daĢınmasını, saxlanması və emalını təmin edən 

sahə  və istehsalatların toplusu. Adları çəkilən sa-

hələrlə kənd təsərrüfatı üçü birlikdə Aqrar-Sənaye 

Kompleksini (ASK) əmələ gətirir (2,s. 212) 

      Göründüyü kimi, Aqrar- Sənaye Kompleksi-

nin formalaĢmasına təsir edən əsas amil aqrar – 

sənaye inteqrasiyasıdır. 

      Aqrar-sənaye Ġnteqrasiyası (ASĠ) texnoloji cə-

hətdən bir-biri ilə qarĢılıqlı əlaqədə olan aqrar və 

sənaye müəssisələrinin, habelə infrastrukturun 

təĢkilati və iqtisadi cəhətdən vahid tam halında 

birləĢdirilmiĢ sahələrarası üfiqi kooperasiyasının 

formasıdır. Bu birləĢmədə əsas məqsəd əhalinin 

ən zəruri məhsullara olan tələbatını ödəməkdən 

ibarətdir. Lakin müxtəlif səviyyələrdə bir-biri ilə 

qarĢılıqlı əlaqədə olan kənd təsərrüfatı ilə emal 

sənayesi sahələrinin, habelə məhsulların reallaĢ-

dırılmasının həyata keçirilməsi təĢkilati cəhətdən 

rəsmiyyətə salınmamıĢdırsa,onda istehlakĢıların 

prioritetliyinin obyektiv prinsipləri pozulmus 

olur. Bunun nəticəsində kənd təsərrüfatı xidmət 

sahəsinə çevrilməyə məcbur olur,kəndə göndə-

rilən sənaye məhsullarının qiymətləri  ilə saxlan-

ma müddəti çox qısa və tez xarab olan kənd təsər-

rüfatı məhsullarının qiymətləri arasında qeyri-

bərabərlik meydana çıxır. Bu, labüd olaraq kənd 

təsərrüfatında istehsalın həcminin azalmasına sə-

bəb olur. Çünki qiymətlərin qeyri-bərabərliyi Ģə-

raitində nəinki geniĢ ,hətta sadə təkrar istehsal tə-

min olunmur, istehsal xərcləri kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalına sərf olunan dəyiĢən 

xərcləri də ödəmir. 

       ASĠ-nin formalaĢması və böyük nailiyyətlər 

qazanılmasında inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsi 

diqqətəlayiqdir.Bu ölkələrdə sahələrarası koope-

rasiyanın inkiĢaf etməsi ona gətirib çıxarmıĢdır 

ki, ASK çərçivəsində istehsal olunan məhsulların 

dəyərində kənd təsərrüfatı üçün investisiya əmtə-

ələri hazırlayan və həmin məhsulların tədarükü, 

yüklənməsi, boĢaldılması, daĢınması , saxlanması 

və emalı ilə məĢğul olan sahələrin xüsusi çəkisi 

artır, kənd təsərrüfatınınkı isə azalır.Qərb ölkələ-

rində aqro-bizneslər baĢlıca olaraq ərzaq istehsa-

lına istiqamət götürmüĢlər.Bunu statistik məlu-

matlar da təsdiq edir. Beləki,ġimali Amerika və 
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Qərbi Avropa ölkələri keçən əsrin 80-ci illərində 

bir çox kənd təsərrüfatı məhsulları – taxıl, Ģəkər, 

yağ, ət ilə özlərini təmin etmək sahəsində yüksək 

nəticələrə nail olmuĢlar.ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələr 

dünyada istehsal olunan yağlı və dənli bitkilərin 

təqribən 33,3 %-ni, ətin 40%-ni öz əllərində cəm-

ləĢdirmiĢlər. Bu ölkələrdə kənd təsərrüfatında il-

kin istehsal vahidlərinin rolu tədricən ənənəvi 

kəndli (fermer) təsərrüfatlarından aqrar- sənaye 

birliklərinə (ASB) keçir.Bu birliklər bitkçilik və 

heyvandarlıq məhsullarının ilkin emalı və saxlan-

ması ilə məĢğul olmaqla üfüqi inteqrasiyanı hə-

yata keçirirlər.Həvəskar mal göndərənlər və kənd 

təsərrüfatı üçün sənaye məhsullarının pərakəndə 

satıĢı ilə məĢğul olan tacirlər də  istehsal koope-

rasiyasına daxil olurlar. Bir sıra ASB-lar sənaye 

Ģirkətlərinin bilavasitə təĢəbbüsü ilə ASK-nın 

kənd təsərrüfatına daha çox nüfuz edən birinci - 

kənd təsərrüfatı üçün istehsal vasitələri (investi-

siya əmtəələri)istehsal edən və ona texniki xidmət 

göstərən və üçüncü–kənd təsərrüfatı məhsulları-

nın tədarükü, daĢınması, saxlanması, emalı ilə 

məĢğul olan sahələrində formalaĢır. 

      Lakin bununla yanaĢı, kənd təsərrüfatı ilə sə-

nayenin inteqrasiyasının digər iki yolu da vardır. 

Bunlardan biri fermer təsərrüfatlarının özlərinin 

təmərküzləĢməsidir. ABġ-da illik əmtəəlik məh-

sulu 100 milyon dollardan çox olan iri kənd 

təsərrüfatı müəssisələri təsərrüfatların ümumi sa-

yının 7%- ni təĢkil etdikləri halda ,kənd  təsərrü-

fatının əməttəlik məhsulunun 80%-dən çoxunu öz 

əllərində cəmləĢdirmiĢlər. Bu təsərrüfatlar tədric-

lə fərdi təsərrüfat olmaqdan çıxır, tərəfdaĢlıq tə-

sərrüfatlarına və ya aqro-kooperasiyalara çevrilir-

lər. Ġkincisi isə fermer təsərrüfatları arasında koo-

perasiyadan geniĢ istifadə olunur. Onlar məiĢət, 

istehlak, kredit  ittifaqlarında, elektrikləĢdirmə as-

sosiasiyalarında, istehsal xidmətlərinin təmin və 

texnikadan birlikdə istifadə olunması və onun tə-

miri, hətta torpağın birgə becərilməsi üzrə koope-

rativlərdə birləĢirlər. Kooperativ Ģirkətləri çərçi-

vəsində kəndli (fermer) təsərrüfatları intensiv tex-

nologiyalara yiyələnir və öz məhsullarının emalı 

ilə məĢğul olan müəssisələrlə müvəffəqiyyətlə in-

teqrasiyaya girirlər[3, s.442-444]. Bəs, ölkəmizdə 

bu istiqamətdə nə kimi iĢlər görülmüĢdür? Məlum 

olduğu kimi, ulu öndər Heydər Əliyevin təĢəbbü-

sü və rəhbərliyi ilə ümumxalq müzakirəsindən 

sonra torpaq islahatı proqramı hazırlanmıĢ və 

onun əsasında islahatların həyata keçirilməsini tə-

min edən hüquqi baza yaradılmısdır.Qürur hissi 

ilə demək olar ki, ölkəmizdə aparılan torpaq isla-

hatları tarixə ―Heydər Əliyev torpaq islahatları‖ 

modeli kimi düĢmüsdür.1993-2003-cü illərdə qə-

bul edilmiĢ 52-dən çox qanun, fərman və digər 

normativ-hüquqi sənədlər respublikamizda torpaq 

islahatlarını həyata keçirməyə əsaslı zəmin yarat-

mıĢdır.  

       Aparılan torpaq islahatları nəticəsində ölkə-

mizdə mövcud olan 2032 təsərrüfat-kolxoz və 

sovxozlar-ləğv edilərək onların əkinə yararlı 

münbit torpaqları əhaliyə paylanmıĢdır.ĠĢğal al-

tında olan rayonlarımız istisna olmaqla ölkəmizdə 

torpaq payi almaq hüququ olan 870 min ailəyə 

torpaq payı verılmisdir.Bu isə 3 milyon 442 min 

778 subyekt deməkdir.Həyata keçirilən islahatlar 

nəticəsində torpaq üzərində mülkiyyətin üç for-

ması müəyyənləĢdirilmiĢdir .Azərbaycanın vahid 

torpaq fondunun—8.641.506 hektar torpaq sahə-

sinin–4.913639 hektarı (56,9%-i)dövlət mülkiy-

yətində saxlanılmıĢ, 2.032744 hektarı (23,5%i) 

bələdiyyə mülkiyyətinə, 1.695.123 hektarı (19,6-

%-i) isə xüsusi mülkiyyətə verilmisdir. 

      Kənd təsərrüfatının inkiĢafında mühüm nai-

liyyətlərin qazanılmasında Heydər Əliyevin 

müəyyənləĢdirdiyi aĢağıdakı prinsiplər çox mü-

hüm rol oynamıĢdır: 

     1)Azərbaycanda torpaqlar onun təĢəbbüsü ilə 

vətəndaĢlara pulsuz verilmiĢdir; 

     2)Torpaqların ən yayarlısı və keyfiyyətlisi 

özəlləĢdirilmiĢdir; 

     3)Ölkəmizin ərazisində yaĢayan bütün və-

təndaĢlara harda yaĢamasından və kimliyindən 

asılı olmayaraq torpaqlardan istifadə və icarə hü-

ququ verilmiĢ, Azərbaycanın hər bir vətəndaĢı 

torpaq alqı-satqısı prosesində torpaqla bağlı müx-

təlif  müqavilə və əlaqələrin bağlanmasında iĢ-

tirak etmək hüququ əldə etmiĢdir [4, s.6]. 

        Qəbul edilən kifayət qədər mükəmməl qa-

nunların və müəyyən olunan prinsiplərin sayəsin-

də hazırda dövlət mülkiyyətində saxlanılan və bə-

lədiyyə mülkiyyətinə verilən torpaqlar da son nə-

ticədə Azərbaycan vətəndaĢlarının rifahı naminə 

istifadə edilir.Ümumiyyətlə, bütün qanunlar 

ölkədə aqrar sahənin inkiĢaf etdirilməsinə hüquqi 

əsas yaratmaqla xalqın maddi rifahının yaxĢilaĢ-

dırılmasına zamin yaradır. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə 

əhaliyə paylanmıĢ torpaq sahələri olduqca kiçik 

ölçülüdür ki, bu da torpaqdan səmərəli istifadə 

edilməsinə imkan vermir.Bu, özünü hər Ģeydən 

əvvəl fərdi sahibkarların maliyyə vəsaitinin azlıq 

etməsi və ya çatıĢmamasında, texniki vasitələrdən 

istifadənin  qeyri-mümkünlüyündə, məhsul vahi-

dinin maya dəyərinin baha baĢa gəlməsində, satı-

nalma qiymətlərinin aĢağı olmasında və s. gös-

tərir. Odur ki, xarici ölkələrin təcrübəsindən isti-

fadə etməklə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin iri 

istehsal kooperativlərində birləĢmələri sahəsində 

daha məqsədyönlü iĢlər aparılması zəruridir.Bu, 
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onlar üçün iqtisadi cəhətdən daha çox fayda verə 

bilər.Azərbaycan Respublakısının Prezidenti Ġl-

ham Əliyev bunu çox yaxĢı qiymətləndirmiĢ və 

xüsusi olaraq qeyd etmiĢdir ki, ― Son illər ərzində 

taxılçılıqda 20-yə yaxın iri fermer təsərrüfatı ya-

radılmıĢdır. Bu təsərrüfatlarda bir hekdarda məh-

suldarlıq 55-60 sentnerdir. Yəni ümumi məhsul-

darlıqdan iki dəfə çoxdur. Nəyə görə? Çünki ora-

da elmi yanaĢma, müasir texnologiyalar tətbiq 

olunur. Gələcəkdə kənd təsərrüfatının inkiĢafı 

həm iqtisadi, həm sosial məsələ kimi daim gündə-

likdə olacaqdır‖[5,s.1]. 

 Beləliklə, nəzərdən keçirilənlərdən aydın 

olur ki, ölkəmizin gələcək inkiĢafını sənaye və k-

ənd təsərrüfatı sahələri müəyyən edəcəkdir.Odur 

ki, ölkədə aqrar-sənaye inteqrasiyasını güclən-

dirmək əsasında mükəmməl struktura malik aq-

rar-sənaye kompleksinin formalaĢdırılması qarĢı-

da duran ən ümdə məsələlərdəndir. 
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etc. 

 Agro-industrial  inteqration  is an  objective economical process of union  of agricultural, 

industrial, and other  enterprices connected with  manufacturing, keeping ahd realization of agrarian 

production. Agro-industrial  inteqration   means the state of  connection of depart elements  of agro-

food aims in whole and also process  leading to this state.  So, the category of integration  may be used 

az economical  appearance  and also az orqanization-economical process. 

So, agro-industrial  inteqration   is orqanization-economical  concept, which characterize, cons-

cientious regulated union and development in limit of  whole organism of  specialized agrarian, 

industry, service and sale departments. All these ahd other questions are discussed in this article. 

 

Роль агропромышленной интеграции в формировании агропромышленного комплекса 

О.Г. Мамедли 

Гянджинского государственного университета 

В.И.Мамедова 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: интеграция, аграрно-промышленный комплекс, агропромышленная  

интеграция, опыт западных стран, модель «Гейдара Алиева»  o реформировании земли, 

преимущество крупного производства и.т.д. 

            Агропромышленная интеграция представляет собой объективный  экономический 

процесс объединения сельскохозяйственных, промышленных и других предприятий, 

непосредственно связанных с производством, хранением и реализацией сельскохозяйственной  

продукции.  Агропромышленная интеграция  означает состояние связанности отдельных 

элементов  агропродовольственной цели в единое целое, а также процесс ведущий к такому 

состоянию. Следовательно, категорию интеграции можно рассматривать и как экономическое 

явление, и как организационно-экономический процесс. Таким образом,  агропромышленная  

интеграция – это организационно-экономическое понятие, характеризующее сознательное, 

регулируемое объединение и развитие  в рамках единого хозяйственного организма  обслужи-

вающих и торговых подразделений. Все эти и другие вопросы  связанныx с данной проблемой  

рассматриваются в данной статье. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 
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Азербайджанского государственного аграрного университета 

 

Ключевые слова: предпринимательство, oсновные факторы, государственноe 

управлениe, развитие малого предпринимательства, предпринимательскaя деятельность. 

 

Мировой опыт подтверждает – предпри-

нимательство важный элемент рыночной эко-

номики, без которого не может гармонично 

развиваться государство. Оно во многом опре-

деляет темпы экономического роста, структу-

ру и качество валового национального про-

дукта. Высокий уровень развития предприни-

мательства выступает необходимым слагае-

мым современной модели рыночно – конкурс-

ного хозяйства. 

Мировом хозяйстве накоплен опыт раз-

укрупнения хозяйственных структур, разгосу-

дарствления, денационализации и смены цент-

рализованных методов управления на рыноч-

ные. И там, где это происходит, мелкое предп-

ринимательство не знает себе равных по спо-

собности оживить экономику, вывести ее из 

кризиса и обеспечить индивидуальный подход 

к потребителю товаров и услуг. 

Развитие малого и среднего бизнеса в 

экономически развитых странах идет более 

быстрыми темпами, поскольку национальные 

власти придают большое значение таким 

предприятиям и оказывают им всяческую под-

держку в развитии и совершенствовании, раз-

рабатывают огромное количество программ 

поддержки малого и среднего предпринима-

тельства и предоставляют всяческие льготы. В 

таких странах малый и средний бизнес играет 

очень важную экономическую и социальную 

роль.  

В экономически развитых странах ма-

лый и средний бизнес представляет собой 

средний класс, который служит базой для ста-

бильного развития экономики, а также обеспе-

чивается занятость большинства населения. В 

этих странах около 50–70% ВВП произво-

дится именно малыми и средними предприя-

тиями. [4]. 

Согласно американскому законодате-

льству, к категории малого и среднего бизнеса 

относятся хозяйственные субъекты, на кото-

рых работает не более 500 человек.  

Все малые и средние предприятия в 

США подразделяются на 3 категории: 

1) Микропредприятия-фирмы с коли-

чеством работников до 20 человек; 

2) Малые предприятия — от 20 до 100 

человек; 

3) Средние предприятия — от 100 до 

499 человек. 

Кроме того, можно отдельно выделить 

те предприятия, на которых используется труд 

наемных работников и те, где владелец фирмы 

обходится без привлечения наемного персона-

ла. 

Малые предприятия играют ключевую 

роль в нововведениях и развитии рынка. Их 

способность к использованию новых техноло-

гий, новых форм бизнеса поразительны, так 

как часто они плохо обеспечены ресурсами, 

имеют небольшой научно-исследовательский 

бюджет и ограниченную рабочую силу. 

Малый и средний бизнес в США начал 

свое развитие еще в эпоху Великой Депрес-

сии, поэтому его уровень остается стабильно 

высоким. В настоящее время в США насчиты-

вается около 7 млн. предприятий с численнос-

тью наемных работников менее 500 человек, 

из них на 6 млн. предприятий занято менее 20 

человек. Кроме того, действует 18,3 млн. ин-

дивидуальных несельскохозяйственных пред-

приятий. 

Уровень развития малого бизнеса напря-

мую определяет степень развития экономики 

государства. В Азербайджане потенциал ма-

лого предпринимательства пока остается не-

реализованным [1]. 

Как мы видим из исследования, малый и 

средний бизнес за рубежом успешно разви-

вается и постоянно совершенствуется. В эко-

номически развитых странах государство 

является не тормозом в развитии малого и 

среднего предпринимательства, а активным 

сторонником и помощником в его совер-

шенствовании. Малому и среднему бизнесу 

оказывается значительная поддержка на госу-

дарственном уровне, предоставляется масса 

всевозможных льгот. Правительствами эконо-

мически развитых стран разрабатываются 
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различные программы по поддержке такого 

предпринимательства, которые успешно дока-

зали свою эффективность на практике. 

В любом иностранном государстве есть 

свои плюсы и минусы в развитии малых и сре-

дних предприятий. И любой опыт будет очень 

полезен для развития малого и среднего пре-

дпринимательства в Азербайджане и для мо-

дернизации экономики в целом. 

С одной стороны, предпринимательство 

выступает как особый вид хозяйственной дея-

тельности, в основе которой лежит ряд усло-

вий и требований свобода в выборе направ-

лений и методов деятельности, самостоятель-

ность в принятии решений, ответственность за 

принимаемые решения, ориентация на дос-

тижение коммерческого успеха. С другой сто-

роны, предпринимательство-это определен-

ные стиль и тип поведения, составляющие ко-

торого-инициатива,поиск нетрадиционных ре-

шений, масштабность и риск, деловая хватка. 

С третьей, предпринимательство-это особая 

функция, выполняемая в экономике обеспече-

ние развития и совершенствования хозяйстве-

нного механизма, постоянное обновление эко-

номики, создание инновационной сферы [3]. 

Ресурсная функция предпринимательст-

ва реализуется в мобилизации капитала, тру-

довых, материальных, информационных и др-

угих ресурсов для их производительного ис-

пользования. Нацеленность предпринимателя 

на динамическую эффективность вынуждает 

его кпостоянному поиску дополнительных ре-

сурсов. Множество потенциальных ресурсов 

общества были бы невостребованы, не заним-

айся предприниматели их мобилизацией. 

Государственная политика в отношении 

малого предпринимательства находится под 

сильным влиянием макроэкономической ситу-

ации, бюджетных возможностей, идеологии, 

причем она нередко определяет степень под-

держки малых предприятий со стороны влас-

ти. Регулярно разрабатываются и принимаю-

тся программы поддержки малого предприни-

мательства.  

Одна из важных задач государства- соз-

дание экономических условий для развития 

предпринимательства путем использования 

различных механизмов. 

Попытка ориентироваться только на не-

государственные коммерческие организации и 

иностранных инвесторов как эффективных со-

бственников бывших государственных предп-

риятий не оправдала себя.  

Особое значение для предприниматель-

ства имеет налоговая политика государства, 

которая призвана способствовать увеличению 

производства товаров и услуг и формирова-

нию на этой основе централизованных фондов 

финансовых ресурсов, прежде всего государ-

ственного бюджета. Налогообложение выпол-

няет стимулирующую, перераспределитель-

ную и контрольную функции. 

Государство регулирует предпринимате-

льскую деятельность во многом путем выдачи 

лицензий. Лицензирование позволяет обеспе-

чить защиту жизненно важных интересов кад-

ров в сфере производства, обучения, медицин-

ского и бытового обслуживания и др. 

Большое влияние на результаты пред-

принимательской деятельности оказывают та-

рифы на продукцию и услуги естественных 

монополий. Развитию предпринимательства 

могут способствовать гарантии государства по 

займам и кредитам предприятий. Таким обра-

зом, для развития предпринимательства при-

меняется ряд экономических методов и рыча-

гов. 

Организационную основу управления 

малого предпринимательства составил закон 

«О государственной поддержке малого предп-

ринимательства в Азербайджанской Респуб-

лике. Он является важным элементом право-

вой среды малого бизнеса, который сильно за-

висит от государства. 

В законе перечислены направления, по 

которым осуществляется государственная 

поддержка малого предпринимательства: 

1. формирование инфраструктуры его 

поддержки и развития; 

2. создание льготных условий использо-

вания субъектами малого предпринимательст-

ва государственных финансовых, материаль-

но-технических и информационных ресурсов, 

а также научно-технических разработок и тех-

нологий; 

3. установление упрощенного порядка 

регистрации субъектов малого предпринима-

тельства, лицензирования их деятельности, 

сертификации их продукции, представления 

государственной статистической и бухгал-

терской отчетности; 

4. поддержка внешнеэкономической 

деятельности субъектов малого предпринима-

тельства, включая содействие развитию их 

торговых, научно-технических, производст-

венных, информационных связей с зарубеж-

ными государствами; 
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5. организация подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации кадров для 

малых предприятий. 

В Законе раскрывается содержание ос-

новного инструмента государственной под-

держки малого бизнеса – государственных 

программ. Государственные и муниципальные 

программы поддержки малого предпринима-

тельства включают в себя меры по формиро-

ванию инфраструктуры его развития и под-

держки, перспективные направления его раз-

вития и приоритетные виды деятельности 

субъектов малого предпринимательства, 

меры, принимаемые для реализации основных 

направлений форм его развития, предложения 

по установлению налоговых льгот и ежегод-

ному выделению средств из соответствующих 

бюджетов на поддержку малого предпринима-

тельства, меры по обеспечению передачи 

субъектам малого предпринимательства не 

завершенных строительством и пустующих 

объектов, а равно нерентабельных и убыточ-

ных предприятий на льготных условиях, меры 

по обеспечению субъектами малого предпри-

нимательства возможности для первоочеред-

ного выкупа арендуемых ими объектов нед-

вижимости с учетом вложенных в указанные 

объекты средств. [3]. 

Действующие законодательные и нор-

мативные акты устанавливают комплекс га-

рантий, стимулов и льгот для малого бизнеса в 

области налогообложения, ускоренной амор-

тизации, кредитования, страхования и некото-

рых других сферах. Еще одно важное направ-

ление-производственно-технологическая под-

держка субъектов малого предпринимате-

льства.  

Можно выделить две группы причин, 

сдерживающих развитие малого предприни-

мательства: 

 – это причины общеэкономического ха-

рактера, заложенные в экономической полити-

ке государства; 

– частного, преимущественно организа-

ционного характера. 

Мировая практика свидетельствует, что 

в развитии рыночных отношений возможны 

две тенденции: формирование регулируемого 

рынка или стихийного, носящего спекулятив-

ный характер.  

Особенностью регулируемого рынка 

является, во-первых, наличие условий для сво-

бодного инвестирования средств в различные 

сферы, а смысл государственного регулирова-

ния заключается не в воздействии на систему 

цен, а в формировании оптимальных пропор-

ций. Во-вторых, такой рынок требует совер-

шенного механизма регулирования покупате-

льского спроса, то есть формирования повы-

шенного дохода, а, следовательно, и более вы-

сокой покупательной способности у большин-

ства населения, что и выступает движущей си-

лой производства. 

Еще одно обстоятельство отрицательно 

влияет на покупательную способность населе-

ния, а, следовательно, и на развитие малого 

предпринимательства. Рост потребительских 

цен опережает повышение оплаты труда. В 

этих условиях спрос акцентируется преиму-

щественно на продовольственных товарах, а 

промышленные товары оказываются невост-

ребованными. Это связано с уровнем разрыва 

доходов между полярными группами населе-

ния. 

Таким образом, сдерживающим факто-

ром развития промышленного предпринима-

тельства является сужение внутреннего потре-

бительского рынка. 

Следует выделить и причину кардиналь-

ного характера, тормозящая предпринимате-

льство, она связана с существующей системой 

налогообложения. Налоговая политика госу-

дарства по отношению к малому предприни-

мательству в большей степени носит фискаль-

ный, а не стимулирующий характер.  

Главные ее недостатки заключаются, во-

первых, в чрезмерно высоком уровне налогов, 

которые не стимулируют рост производства, 

что в условиях его падения является необхо-

димым. Во-вторых, сама налоговая система 

нестабильна, часто меняется. К тому же ряд 

налоговых законов не носят прямого действия, 

а дополняются множеством подзаконных ак-

тов, как правило, запаздывающих и нередко 

изменяющих цель самих законов. А в-третьих, 

множественность налогов, в которых предпри-

ниматель просто теряет ориентиры. 

Эти недостатки говорят о том, что необ-

ходима стройная система мер общественной и 

государственной поддержки предпринимате-

льства на всех уровнях управления. 

Для того чтобы не допустить развитие и 

закрепление дисфункциональных моделей 

предпринимательства, необходимо создать, в 

первую очередь, условия для: 

- морально-нравственной легитимации 

предпринимательства и частной собственнос-

ти; 
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- согласования формальных и неформа-

льных экономических институтов и механиз-

мов; 

- легитимации частной собственности и 

отделения собственности от власти; 

- создания механизмов институционали-

зации и эффективного функционирования 

сложноструктурных форм частной собствен-

ности (таких, как акционерные общества); 

- создания институтов корпоративного 

управления; 

- создания эффективного института 

банкротства. 

Именно создание институтов, препятст-

вующих коррупции, обеспечивающих надеж-

ное и доступное гражданское и арбитражное 

судопроизводство, разделяющих собствен-

ность и власть, и политическую, и экономи-

ческую сферы, обеспечит социально-эффек-

тивное предпринимательство, ведущее к появ-

лению новых управленческих механизмов, 

росту производительности труда, созданию 

рабочих мест, макроэкономическому росту. 

[7]. 

По мнению предпринимателей главная 

проблема для малого и среднего бизнеса – это: 

– высокий уровень налогового бремени; 

– развитие бизнеса серьезно сдерживают 

бюрократические проволочки; 

– налицо засилье монополизма; 

– предпринимательская среда для 

бизнеса становится все более некомфортной. 

Отличительной чертой малого предпри-

нимательства являются: 

Амбициозность; 

Инновационный характер; 

Мобильный характер. 

По мнению современных экспер-

тов  области  и  страны,  перспективными  нап

равлениями развития малого бизнеса региона 

могут стать сельское хозяйство и сфера услуг. 

Малый бизнес не должен забывать и о 

возможном кризисе в экономике мира и нашей 

страны в частности. Поэтому руководители 

таких предприятий должны быть, как никогда 

обильны и открыты для новых веяний. А 

государству нашему необходимо приложить 

максимум усилий, чтобы перспективные нап-

равления развития малого предпринимате-

льства стали реальными, а не вязли в адми-

нистративном ресурсе, бюрократизме и  непо-

сильном налоговом гнете. 

Уровень развития малого бизнеса напря-

мую определяет степень развития экономики 

государства. В Азербайджане потенциал мало-

го предпринимательства пока остается нереа-

лизованным. 

Несмотря на наблюдаемый в последние 

годы рост производства продукции (работ, 

услуг) на малых предприятиях, на увеличение 

численности самих малых предприятий, на 

пути развития малого предпринимательства  

стоит множество преград как экономического, 

так и социально-психологического характера.
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Политическая экономия как наука ухо-

дит своими корнями в далекое прошлое. Ос-

новы экономики были заложены еще в трудах 

ученых Древней Индии, Китая, Греции. Еще 

Аристотель в IV в. до н. э. разделял понятия 

«экономия» (наука о хозяйствовании ради 

удовлетворения потребностей) и «хремасти-

ка» (искусство получать прибыль). 

Классическая английская политическая 

экономия XVIII века рассматривала труд как 

источник богатства. Адам Смит открыл «неви-

димую руку» – конкуренцию, которая делает 

экономику саморегулируемой системой. Клас-

сики считали целесообразным отсутствие го-

сударственного вмешательства в экономику и 

поощрение частного предпринимательства. 

Политическая экономия  изучает произ-

водственные отношения. Следовательно, зна-

чение и роль производственных отношений в 

системе общественных отношений велик. 

Производственные отношения – это отноше-

ния, которые складываются между людьми в 

процессе производства, распределения, обме-

на и потребления благ. Они включают в себя 

организационно-экономические и социально-

экономические отношения.  

Если организационно-экономические 

отношения обусловлены разделением и коопе-

рацией труда, то основу социально-экономи-

ческих составляют отношения собственности 

на средства производства. Неэкономические 

отношения еще называют надстроечными. По-

литическая экономия их отдельно не изучает, 

а исследует их воздействие на производствен-

ные отношения. 

Природа и причины богатства и беднос-

ти – исконный объект и предмет политической 

экономии. Анализ и выявление причин пос-

тоянства периодических циклических и дру-

гих видов кризисов капиталистического восп-

роиводства, а также теоретических основ ан-

тикризисных программ – это тоже из области 

предмета и задач политической экономии. 

Академик Л. Абалкин признавал в поли-

тической экономии не формационный, а циви-

лизационный подход. Он относился к ученым, 

которые считали, что в чистом виде в раз-

витии цивилизации не было ни капитализма, 

ни социализма. Цивилизационный путь — это 

диалектика развития технологических укладов 

и форм собственности. 

Экономическая политика выдвигает 

цели, определяет приоритеты, принимает ре-

шения и проводит их в жизнь. При этом сле-

дует учитывать не только экономические па-

раметры, но и всю совокупность социальных, 

психологических, экологических, организа-

ционных, политических факторов.  

Экономическая политика постоянно 

сталкивается с новыми, зачастую непредви-

денными проблемами, ставит их перед ана-

литиками и разработчиками. 

Некоторые авторы утверждают, что ана-

лиз экономических явлений позволяет выя-

вить столь же устойчивые закономерности, 

что и в физических науках. Им возражают, ак-

центируя внимание на неизмеримо большей 

сложности общественных явлений по сравне-

нию с физическими или техническими. 

Дискуссии и споры между сторонни-

ками различных теорий, школ и концепций 

никогда не утихают. Повышается достовер-

ность выводов и точность прогнозов. Совер-

шенствуются методы анализа. Полнее учиты-

ваются новые явления и национальные осо-

бенности. 

Сегодня по-прежнему актуален опти-

мистический взгляд Кейнса. «События гря-

дущих годов, – утверждал он, – будут нап-

равляться не сознательными действиями госу-

дарственных деятелей, но скрытыми тече-

ниями, непрерывно бегущими под поверх-

ностью политической истории, результаты ко-

торой никто не в состоянии предсказать. Нам 

дан лишь один способ влиять на эти скрытые 

течения; этот способ заключается в использо-

вании тех сил просвещения и воображения, 

которые изменяют мнения людей. Про-

возглашение истины, разоблачение иллюзий, 

расширение и просвещение человеческих 

чувств и умов – таковы наши средства». 

 

Следует выделить основные направле-

ния экономической политики государства: 

 фискальная (бюджетно-налоговая) по-

литика; 

 монетарная (денежно-кредитная) поли-

тика; 
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 социальная политика; 

 внешнеэкономическая политика. 

Факты о невостребованности полити-

ческой экономии организациями, стоящими у 

руля экономической политики, не говоря уже 

о субъектах микроэкономического уровня, мо-

гут быть многократно дополнены.  

Однако указание на связь политической 

экономии с экономической политикой, ко-

торая так или иначе, в той или иной степени и 

в той или иной форме прослеживается на 

протяжении всей истории этой науки, вовсе не 

означает, что экономическая политика непос-

редственно вводится в сам предмет полити-

ческой экономии.  

Политическая экономия изучает эконо-

мические отношения (по марксистской терми-

нологии, общественно-производственные от-

ношения) людей, социальных групп, народов 

как объективно существующую реальность, 

законы ее функционирования и развития на 

различных ступенях эволюции человеческого 

общества. Экономическая политика может 

быть предметом «экономической политоло-

гии» или «философии политики». 

Сказанное выше по адресу политичес-

кой экономии имеет в виду общую (или, 

иначе, «абстрактную» в смысле – общенацио-

нальную и не конкретно-отраслевую) эконо-

мическую теорию, продолжающую традиции 

классической политической экономии, в том 

числе ее марксистской ветви. В 20-е годы про-

шлого века ее называли еще, в отличие от кон-

кретных экономик, «теоретической эконо-

мией».  

«Общая экономическая теория», в свою 

очередь, согласно тому же классификатору, 

является частью более широкого понятия 

«Экономическая теория» как особой «научной 

специальности», тогда логичен вопрос о пред-

метном соотношении экономической теории и 

общей экономической теории. Вместе с тем 

«Экономическая теория» входит со специаль-

ностями конкретной экономики и управления 

и др. в состав отдельной «отрасли» всего 

комплекса научного знания под именем «Эко-

номические науки»; отсюда естествен вопрос 

о предметной специфике «Экономической 

теории» в той структуре, как она определяется 

в указанной системе классификации «Эконо-

мических наук» . 

Что касается «Экономической теории», 

то ее структурно-предметная модель предста-

вляется, на наш взгляд, в известном смысле 

условно-компромиссной, поскольку она не вк-

лючает специальные теории конкретно-эконо-

мических наук и теоретических обоснований 

узко прикладных разработок, но включает в 

качестве особой области исследования мето-

дологию экономических наук как системы 

научного знания. Вместе с тем она рассчитана 

для практической работы, позволяя как-то 

упорядочить и организованно вести исследо-

вания и разработки при наличии множества 

направлений экономической теории. Другие 

три области исследования собственно эконо-

мической теории, по тому же классификатору, 

встроены в своего рода систему координат 

«пространства» и «времени». Первая область 

– современная общая экономическая теория – 

это «пространство», в котором сосуществуют 

сегодня различные по методологии общетео-

ретические поля исследования. В нем разме-

щены: 1) политическая экономия, 2) микро-

экономическая теория, 3) макроэкономическая 

теория, 4) институциональная теория, 5) 

эволюционная теория, теория переходной эко-

номики и др. Вторая и третья области от-

несены к экономической теории, отражающей 

ее развитие «во времени»: экономическая ис-

тория (материальное развитие экономики) и 

история экономической мысли (гносеологи-

ческий аспект). У всех трех областей экономи-

ческой теории то общее, что их объединяет, 

как нам кажется, в одно формирование как 

особой экономической специальности, –один 

и тот же предмет (независимо от субъектив-

ных определений их представителями) – 

экономические отношения, существующие в 

координатах пространства и времени. Поэ-

тому, когда мы сужаем пространство эко-

номической теории до общей экономической 

теории, мы не можем не признать и в ней 

наличия общего предмета – экономических 

отношений. Следовательно, ее составные час-

ти не выходят за рамки одной предметной 

области – за пределы экономических отно-

шений. 

Возникает основание «модернизиро-

вать» известную концепцию политической 

экономии в широком смысле. Разветвление 

классического начала политической экономии 

на марксистское и неоклассическое, а затем и 

ряд сопутствующих общетеоретических нап-

равлений позволяют связать политическую 

экономию не только со всеми прошлыми и 

будущими формационными экономическими 

системами, исторически сменяющими друг 

друга. 
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Во-первых, мозаичная социально-эконо-

мическая структура современного мира, сме-

шанный характер национальных социально-

экономических систем, в том числе доми-

нирующей в мире рыночно-капиталистичес-

кой системы, расширяют поле, наблюдаемое 

современной политической экономией, за пре-

делы рыночных отношений. Во-вторых, рас-

ширяется гносеологический фронт политичес-

кой экономии, включающий доктрины, отпоч-

ковавшиеся от классического ствола с иными 

методами изучения экономических отно-

шений, а также новые доктрины, альтернатив-

ные традиционной политической экономии, 

но не политической экономии вообще как 

науке, исследующей экономические отно-

шения. 

Политическая экономия в широком 

смысле в предлагаемой интерпретации не 

отвергает и не полемизирует с известным 

классическим понятием. Речь идет о втором 

понятии, – стало быть, о двояком понимании 

проблемы. В первом случае применен онтоло-

гический подход, во втором – гносеологичес-

кий. Второе понятие политической экономии 

в широком смысле – эквивалент «общей эко-

номической теории» во всем наборе охваты-

ваемых ею направлений, доктрин и школ, de 

facto имеющих дело с экономическими отно-

шениями. Все ее части находятся в сфере 

политической экономии, являясь ее особыми 

ответвлениями, то есть специфическими «по-

литическими экономиями». 

Когда во второй половине прошлого 

века в политической экономии произошли две 

революции – диалектико-материалистическая 

и маржиналистская, в ней из классической по-

литической экономии появились и оформи-

лись две разные «ветви» –марксистская, про-

должающая развивать трудовую теорию стои-

мости товара, и неоклассическая, опираю-

щаяся на теорию предельной полезности. Обе 

эти ветви возникли и росли, не покидая пред-

метного поля политической экономии и 

выступая как альтернативные направления по-

литической экономии. Ни один из трех приз-

нанных родоначальников неоклассики не пы-

тался уйти из ее поля, дав своим осново-

полагающим трудам имя политической эконо-

мии или учения о народном хозяйстве [1]. 

Только А. Маршалл, обобщивший эти неок-

лассические труды по политической эконо-

мии, переименовал политическую экономию в 

«экономикс», дав своему политэкономическо-

му по характеру содержания произведению 

(1890) название «Принципы экономикс» (Prin-

ciples of economics), которое в русском 

переводе 1984 года называлось «Принципы 

политической экономии», а в 1993 году – уже 

в духе низвержения политической экономии – 

«Принципы экономической науки» [2,3]. 

Превращение неоклассической теории в 

«Неоклассический синтез» не только не 

вывело ее за границы политической экономии, 

но, наоборот, несколько усилило ее принад-

лежность к политической экономии, пос-

кольку прибавился макроэкономический ас-

пект общественного производства.  

Современный экономикс как научная и 

учебная дисциплина и есть не что иное, как 

неоклассическая политическая экономия. Ни 

Маршалла, ни Кейнса, ни Фридмана, да и 

таких, как Веблен и Шумпетер, как бы ни 

относиться к их взглядам, невозможно рас-

сматривать где-то за околицей политической 

экономии. Если бы их исследования имели 

дело с разными предметами, то не было бы и 

резона для дискуссий между ними, между 

представителями других направлений [1,3]. 

Не означает ли, однако, сказанное, что 

излагаемая концепция не видит вообще 

различий в предмете составных частей общей 

экономической теории? Такой вопрос, конеч-

но, правомерен, и кроме того, он прямо ка-

сается понимания роли государства в рыноч-

ной экономике и отношения политической 

экономии к экономической политике. 

Сравнительный анализ показывает, что 

не с особенностей предмета двух главных 

направлений общей экономической теории 

следует начинать выявление доктринальных 

различий между ними, а с принципиальных 

различий в применяемых ими основных фило-

софских методах, реализующихся в специфи-

ческих методологических принципах каждого 

из них, о чем упоминалось выше. Как и в 

марксистской политической экономии, неок-

лассика привержена своему основному социа-

льно-философскому методу –позитивизму с 

его современными разновидностями прагма-

тизма. Как и диалектико-материалистичес-

кий метод в «Капитале», позитивизм развер-

нулся в ряде адекватных ему принципов, 

приняв общую форму «экономического мар-

жинализма» как специфического метода нео-

классической теории экономикс. Эти прин-

ципы отличаются прямой противоположнос-

тью принципам марксистской ветви полити-

ческой экономии: «методологический индиви-

дуализм», примат потребления, принцип огра-
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ниченности ресурсов, признание рациональ-

ности субъективного выбора и максимизации 

полезности и прибыли хозяйствующими 

субъектами – индивидами и фирмами, ограни-

чение ценового анализа меновыми отноше-

ниями, оптимальность распределения («алло-

кации») ресурсов и др. Именно этой методо-

логической «парадигмой», как и диалектико-

материалистической «парадигмой» марксистс-

кой политической экономии, определяется во-

дораздел на единой «территории» эконо-

мических отношений, изучаемых по-разному, 

с различными подходами, с различной целью 

и с разными идеологическими и практи-

ческими задачами, между двумя основными и 

другими альтернативными ветвями современ-

ной политической экономии. Тем самым – как 

логически производное – определяются и 

особенности их предмета (отсюда «метод – 

душа предмета») [1, 2]. 

Таким образом, когда перед нами стоит 

задача определить роль политической эконо-

мии как теоретического основания разработок 

в области экономической политики, мы, по 

существу, должны иметь в виду весь состав 

«общей экономической теории». Поскольку 

различия между ее частями определяются ме-

тодологией и соответствующими объемами 

(«долями»), сторонами, аспектами изучаемых 

ими экономических отношений, на экономи-

ческую политику должны «работать» все ее 

направления. Каждой субобласти общей эко-

номической теории найдется место в строю 

познания, объяснения протекающих процес-

сов в экономической системе и прогнозирова-

ния контуров развития экономической систе-

мы в ее отдельных сторонах горизонтальной и 

вертикальной структуры, на уровне микро- и 

макроэкономики, в фазах общественного вос-

производства, в институционально-экономи-

ческой среде, а также в целостном виде. 

Определив цели, приоритеты, основные 

направления экономической политики, госу-

дарство регулирует экономику, используя 

методы регулирования (методы экономичес-

кой политики): прогнозирование развития 

экономики, введение экономических нормати-

вов, установление налоговых ставок, опреде-

ление размеров денежной эмиссии, разработка 

государственных программ и их финансирова-

ние, поддержание курса национальной валю-

ты, установление квот на экспорт и импорт от-

дельных продуктов, определение прожиточ-

ного минимума, размеров минимальных пен-

сий, минимальной ставки заработной платы и 

многое другое. 
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MÜHASĠBAT UÇOTUNUN TƏġKĠLĠ, MALĠYYƏ  
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maya dəyəri, maliyyə nəticələri  

 

Ġstənilən təsərrüfat subyekti öz fəaliyyətini, 

gəlirlərini, xərclərini, təsərrüfat fəaliyyətinin nəti-

cələrini və s. müəyyən etmək üçün mühasibat 

uçotu təĢkil etməlidir. Son illərdə digər sahələrdə 

olduğu kimi mühasibat uçotu sahələrindədə bir 

sıra islahatlar həyata keçirilmiĢ,mühasibat uçotu 

ayrılıqda maliyyə uçotuna və idarəetmə uçotuna 

bölünmüĢdür. Bu uçot növlərinin bir-biri ilə qar-

Ģılıqlı əlaqəsi və fərqləri vardır. 

Mühasibat uçotu təsərrüfat əməliyyatları-

nın mühasibat qaydası ilə rəsmiyyətə salınmasını 

və onların qeydiyyata alınmasını özündə birləĢdi-

rən uçot informasiyalarının toplanması eləcədə 

maliyyə hesabatının tərtib edilməsi sistemini 

özündə əks etdirir. Maliyyə hesabatının məlumat-

ları təĢkilatın daxilində müxtəlif səviyyəli rəhbər-

lər və xarici istifadəçilər (investorlar, kreditorlar, 

banklar, vergi və maliyyə orqanları və i.a.) tərə-

findən istifadə edilir. Maliyyə uçotu mühasibat 

uçotunun xeyli hissəsini əhatə edərək təĢkilatın 

əmlakı və öhdəlikləri eyri-maddi aktivlər,əsas və-

saitlər, icarə edilmiĢ əmlaklar, maliyyə qoyuluĢ-

ları, dövriyyə aktivləri və təĢkilatın öhdəlikləri, 

pul vəsaitləri,kapitalları,fondları və ehtiyatları, 

mənfəət və zərərləri və i.a. haqda informasiyaları 

özündə birləĢdirir.  

Ġdarəetmə uçotu gələcəkdə mühasibat 

uçotunun tərkib hissəsi olmaqla təĢkilatın daxilin-

də müxtəlif səviyyəli rəhbərlər tərəfindən istifadə 

olunan uçot informasiyalarının toplanması üçün 

nəzərdə tutulur.Bu uçot növünün baĢlıca təyinatı 

konkret istehsalat nəticələrinin əldə edilməsində 

məsul olan menecerləri lazımi və tam həcmdə 

informasiya ilə təmin etməkdən ibarətdir. 

Ġdarəetmə uçotu plan,normativ, proqnoz və 

analitik informasiyaları ümumiləĢdirir, uçotun 

müĢahidə prosedurlarını, onların ölçülməsi və 

qeydə alınmasını tam əks etdirir. 

Vergi uçotu mühasibat uçotunun tərkib 

hissəsi olmaqla vergiyə cəlb olunma və vergi he-

sabatı tərtib etmək məqsədi ilə mühasibat qayda-

sında rəsmiyyətə salınması üçün nəzərdə tutul-

muĢdur. Mühasibat uçotu sistemində vergi uçotu 

maliyyə uçotu ilə yanaĢı aparılır və vergi ödəniĢ-

ləri məqsədilə uçot üçün vacibdir. 

Maliyyə və idarəetmə uçotu müəssisənin 

maliyyə vəziyyəti haqda məlumat almaq və idarə-

etmə qərarları qəbul etmək üçün lazımdır. 

 Maliyyə və idarəetmə uçotlarını müqa-

yisə edərkən bir sıra fərqləndirici əlamətləri ayırd 

etmək olar Uçot məlumatlarının istifadəçiləri 

üzrə. Maliyyə uçotu tərəfindən təqdim olunmuĢ 

məlumatın istifadəçiləri həm daxili həm də xarici 

ola bilər. Bu zaman idarəetmə uçotunun məlumatı 

kommersiya sirri olduğu üçün yalnız daxili 

istifadəçilərə verilir. 

 Mühasibat uçotunun sistem növləri 

üzrə. Maliyyə uçotu ikili qeydiyyat əsasında apa-

rılır, idarəetmə uçotu bununla məhdudlaĢmır. 

 Uçot obyekti üzrə. Maliyyə uçotunun 

obyekti bütövlükdə müəssisədir, idarəetmə uçotu 

isə ayrı-ayrı struktur bölmələri üzrə aparılır. 

 Aparılma mütləqliyi və hüquqi tələbat-

lar üzrə. Maliyyə uçotunun aparılması mütləqdir, 

o, qanunvericiliklə ciddi reqlamentləĢdirilmiĢdir 

və uçot və hesabatın beynəlxalq standartlarına 

istiqamətlənmiĢdir. Ġdarəetmə uçotu ehtiyac oldu-

ğu halda müdiriyyətin qərarı əsasında aparılır. Bu 

zaman uçot məlumatı o halda toplanılıb iĢlənilir 

ki, onun istifadəsindən gələn fayda və mənfəət 

onun toplanmasına və iĢlənməsinə çəkilən xərc-

lərdən üstün olsun. 

 Uçotun prinsipləri və aparılma qayda-

ları üzrə. Maliyyə uçotu qəbul olunmuĢ nizamna-

mə və qaydalara uyğun həyata keçirilir. Ġdarəetmə 

uçotu uçotun istənilən qaydası üzrə aparıla bilər. 

Burada əsas olan məlumatın faydalılığıdır. 

 Məlumatın müvəqqəti nisbəti üzrə. 
Maliyyə uçotu artıq bitmiĢ məlumatı əks etdirir, 

yəni, sanki "bu necə olmuĢdur" sualını verir. 

Ġdarəetmə uçotu bitmiĢ məlumatı əks etdirir, gələ-

cək üçün planlardan ibarət olur və "necə olma-

lıdır" sualına cavab verir. 

 Təqdim olunan məlumatın dəqiqliyi 

üzrə. Məlumat dəqiq və obyektiv olmalıdır, eləcə 

də yoxlamaya davam gətirməlidir. Ġdarəetmə 

uçotu məlumat toplanıĢının cəldliyini tələb edir. 

Obyektiv məlumatla yanaĢı təxmini və təqribi 

qiymətləndirmədən də istifadə olunur ki, bu da 

idarəetmə qərarının qəbulu üçün kifayətdir. 
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 Tərtibat və məlumat toplanıĢının döv-

riliyi üzrə. Maliyyə uçotu məlumatın daimi top-

lanmasını və iĢlənməsini tələb edir(aylıq, rüblük, 

illik). Ġdarəetmə uçotu məqsədilə məlumat daimi, 

həm də ehtiyac yarandıqca toplana bilər. 

 Təqdim olunan məlumatın keyfiyyətinə 

məsuliyyət üzrə. Maliyyə uçotunda məlumatın 

təhrifi məhkəmə tərəfindən cəzalandırılır, idarəet-

mə uçotunda səhvlər müəssisədaxili inzibati sank-

siyalarla məhdudlaĢırlar. 

 Uçot miqyasları üzrə. Maliyyə uçotu 

hesabatlarında bütün müəssisənin fəaliyyəti haq-

da məlumat təqdim olunur,idarəetmə uçotu hesa-

batlarında isə - fəaliyyətin ayrı-ayrı sahələri və 

bölmələr üzrə, məsələn məhsul növləri, Ģöbələr 

və s. 

Beləliklə maliyyə uçotu təkcə müəssisənin 

özü üçün deyil, xarici istifadəçilər - dövlət orqan-

ları, vergi orqanları, kreditorlar, sərmayəçilər və 

s. üçün də vacib və mütləqdir. Ġdarəetmə uçotu 

müəssisənin özü üçün vacibdir. Lakin qeyd etmək 

lazımdır ki, o aparılmadan idarəetmə qərarlarının 

qəbul edilməsi çətinləĢir, eləcə də meydana çıxan 

məsələlər barəsində düzgün olmayan qərarlar qə-

bul etmək ehtimalı yaranır. 

Maliyyə uçotu müəssisənin bütün fəaliyyət 

sahələrinə, uçot obyektlərinə və onların yaranma 

mənbələrinə aiddir. Ġdarəetmə uçotu, adətən isthe-

sal xərclərinə və məhsul satıĢına, müəssisənin 

fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinə aiddir. 

Ġdarəetmə uçotu düzgün idarəetmə qərarla-

rının qəbul edilməsi üçün təĢkilatın menecerlərinə 

lazım olan məlumatın toplanması, iĢlənməsi və 

təhlili üçün Ģərait yaradır. 

Məlumat sisteminin əsasında mühasibat 

məlumatları durur. Ġdarəetmə uçotu (və ya baĢqa 

sözlə məsrəflər uçotu) istehsal olunan məhsulun, 

iĢin, xidmətin maya dəyərinin hesablanması, qiy-

mətlərin təyin olunması, ehtiyatların və material 

resursların, eləcə də gəlir səviyyəsinin qiymətlən-

dirilməsi üçün vacibdir. 

Ġdarəetmə uçotunun və təhlilinin məqsədlə-

ri məhsulun istehsalı və satıĢı üçün məsrəflərin 

formalaĢdırılması məsələlərinin həlli, eləcə də 

onların istifadə effektivliyinə təsirinin müəyyən-

ləĢdirilməsidir. 

Maliyyə uçotunun və təhlilinin məqsədləri 

maliyyə ehtiyatları, əməliyyatlar və müəssisənin 

fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin əks olunması 

və təhlilidir. Ġdarəetmə uçotunun preroqativi məh-

sul istehsalı və satıĢına faktiki məsrəflərin, müəs-

sisənin xərc və gəlirlərinin müəyyənləĢdirilməsi, 

eləcə də planlı maliyyə nəticələrinin aĢkarlanması 

üçün planlaĢdırılmasıdır. Ġdarəetmə uçotu və təh-

lili sonrakı istehsalın, onun həcmini artırılmasının 

perspektivlərini, bu və ya digər fəaliyyət sahə-

lərinə xərc qoyuluĢunun effektivliyini aĢkarlayar-

kən xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Maliyyə uçotu və təhlili yalnız faktik re-

sursları və onların mənbələrini əks etdirir, hesab-

lama yolu ilə maliyyə nəticələrini aĢkarlayır, la-

kin bu zaman plan və smeta tərtibatını nəzərdə 

tutmur. Maliyyə təhlili təĢkilatın mülki vəziy-

yətini öyrənməyə, xüsusi və borc kapitalının st-

rukturunu, gəlirin tərkib və strukturunu, onun sə-

viyyəsini aĢkara çıxarmağa imkan verir. 

Bununla yanaĢı maliyyə və idarəetrmə uço-

tu arasında sıx qarĢılıqlı əlaqə mövcuddur. Ġsteh-

salın xərcləri və resursları idarəetmə uçotunun 

obyektləridir. Ġstehsal mərhələlərindən keçərək 

onlar məhsula və onun satıĢından gələn mədaxilə 

çevrilirlər, eləcə də məsrəflərə, bunlar isə maliyyə 

uçotunun obyektidir. Fəaliyyətin son nəticəsi - 

gəlirdə məlumat hesab olunur və maliyyə uçotu 

və təhlilinin obyektidir. 

Beləliklə, maliyyə uçotu bütövlükdə təĢki-

latın fəaliyyəti haqda məlumatı, idarəetmə uçotu 

isə mövcud vəziyyətin təhlili və müəssisənin daha 

effektiv inkiĢaf yollarının aĢkarlanmasını əks et-

dirir. Maliyyə uçotu idarəetmə uçotunun əsasını 

təĢkil edir, belə ki, onun üçün lazım olan məlu-

matları təqdim edir. 

Maliyyə uçotunun idarəetmə uçotudan fər-

qi həm də ondadır ki, maliyyə uçotunun məqsədi 

təĢkilatın mülki vəziyyətinin, onun maliyyə daya-

nıqlığının əks olunmasıdır. Ġdarəetmə uçotu bu və 

ya digər məsələ və məqsədlərə cavabdeh olan me-

necerləri məlumatla təmin edir. Bu məlumat mü-

vafiq qərarların və istehsal məsələlərinin təhlili və 

qəbul edilməsi, planlaĢdırılması,təĢkilatın fəaliy-

yətinin nəzarəti və nizamlanması üçün vacibdir. 

Ġdarəetmə uçotu üçün vacib olan daxili məluma-

tın toplanıb iĢlənməsi maliyyə uçotu üçün vacib 

olan məlumatın iĢlənməsindən fərqli olan qayda-

lara tabedir. 

Uçotu aparılan obyektlərə yanaĢmalar da 

fərqlidir. Belə ki, pul vəsaitlərinin maliyyə uço-

tunda diqqət pul resurslarının uçotunun özünə yö-

nəldilir, yəni onların həcmi, növləri (təĢkilatın 

kassasındakı nəğd pul və hesablaĢma və valyuta 

hesablarındakı vəsaitlər), kassa əməliyyatlarının 

iqtisadi məzmunu, bank hesablarındakı əməliy-

yatlar və s. nəzərdən keçirilir. 

Ġdarəetmə uçotu pul vəsaitlərinin, onların 

formalaĢma mənbələrinin uçotu və təhlili və 

onların yatırım yollarının müəyyənləĢdirilməsi ilə 

məĢğuldur. Maliyyə resurslarının idarəetmə uço-

tunun məqsədi onların daxilolma mənbələrinin 

öyrənilməsi və pul vəsaitlərinin daha effektiv 
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üsulla yerləĢdirilməsinin iqtisadi strategiyasının 

hazırlanmasıdır. 

Cari öhdəliklərin və hesablaĢmaların ma-

liyyə uçotu bu öhdəliklərin və onların mənbələri-

nin tərkibi və strukturu haqda məlumatın iĢlənmə-

sinə əsaslanmıĢdır.Bu öhdəliklərin idarəetmə uço-

tunun məqsədləri onların mənbələrinin uçotu və 

cəlb olunmuĢ vəsaitlərin effektiv yatırımı strategi-

yasının hazırlanmasıdır. Ġdarəetmə uçotu həm də 

debitor və kreditor borclarının yaranması ilə əla-

qədar formalaĢan məsrəfləri də nəzərdən keçirir. 

Müəssisənin əsas vəsaitləri və qeyri-mate-

rial aktivlərinin maliyyə uçotu onların tərkibi, 

stukturu və qiymətləndirilməsini, qeyri-dövri ak-

tivlərə yatırım həcmlərini öyrənir, amortizasiya-

nın, əsas vəsaitlərin bərpası və təmirinə məsrəflə-

rin və əsas vəsaitlərin və qeyri- material aktivlərin 

daxil olması, mövcudluğu və sıradan çıxması ilə 

əlaqədar digər əməliyyatların uçotunu aparır. 

Əsas vəsaitlərin idarəetmə uçotu onların tərkibi-

nin, vəziyyətinin, əsas fondların və avadanlığın 

idarə edilməsinin asanlaĢdırılması məqsədilə 

hərəkətlərini öyrənir. Ġdarəetmə uçotu əsas 

vəsaitlərin saxlanması və istifadəsi məsrəflərinin 

tərkibi və strukturunu, onların istifadə effektivli-

yini, istehsal olunan məhsulun maya dəyərinə 

daxil edilən əsas vəsaitlər və qeyri-material aktiv-

lər üzrə onların əldə edilməsi xərclərini ödəmək 

məqsədilə amortizasiya hesablanmasını öyrənir. 

Amortizasiyanın məsrəf maddəsi kimi məhsulun 

maya dəyərini formalaĢdıran bir maddə olduğunu 

nəzərə alaraq, idarəetmə uçotu bu uçot obyektinə 

xüsusi yer ayırır. 

Material-istehsal ehtiyatlarının həm maliy-

yə, həm də idarəetmə uçotunda əhəmiyyətli yer 

ayrılır. Material resurslar - təĢkilatın fəaliyyəti 

üçün vacib olan əsas resurslardır. Maliyyə uçotu 

onların məbləğlə ifadə olunmuĢ miqdarının, tərki-

binin, strukturunun, qiymətləndirilməsinin müəy-

yənləĢdirilməsini nəzərdə tutur. Ġdarəetmə uçotu 

onların istifadə effektivliyini, material resursların 

əldə edilməsi məsrəflərini nəzərdən keçirir. Mate-

rial resurslar məhsulun maya dəyərində böyük 

xüsusi çəkiyə malikdir, buna görə də idarəetmə 

uçotunun məqsədi onların daha effektiv istifadə 

strategiyasının iĢlənib hazırlanmasıdır. 

Əmək haqqının ödənilməsi üzrə iĢçi heyət-

lə hesablaĢmaların uçotu da həm maliyyə həm də 

idarəetmə uçotunda əsas yer tutur. Maliyyə uçotu 

əməyin ödənilməsi fondunun həcmini, tutulmalar 

və ödəmələrin növləri, idarəetmə uçotu – əməyin 

ödənilməsi xərcləri, əmək resurslarının istifadə 

effektivliyini nəzərdən keçirir. 

Ġstehsal və məhsulun maya dəyəri xərcləri-

nin maliyyə uçotu vasitəli və vasitəsiz məsrəflərin 

məbləğlə ifadə edilən uçotu,məhsulun maya də-

yəri, iĢlər, xidmətlər, onların tərkib və strukturla-

rından ibarətdir. idarəetmə uçotu məhsulun maya 

dəyərinin formalaĢdırılması, maya dəyərinə daxil 

olan və olmayan məsrəflərin optimallaĢdırılması, 

material, əmək və maliyyə resurslarının effektiv 

istifadə strategiyasının iĢlənib hazırlanması ilə 

məĢğul olur. 

Ġdarəetmə uçotu onların istifadə effektivli-

yini, material resursların əldə edilməsi məsrəflə-

rini nəzərdən keçirir. Material resurslar məhsulun 

maya dəyərində böyük xüsusi çəkiyə malikdir, 

buna görə də idarəetmə uçotunun məqsədi onların 

daha effektiv istifadə strategiyasının iĢlənib hazır-

lanmasıdır. 

Əmək haqqının ödənilməsi üzrə iĢçi heyət-

lə hesablaĢmaların uçotu da həm maliyyə həm də 

idarəetmə uçotunda əsas yer tutur. Maliyyə uçotu 

əməyin ödənilməsi fondunun həcmini, tutulmalar 

və ödəmələrin növləri, idarəetmə uçotu – əməyin 

ödənilməsi xərcləri, əmək resurslarının istifadə 

effektivliyini nəzərdən keçirir. 

Ġstehsal və məhsulun maya dəyəri xərcləri-

nin maliyyə uçotu vasitəli və vasitəsiz məsrəflərin 

məbləğlə ifadə edilən uçotu, məhsulun maya də-

yəri, iĢlər, xidmətlər, onların tərkib və strukturla-

rından ibarətdir. idarəetmə uçotu məhsulun maya 

dəyərinin formalaĢdırılması, maya dəyərinə daxil 

olan və olmayan məsrəflərin optimallaĢdırılması, 

material, əmək və maliyyə resurslarının effektiv 

istifadə strategiyasının iĢlənib hazırlanması ilə 

məĢğul olur. 

Beləliklə, nəticə çıxarmaq olar ki, maliyyə 

uçotu təĢkilatın fəaliyyətinin uçotunun bütün ob-

yektlərinin kəmiyyət tərəfini, idarəetmə uçotu isə 

onların keyfiyyət xarakteristikasını, istifadə effek-

tivliyini nəzərdən keçirir. Maliyyə uçotunun 

idarəetmə uçotundan əsas fərqi də məhz budur. 
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The organization of accounting, the difference between  

financial and management accounting 

                                                      R.I.Verdiyeva 

                                                                                                          Ganja Technikal College 

 

SUMMARY 

Key words: financial accounting,management accounting,tax accounting, accounting 

users,cost accounting,cost of production,financial results 

 

The article explains the Azerbaijan Republic’s national accounting standards’ financial and 

management accountings based on international accounting standards, and the mutual connection and 

difference between them. Also, the users of financial and management accounting, the role and 

importance of these accounting types in the organization of financial accounting were also mentioned. 

 

Организация бухгалтерского учѐта, разница между финансовым 

 и управленческим учѐтом 

 

                                                                                                                           Р.И. Вердиева  

   Гянджинский технический колледж 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: финансовый учѐт, управленческий учѐт, налоговый учѐт, учѐт 

пользователей , учѐт расходов, себестоимость, финансовый результат 

 

В статье в соответствии с Международными Стандартами Бухгалтерского Учѐта в 

Азербайджанской Республике объясняются Национальные Стандарты Бухгалтерского Учѐта, 

финансового и управленческого учѐта, а также взаимодействия и различия между ними. А 

также было отмечено важность роли пользователей финансового и управленческого учѐта в 

организации бухгалтерского учѐта. 
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ĠDARƏETMƏ ĠġÇĠLƏRĠNĠN ƏMƏYĠNĠN SƏMƏRƏLĠLĠYĠNĠN 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ METODLARI 

N.Ə Qurbanov  

Gəncə Dövlət Universiteti  

 

Açar sözlər: idarəetmə işçiləri, əməyin qiymətləndirilməsi, rəhbərlik, əməyin təşkili 

 

Ölkəmizin bazar iqtisadiyyatına keçməsi 

bir sıra yeni potensial məsələlərin həllini tələb 

edir. Bu məsələlərdən biri də əmək potensialından 

maksimum istifadə etməkdir. Ġqtisadiyyatın müx-

təlif sahələrində firma və Ģirkətlərdə rəqabət qabi-

liyyətini saxlamaq üçün innovativ fəaliyyət göstə-

rilməlidir ki, burada da əsas iĢ idarəetmə iĢçiləri-

nin üzərinə düĢür. 

Firma və Ģirkətlərin idarəetmə iĢçilərinin 

innovativ fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldil-

məsi məsələləri ilə məĢğul olarkən idarəetmə 

əməyinin qiymətləndirilməsinin metodologiyasını 

və metodlarını müəyyən etmək lazımdır.  

Ġdarəetmə fəaliyyətində müxtəlif metodlar-

dan xüsusilə də, elmi ―əsaslandırılmıĢ‖ məqsədlər 

üzrə və ―qabaqlayıcı‖ strateji idarəetmə metodla-

rından istifadə olunur. 

Məqsədlər üzrə idarəetmə fəaliyyətinin 

qiymətləndirmə meyarının əsasında son nəticənin 

əldə olunması durur ki, bu nəticədə firma və Ģir-

kətlərin rəhbərlərini öz fəaliyyətlərində məqsəd-

lərin əldə edilməsinə istiqamətlənmiĢ fəaliyyət 

göstərmələrini tələb edir. 

Ġdarəetmə fəaliyyətinin təkmilləĢməsi pro-

sesində istifadə olunan metodlardan biri də komp-

leks yanaĢmadır. Bu halda idarəetmə fəaliyyəti 

qüvvədə olan amillərin təsiri ilə inkiĢaf və dəyiĢ-

mə vəziyyətindəki proses kimi öyrənilir. 

Kompleks yanaĢma iqtisadi sosial və milli 

münasibətlərin qarĢılıqlı əlaqəsini, həmçinin rəh-

bər iĢçilərin idarəetmə fəaliyyətinin təhlilinə hü-

quqi, sosial psixoloji yanaĢmaları nəzərdə tutur. 

Ġdarəetmə iĢçilərinin əməyinin və onların 

bilavasitə idarəetmə fəaliyyətinin təĢkilinin yaxĢı-

laĢdırılması üzrə təcili tədbirlər hazırlamaq üçün 

məqsədli-sistemli yanaĢma metodları tətbiq olu-

nur ki, onlar da idarə edən və idarə olunan sistemi 

ümumi məqsədli-sistemin xüsusiyyətlərini, daxili 

və xarici əlaqələrini aĢkara çıxarmaq məqsədilə 

birləĢən qarĢılıqlı əlaqəli elementləri tam bir 

kompleks kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir. 

Ġdarəetmə iĢçiləri tərəfindən qərar qəbul 

edilərkən tələb olunan informasiyanın iĢlənib ha-

zırlanması üçün riyazi analizdən istifadə ona  

məqsədlərin hərtərəfli təhlili məsrəflərin kəmiy-

yət müqayisəsi, səmərəlilik və risk əsasında öz 

fəaliyyəti üçün optimal kurs seçməyə imkan verir. 

Bu halda sistemin təhlili idarəetmənin təĢkilatı st-

rukturunun layihələĢdirilməsinin metodoloji əsas-

larından biri kimi çıxıĢ edir.  

Obyektin davranıĢının modelləĢdirilməsi-

nin tətbiq edilməsi idarəetmə fəaliyyətinin təkmil-

ləĢməsi üçün kifayət qədər səmərəli metoddur. Bu 

metod idarə olunan obyektin və idarəetmə sub-

yektinin modelinin qurulmasından ibarət olub, 

onların davranıĢlarının xüsusiyyətlərini öyrənmə-

yi asanlaĢdırır.  

Ġdarəetmə iĢçilərinin əməyinin yaxĢılaĢdı-

rılmasının bəyənilmiĢ metodlarından biri kimi 

elmi-təcrübə metodlarından geniĢ istifadə edilir. 

Təcrübə zamanı mümkün qərarlar müəssisə, 

firma və Ģirkətlərin bir və ya bir neçə obyektində 

sınaqdan keçirilir. Nəticənin təhlilindən sonra qə-

rar dəqiqləĢdirilir, bütün obyektlərə tətbiq edilir 

və yaxud səhv olunarsa, bilinərsə qəbul olunmur. 

Bundan əlavə idarəetmə təcrübəsində ana-

liz və sintez, induksiya və deduksiya və bir sıra 

bu kimi tanınmıĢ ümumi elmi vasitələrdən istifa-

də olunur. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi metodların 

hər birini ayrı-ayrılıqda deyil, kompleks halda tət-

biq etmək lazımdır. Bu halda rəhbərlərin idarə-

etmə fəaliyyətinin təzahür və proseslərinin daha 

dərin və tam dərki təmin olunur. 

Ġdarəetmə davranıĢı haqqındakı elm rəhbər-

lik və tabeçiliyindəki iĢçilər arasındakı əlaqə, 

məsləhətləĢmə və Ģəxsi əlaqələr metodundan isti-

fadə etməyi tövsiyyə edir. Lider tərəfindən qəbul 

edilən yerli ənənələr, texnologiya daha yüksək 

rəhbərliklə hesablaĢma kimi bir çox amillər təsir 

edir. 

Ġdarəetmə üslub və praktikasının tabeçilik-

lərə birbaĢa nəzarət edən bütün idarəetmə iĢçiləri 

üçün tələb olunur. Təəssüf ki, idarəetmə iĢçiləri-

nin əməyinin elmi təĢkili üzrə nə xaricdəki, nə də 

ölkə daxilindəki tədqiqatlarda idarəetmənin inno-

vasiya metodları praktiki olaraq kifayət qədər nə-

zərdən keçirilməmiĢdir.  

Bir çox alimlərin elmi iĢlərində firma və 

Ģirkətlərin idarə olunmasında təĢkilati strukturla-

rın əsaslandırılması və onların idarəetmənin sə-

mərəliliyinə etdiyi təsirə əhəmiyyətli dərəcədə 

diqqət yetirilir. Lakin bu tədqiqat sahəsində də 

təĢkilatı strukturların idarəetmədəki innovasiya-

lara olan həssaslığı problemi nəzərdən keçirilir. 
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Məlumdur ki əksər firma və Ģirkətlərin 

idarəetmə sistemi bölmələrin və əməkdaĢların fə-

aliyyətini və kombinasiya etmək üçün əvvəlcədən 

müəyyən olunmuĢdur. Firma və Ģirkətlər üçün 

daha səmərəli təĢkilati idarəetmə strukturunun 

seçilməsi bir sıra meyarlara, xüsusilədə maksi-

mum mənfəətli və etibarlı qərarların iĢlənib hazır-

lanması bacarığına dəyiĢən Ģəraitə uyğunlaĢma 

qabiliyyətinə idarəetmə funksiyalarının ixtisaslaĢ-

dırılmasına əsaslanır. TəĢkilati strukturun qeyd 

etdiyimiz elmi əsaslandırılmıĢ yaradılma meyar-

ları idarəetmə iĢçilərinə öz iĢlərini səmərəli təĢkil 

etməyə və planlaĢdırmağa imkan verir.  Elm və 

praktikada təĢkilati strukturların müxtəlif növləri 

iĢlənib hazırlanmıĢdır ki, bu tərkibə xətti funksio-

nal, xətti miqyaslı, məhdud funksional matris 

proqramlı, məqsədli və digərləri daxildir.  

Ġdarəetmənin səmərəli strukturlarını yarat-

maq məqsədilə bir - birilə bağlı olan hissələrdən 

axtarıĢ aparılması, təĢkilati layihənin iĢlənib ha-

zırlanması və proqrama daxil edilməsindən ibarət 

müxtəlif metodlardan istifadə olunur. Bu halda 

təĢkilati layihə metoduna təĢkilati idarəetmə apa-

ratının əmək prosesinin və sənədləĢdirmə iĢlərinin 

təkmilləĢdirilməsi daxil edilir. 

Praktikada öz təsdiqini tapmıĢ elmi metod-

lar təsdiq edir ki, iĢ yerində artıq heç nə saxlamaq 

lazım deyil. Hər bir əĢyanın öz yeri və idarəetmə 

əməyi prosesində, sabit yerdəyiĢmə səbəbi olma-

lıdır. Ġdarəetmə iĢçilərinin iĢlədiyi sənədləri elə 

yerləĢdirmək lazımdır ki, onları görmək, götür-

mək və istifadə etmək mümkün olsun.  

Həm müəssisələrin idarəetmə iĢçilərinin, 

həm tabeçilikdə olanların öz funksiyaları necə 

icra etmələrini qiymətləndirmə metodlarına bö-

yük diqqət ayrılmıĢdır. Bu halda, müxtəlif metod-

lardan, o cümlədən sıralama metodlarından 

(müəssisəni idarəetmə iĢçiləri və əməkdaĢları xid-

mətlərindən asılı olaraq sıralanırlar) istifadə olu-

nur. Həmçinin praktikada öz təsdiqini tapmıĢ bal 

ilə (beĢballıq, yaxud rəqəmsiz, pis, yaxĢı) və 

Ģkala ilə qiymətləndirmə (adətən beĢ dərəcəli) 

söhbətlərin aparılması (bu zaman tabeçilikdəki 

Ģəxsi qiymətləndirilən dövr ərzindəki uğurlardan 

və uğursuzluqlardan danıĢır) tətbiq olunur. 

Müasir Ģəraitdə idarəetmə iĢçilərinin iĢində 

elektron poçt, elektron ofis və digər imkanlar da 

daxil olmaqla informasiyanın iĢlənib hazırlan-

masınının müasir metodlarından istifadə olunur.  

Qeyd olunanlardan bir daha məlum olur ki, 

həm elmdə, həm də praktikada öz təsdiqini tap-

mıĢ əsas metod iĢçilərin idarəetmə fəaliyyətinin 

forma və metodlarının daimi təkmilləĢdirilməsi 

yəni müxtəlif yeniliklərin iĢlənib hazırlanması, 

tətbiq edilməsi və bunun nəticəsində idarəetmə 

iĢçisinin əməyinin təĢkilinin yaxĢılaĢdırılması 

hesab olunur. 

Digər müəlliflər idarəetmə iĢçisinin əməyi-

nin özünü təkmilləĢdirilməsi prosesi üçün bəzi 

metod və yanaĢmalar təklif edirlər ki, onlardan 

biri də sərbəst düĢünmə vərdiĢinin inkiĢaf etdiril-

məsi Ģəxsi təcrübə əsasında perspektivli ideya-

ların hazırlanmasıdır. Digər özünü təkmilləĢdirmə 

metodu isə kənardan edilən kömək ilə, yəni sual-

ların və elmi informasiyaların köməyi ilə Ģəxsi 

ideyaların yaradılmasıdır. Bu halda idarəetmə 

iĢçisi yeni qabiliyyətlər özünə inamı, digərlərini 

baĢadüĢmə tabeçiliyində olanlara qarĢı qayğı 

qazanır. 

Özünü təkmilləĢdirmə Ģəxsiyyət dəyiĢiklik-

lərini, fərqli baxıĢların və yeni hisslərin yaranma-

sını nəzərdə tutur. Özünü təkmilləĢdirmənin daha 

bir aspekti özünü qiymətləndirmə zərurətidir. Bu 

zaman digər Ģəxslərin idarəetmə iĢçisi barədə 

fikirləri müəyyən rol oynayır. Özünü təkmilləĢ-

dirmə  üçün Ģəxsi keyfiyyətlərin xüsusilə cəsarət 

və qiymətliliyin etimad və inamını, səmimiyyətin 

və ziddiyyətin, hədəfi bilmə və ümidin müəyyən 

edilməsi vacib hesab edilir.  

Tədqiqatçıların fikrincə özünü təkmilləĢdir-

mə insandan inam, ümid, səmimiyyət, cəsarət və 

digər bacarıqlar tələb edən çətin bir iĢdir və 

nəticələri bəzən tez bir zamanda özünü biruzə 

verir. Bu metodun üstünlükləri-idarəetmə iĢçiləri-

nin fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

üçün daim axtarıĢda olmaqdan, vacib problemlə-

rin həll edilməsindən, həmçinin sadə və münasib 

maddi vəsaitlərdən istifadə etməkdən ibarətdir. 

Müasir idarəetmə iĢçisinin bazar iqtisadiy-

yatı Ģəraitində inamla fəaliyyət göstərməsi üçün 

innovasiya metodların iĢlənib hazırlanmasında 

iĢtirakı, öz idarəetmə fəaliyyətinə onları tətbiq 

etməsi və onlardan istifadə zəruridir. 
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Bazar iqtisadi münasibətləri Ģəraitində ba-

zar imkanlarının təhlili, məqsədli bazarların sеçil-

məsi, bütövlükdə iqtisadi proseslərin idarə olun-

ması menecment sisteminin əsas vəzifələrindən-

dir. Menecment sistemində planlaĢdırma xüsusi 

əhəmiyyət kəsb еdir. 

Menecment sistemində planlaĢdırma müəs-

sisəsi hər bir istеhsal sahəsi, əmtəəsi və yaхud 

əmtəə markası üçün planların hazırlanmasını nə-

zərdə tutur. Bu zaman nəzərdə tutulur ki, müəssi-

sə artıq özünün hər bir istеhsalatı ilə nеcə rəftar 

еtmək barəsində stratеji qərar qəbul еtmiĢdir. 

Müхtəlif fəaliyyət sahələrində olduğu kimi kənd 

təsərrüfatı хammalı еmal müəssisələrində də me-

necment sisteminin düzgün təĢkili qarĢıda duran 

əsas vəzifələrdən biridir.  

Menecment sistemində planlaĢdırma özün-

də aĢağıdakıları əhatə еdir: iĢlərin icrası haqqında 

məlumat; mövcud vəziyyət haqqında məlumat; 

müĢtərilər haqqında məlumat; bazarın sеqmеnt-

ləĢdirilməsi haqqında məlumat; menecmentin 

məqsədləri və stratеgiyası; fəaliyyət proqramları 

və s. PlanlaĢdırmanın əsas vəzifəsi kənd təsərrü-

fatı хammalı еmal müəssisələrinin bazarda möv-

qеyini möhkəmləndirmək və rəqabət mübarizə-

sində qalib gəlmək üçün zəruri imkanları tapmaq 

və istifadə еtməkdir.  

Müasir Ģəraitdə müəssisələr gərgin rəqabət 

Ģəraitində, iqtisadi Ģərtlərin daima dəyiĢdiyi bir 

vaхtda iĢləməyə məcburdurlar. Əgər, kənd təsər-

rüfatı хammalı еmal müəssisələrinin dəqiq planı 

yoхdursa, onun fəaliyyəti hеç də asan olmayacaq 

və ya hеç mümkün olmayacaq.  Təhlil göstərir ki, 

kənd təsərrüfatı хammalı еmal müəssisələrində 

planlaĢdırma müəssisə fəaliyyətinin məqsədlərini 

müəyyən еtməyə, müəssisənin bütün əməkdaĢla-

rının səyini kordinasiya еtməyə, müəssisə fəaliy-

yətinin istiqamətlərini müəyyən еtməyə, хidmət 

еdir. 

Müəssisələrdə səmərəli planlaĢdırmanı hə-

yata kеçirmək üçün aĢağıdakı prinsiplərə əməl еt-

mək lazımdır: yaхın iki il üçün məqsədlərin 

müəyyən еdilməsi; biznеs fəaliyyətinə hal-hazır-

da təsir еdən və gələcəkdə təsir еdə biləcək хarici 

amillər haqqında daha çoх informasiya toplanıl-

ması; planın sadə və yığcam olması; səmərəliliyin 

təmini üçün zəruri bilik və bacarığa yiyələnmək. 

Məlum olduğu kimi konkrеt məhsul növü-

nün istеhsalı хüsusilə еmal müəssisələrində əhə-

miyyətli dərəcədə fərqlənir. Bu kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istifadə olunma хüsusiyyətləri ilə 

bağlıdır. Müasir iqtisadi Ģəraitdə ərzaq problеmi-

nin həll еdilməsində kənd təsərrüfatı məhsulları 

istеhsalının artırılması və onun səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi birinci dərəcəli vəzifə hеsab olun-

malıdır. Bu məqsəd ilə, еlmi cəhətdən əsaslandı-

rılmıĢ idarəçilik sistеmi yaradılmalı, maddi maraq 

və baĢqa stimullaĢdırıcı mеtodlar, əlavə tədbirlər 

hazırlanaraq həyata kеçirilməlidir.  

Menecment sistemində potеnsial və həqiqi 

mümkün olan məhsulun alınmasına təsir еdən 

komplеks amillər iki yеrə bölünür: 

1. Ġdarə olunmayanlar (günəĢ radiasiyası, 

istilik, yağmurların miqdarı və s.) 

2. Ġdarə olunanlar (sort, aqrotехnika, qida 

mühiti, bitkinin хəstəlik, ziyanvеrici və alaqlar-

dan mühafizə еdilməsi, boy nizamlayıcıları və s.). 

Bеlə bir vəziyyət bu sahə üzrə menecment 

fəaliyyətinin səmərəli təĢkil еdilməsini və bunun 

vasitəsilə satıĢın, o cümlədən еmal fəaliyyətinin 

gücləndirilməsini, müхtəlif kеyfiyyətdə Ģirə istеh-

salının artırılmasını zəruri еdir.  

Məlum olduğu kimi istеhsal olunan məh-

sulların хüsusiyyətlərindən asılı olaraq onların sa-

tıĢı arasında kəskin fərq vardır. Məsələn, istеhsal 

olunan pambıq, tütün, yun, barama, çay yarpağı 

tamamilə еmal еdilmək üçün satılır. Digər məh-

sullar üzrə, yəni ət, süd, yumurta, tərəvəz, mеyvə, 

üzüm və s. satıĢı olduqca müхtəlifdir. Çünki hə-

min məhsullara tələbat еmal sahəsinin inkiĢaf sə-

viyyəsindən, nəqliyyatdan, daĢınma formasından, 

saхlanılma Ģəraitindən və s. asılıdır. 

Rеspublikada istеhsal olunan kənd təsərrü-

fatı məhsullarını еmal müəssisələri, kommеrsiya 

təĢkilatları, ayrı-ayrı müəssisələr, əhali və s. alır. 

Məhsulların satıĢının həmin formalarının səmərə-

liliyinin artırılması məqsədi ilə tərtib və təsdiq 

olunmuĢ müqavilələrə ciddi əməl olunmalıdır. 

Matеrialların təhlili göstərir ki, istеhsal 

olunmuĢ kənd təsərrüfatı məhsullarının və хüsu-

silə ərzaq məhsullarının vaхtında və yüksək kеy-

fiyyətlə satıĢ qiymət mехanizmi ilə sıх bağlıdır. 

Hazırda məhsulların satıĢı ilə əlaqədar fəaliyyət 

göstərən qiymət mехanizmi olduqca mürəkkəb-

dir. 
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Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində istеhsalçılar 

öz istеhsal еtdikləri məhsulu satmaq üçün lazım 

olan satıĢ kanallarının düzgün sеçilməsinə хüsusi 

diqqət yеtirməlidir. SatıĢ kanallarının iki forması 

vardır:  birbaĢa və ya sadə satıĢ kanalı, dolayı və 

ya mürəkkəb satıĢ kanalı. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, satıĢ kanalları-

nın sеçilməsi хərclər və gəlirlə bilavasitə əla-

qədardır. Məhsulun satıĢ kanalları sеçilərkən ilk 

növbədə onun səmərəliliyi müəyyən olunmalıdır.   

Əgər müəssisə еyni zamanda məhsulun is-

tеhlakçılara çatdırılmasında, həm birbaĢa, həm də 

dolayı formalardan istifadə еdərsə, bu çoх kanallı 

stratеji paylanma adlanır. Bu baxımdan satıĢ ka-

nalları sеçilərkən aĢağıdakı amillər nəzərə alın-

malıdır: tələbat; müəssisələrin fərqləndirici хüsu-

siyyətləri; məhsul vahidinin qiyməti; saхlanılma 

müddəti; rəqabət; məhsulun müvafiq hərəkət ka-

nallarının sеçilməsi. 

Menecment sistemində satıĢ kanalları sеçi-

lərkən aĢağıdakı хüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır: 

müĢtərilərin хüsusiyyətləri; əmtəənin хüsusiyyət-

ləri; rəqiblərin хüsusiyyətləri; ətraf mühit amil-

ləri. 

Bütün bunlar göstərir ki, menecment siste-

mində istеhsal və satıĢın təĢkili vəziyyətinin qiy-

mətləndirilməsi əsas Ģərtlərdəndir və bu amil bü-

tövlükdə menecment sisteminin səmərəliiyində 

özünü büruzə verir. 
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UOT  336:336.47 

FERMER TƏSƏRRÜFATLARININ OPTĠMAL PLANLAġDIRILMASININ 

 ĠQTĠSADĠ-RĠYAZĠ MODELĠNĠN QURULMASI 

S.N.Yusifov 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: İqtisadi riyazi model, iqtisadi rayon, optimal planlaşdırma, kriteriya, məhdudluq 

şərtləri 

Milli iqtisadiyyatın hər bir sahəsinin  opti-

mal planlaĢdırılması məsələlərinin  həlli ilə ya-

naĢı son illərdə kənd təsərrüfatı sahələrinin opti-

mal planlaĢdırılması məsələsi də bir sıra iqtisadi-

riyazi modellər yaradılmıĢ və  təcrübi məsələlərlə 

yoxlanılmıĢdır. Belə ki, torpaq sahələrinin kapital 

qoyuluĢunun əmək ehtiyatlarının daha səmərəli 

istifadə olunması məsələlərinin  müvəffəqiyyətli 

həlli ərazi üzrə (iqtisadi rayon, bölgə iri fermer tə-

sərrüfatları) kənd təsərrüfatının (müxtəlif təyinat-

lı) optimal planlaĢdırılması üçün iqtisadi-riyazi 

modellərin yaradılması ilə əlaqədardır[1] . 

Uzun illərin təcrübəsinə əsaslanaraq fermer 

təsərrüfatlarının optimal planlaĢdırılmasının bir 

sıra əsas iqtisadi-riyazi modellərindən geniĢ is-

tifadə edilir. Bu modelləri aĢağıdakı kimi sis-

temləĢdirmək olar: 

a)Ġqtisadi rayon, bölgə, yaxud da fermer tə-

sərrüfatları üçün kənd təsərrüfatı təyinatlı istehsal 

sahələrinin yaradılması modelləri. Elə  iqtisadi ra-

yon var ki, orada  yetiĢdirilən məhsul baĢqa iqti-

sadi rayonda əkilsə də məhsul o qədər də key-

fiyyətli olmur, yaxud istehsal az olur. Məs.: To-

vuz rayonunda istehsal olunan üzüm,  Balakən və 

Lənkəran zonasında olduğundan  daha məhsuldar, 

həm də   keyfiyyətli olur.  

b) Fermer təsərrüfatlarında istehsal olunan 

məhsullar üçün bazar münasibətləri düzgün tən-

zimlənməlidir. Bunun üçün dövlət tədarükünün 

olması daha  vacib amil kimi modelləĢdirilə bilər. 

Fermerin istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsulu 

bəzən aylarla qalıb xarab olur, o da iqtisadi 

ziyanla ölçülür. Burada kənd təsərrüfatı təyinatlı 

saxlanma anbarları ola bilər, ancaq anbar xərci 

fermeri qane etmir. Onun üçün də yeni iqtisadi-ri-

yazi model tərtib olunmalıdır.  

c)Fermer təsərrüfatlarında istehsalın həmçi-

nin artırılması, məhsul bölgüsünün yaradılması 

üçün kənd təsərrüfatı təyinatlı yararsız torpaqların 

yararlı hala salınaraq, yəni meliorasiya və ya irri-

qasiya iĢlərinin aparılması vacib Ģərtlərdəndir. 

Bəzən bələdiyyələr və ictimaiyyət bu məsələlərə 

biganə yanaĢmamalıdırlar. 

e) Fermer təsərrüfatlarının kənd təsərrüfatı 

təyinatlı torpaqların becərilməsində vacib ele-

mentlərdən biri də gübrə və mineral ehtiyatlardan 

istifadə edilməsi optimal variant kimi göstərilə 

bilər. 

g) Suvarılan təsərrüfatlarda su ehtiyatları 

yaratmaq, vaxtında suvarmaq üçün optimallıq se-

çilməlidir.  

ğ) Becərmə iĢlərinin müasir tələblərə cavab 

verən texnikadan istifadə edərək əl əməyindən az 

istifadə olunması üçün  iqtisadi-riyazi model se-

çilməlidir.  

Bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının 

həcminin  artırılması onların maya dəyərinin aĢa-

ğı salınması, istehsal olunmuĢ məhsulun  istehlak-

çılara çatdırılması xərclərinin azaldılması üçün 

fermer təsərrüfatlarının yerləĢdirilməsinin, yaxĢı-

laĢdırılmasının geniĢləndirilməsi ən vacib məsələ-

lərdəndir. Ġstehsalın daim inkiĢafı üçün fermerlə-

rin  ixtisaslaĢmasını təmin etmək vacib məsələlər-

dəndir. Fermer bir  təsərrüfat ilində hansı çətinlik-

lərlə qarĢılaĢdığını növbəti ildə  həmin çətinlik-

lərin aradan qaldırılmasına nail olmalıdır. Məs.: 

torpağın Ģumlanması, əkinə yararlı sahələrin 

seçilməsi, toxumun əldə edilməsi və s. kimi mə-

sələləri, iqtisadi-riyazi modeli qurmağa ehtiyac 

duyulur. Ayrı-ayrı ərazilər üzrə kənd təsərrüfatı 

istehsalının artırılması çoxsahəli xarakter daĢı-

dığından, onların kompleks (yerləĢdirilməsi) 

planlaĢdırılması daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Kənd təsərrüfatı ərazi üzrə kompleks yerləĢdiril-

məsi nəticəsində mövcud ehtiyatlardan tam  isti-

fadə olunması maksimum məhsul əldə etməyə sti-

mul yaradır[2]. 

Götürülən iqtisadi rayon üzrə kənd təsər-

rüfatı yerləĢdirilməsi və ixtisaslaĢdırılması məsə-

lələrinin iqtisadi-riyazi modelinin tərtibi və təhli-

linə baxaq. Bunun üçün aĢağıdakı iki amili əlavə 

etmək olar. 

1)Zona xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması 

(Dağ, dağətəyi, düzənlik və maillilik). 

2) Ġstehsalın yerləĢdirilməsini təmin edən 

məhdudluq Ģərtləri.( kriteriya). 

Elə incə məsələlər vardır ki, o məsələləri 

fermerlər kortəbii qəbul edir.AraĢdırmamıza əsas-

lanaraq qeyd etməliyəm ki, xətti proqramlaĢdırma 

məsələsi və riyazi modelləĢdirilmənin  optimal 

planlaĢdırılması bütün sahələrdə özünü göstərir. 

Kənd təsərrüfatı planlaĢdırılması və yerləĢ-

dirilməsi məsələsinin optimallaĢdırılması ümumi 
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məqsədə xidmət edir. optimallıq kriterisi verilmiĢ 

istehsal üçün (taxılçılıq, kartofçuluq, üzümçülük, 

heyvandarlıq, tütünçülük) ümumi məhsulun mak-

simum həcmi qəbul edilir. [ 3 ] 

Kənd təsərrüfatı istehsalının optimal yer-

ləĢdirilməsi modelini aĢağıdakı kimi verə bilərik. 

∑            

 

   

                       

∑      

 

   

                                     

Ģərti daxilində 

  ∑∑     

 

   

     

 

   

 

funksionalı maksimum qiymət alsın. 

Burada       - k-cı zonada i - növ məhsul 

istehsalı üçün, j – növ vəsaitin sərf olunması. 

    - k-cı zonada i – ci növ vəsaitin həcmi 

  - j – növ məhsul istehsalının həcminə 

qoyulan Ģərt. 

i – istehsal sahələrinin ümumi sayı. 

    - k-cı zonada j- növ məhsulun istehsal 

həcmi. 

    - k-cı zonada j - növ məhsul vahidinin 

qiymətidir. 

Bu məsələdə istehsal xərclərinin və vəsaitin 

miqdarını xarakterizə edən bərabərsizliklər siste-

mi zonalar üzrə qurulur. Bu kənd təsərrüfatı isteh-

salının yerləĢdirilməsinin optimal planlaĢdırılma-

sının ümumi iqtisadi-riyazi modelidir. Məhdudluq 

Ģərtlərinin də daxil edilməsi vacib Ģərtlərdəndir 

Kompleks məsələlərlə yanaĢı istehsal olunan 

məhsulun daĢınması  üçün nəqliyyat xərclərinin 

hesablanmasında iqtisadi – riyazi model qurmaq 

bəzi hesablamaları sadələĢdirir. 
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The establishment of economic and mathematical model  

of optimal planning of farms 

S.N.Yusifov 

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

 

Key words:  Economic mathematical model, economic region, the optimal planning, criteria, 

the terms of limitation 

 

The issue of the establishment of the systematization of the economy-mathematical model is 

reflected for agricultural development. It was noted the improve the efficiency of optimal planning of 

crop rotation system for different types of products of farms. It was given the economic-mathematical 

model of planning and placement  on the optimal planning the works of farms. 

 

УДK 336:336.47 

Создание экономико-математической модели  оптимального планирования   

фермерского хозяйства  

С.Н.Юсифов 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые  слова: Экономико-математической модели, экономический  район, 

оптимальное  планирование, критерия, условия предельности 

В статья анализируются проблемы создания  систематизированной экономико- 

математической модели  для развития сельского  хозяйства.     

Показывается  эффективность  оптимального  планирования  деятельности фермерских 

хозяйств занятых производством различных видов продукции, применяющих периодичную 

систему посева. В то же время, предлагается  экономико-математический модель по 

оптимальному планированию и размещению деятельности фермерских хозяйств     
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ĠQTĠSADĠYYATIN DÖVLƏT TƏNZĠMLƏNMƏSĠNDƏ 

 BÜDCƏ-VЕRGĠ SĠYASƏTĠNĠN ROLU 

 

İqtisadçı Z.B.Bayramova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: vergi sistemi, iqtisadi tənzimləmə,büdcə-vergi siyasəti,maliyyə,qeyri-neft 

sektoru,bazar iqtisadiyyatı 

 

Müasir dövrdə respublikamızda iqtisadiy-

yatın davamlı inkiĢaf strategiyasının əsas isti-

qamətlərindən biri qeyri-neft sektoru  sahələrinin 

inkiĢaf etdirilməsidir. Artıq bir neçə ildir ki, 

Azərbaycan iqtisadiyyatında mütərəqqi irəliləyiĢ-

lər baĢ vermiĢdir. Belə ki, son  illərdə çoxsaylı 

Dövlət Proqramına  uyğun olaraq ölkənin  sosial-

iqtisadi inkiĢafında  baĢ verən dəyiĢikliklər bir da-

ha qeyri-neft sektoruna yönəldilən xarici və daxili  

investisiyaların səmərələlik dərəcəsi  artmıĢ bu-

nunla da  respublikamız dünya ölkələri tərəfindən 

investisiya yönümlü ölkə kimi tanınmıĢdır. Möv-

cud vəziyyətin formalaĢmasında rəqabət mühitini 

təĢviq edən iqtisadi tənzimlənmə vasitələrindən 

olan vergi sisteminin də əvəzsiz  rolu vardır.  

Vergi sistemi iqtisadiyyatın təkanverici 

mexanizmi olub, onun səmərəli fəaliyyəti üçün 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu baxımdan-

dır ki, respublikamız müstəqillik qazandıqdan 

sonra ölkə iqtisadiyyatını  bazar münasibətlərinin  

tələblərinə uyğunlaĢdırmaq məqsədilə həyata keç-

irilmiĢ iqtisadi islahatların tərkibində vergi sis-

teminin fəaliyyət mexanizminin formalaĢdırılması 

tədbirləri prioritetlərdən hesab olunmuĢdur. Ġqti-

sadi fəaliyyətin leqallaĢdırılması və Ģəffaf iqtisadi 

mühitin formalaĢması baxımından həyata keçiril-

miĢ həmin tədbirlər çərçivəsində 2000–ci ildə 

Azərbaycan Respublikası  Vergilər Nazirliyi ya-

radılmıĢ  və 2001–ci  ilin yanvar  ayında isə Azər-

baycanın Respublikasının Vergi Məcəlləsi  qüv-

vəyə minmiĢdir. Büdcə vergi sisteminin təkmilləĢ-

dirilməsi istiqamətində atılmıĢ bu mühüm addımlar 

sayəsində ölkənin vergi sisteminin strukturunun 

möhkəmləndirilməsinə və vergi administrasiyası-

nın modernləĢdirilməsinə, adekvat kadr siyasəti-

nin həyata keçirilməsinə, vergi dən yayınmaların 

azalmasına və büdcə gəlirlərinin artmasına əlve-

riĢli zəmin yaranmıĢdır [2]. 

        Dövlət büdcəsinin istehsal sahələrinə aĢağı-

dakı istiqamətlərdə: ümumi daxili məhsulun böl-

üĢdürülməsi və yenidən bölüĢdürülməsi, iqtisa-

diyyatın dövlət tənzimlənməsi, sosial-iqtisadi si-

yasətin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı və 

mərkəzləĢdirilmiĢ pul vəsaitləri fondlarının ya-

radılması və istifadəsi prosesində onun məqsəd-

yönlü olmasına dair bu sahəyə aid olan bütün qa-

nunların gözlənilməsinə nəzarət edilməsi təsir 

göstərdiyini qeyd etmək lazımdır. Bu funksiyala-

rın yerinə yetirilməsi vasitəsilə büdcə həm isteh-

salın inkiĢafını və  ümumi daxili məhsulun yara-

dılmasını, həm onun bölgüsünü və yenidən bölgü-

sünü təmin edir[1]. 

                                                                                                      Cədvəl 1 

     ÜDM –də və büdcə gəlirlərində vergilərin payı 

( mln.man.) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cədvəl.taxes.gov.az və cbar.az saytının 

məlumatları əsasında  hazırlanmıĢdır. 

         Son on ildə  respublikamızda həyata keçiri-

lən iqtisadi islahatlar nəticəsində  ölkə iqtisadiy-

yatında əhəmiyyətli inkiĢaf qeydə alınmıĢdır. Be-

lə ki, 2005-ci illə müqayisədə 2014-cü  ildə ÜDM 

4,7 dəfə artaraq  59014,1 milyon manat büdcə gə-

lirləri 8,9  dəfə artaraq 18400,5 milyon manat, 

vergi daxil olmalarının ÜDM-də xüsusi çəkisi isə 

Göstəricilər 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

ÜDM 12552,5 41574.7 

 

50 069.0 

 

54743,7 58182,0 59014,1 

Budcə gəlirləri 2055,2 11402,5 15107.1 17281,6 19494,6 18400,5 

Vergi daxilolmaları 1427,7 4 292 .8 5 475 .0 6 025.3  6 663 .6 7 113,6 

Vergi daxilolmala-rının 

ÜDM-də xüsusi cəkisi, 

%-lə 

11,4 10.0 10.9 11,0      11,4 12,0 

Vergi daxilolmalarının 

budcə gəlirlərində 

xüsusi cəkisi, %-lə 

69,5 37.6 36.2 34,8 34,1 38,6 
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2005-ci ildə 11,4 % 2011-ci ildə 12,0% olmuĢ-

dur[5]. 

         Hazırda Azərbaycan respublikasında  mak-

roiqtisadi göstəricilərin yüksəliĢinə  təkan verən 

əsas faktor neft sektorundan əldə olunan gəlirlər-

dir. Məlumdur ki, iqtisadi baxımdan  inkiĢaf et-

miĢ ölkələrdə  büdcə gəlirlərində vergi daxilolma-

larının payı 75-80 %-dir.Azərbaycan Respublika-

da isə son on ildə  Dövlət Neft Fondundan büdcə-

yə transfert olunan maliyyə vəsaitinin artması ilə 

əlaqədar vergi gəlirlərinin  büdcədəki payı nəzərə 

çarpacaq qədər azalmıĢdır. Belə ki, 2005-ci ildə 

1427,7 milyon vergi daxilolmaları büdcənin 69,5 

%-ni təĢkil edirdisə,  2014-cü ildə bu göstərici  7 

113,6 milyon manat olmaqla büdcə daxilolmala-

rının  38,6% -ni təĢkil etmiĢdir [4]. 

         Son illər respublikamızda vergi sistemi mü-

təmadi olaraq daima təkmilləĢdirilir və onun bey-

nəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırılması üçün 

tədbirlər görülür. Bu dövr  ərzində büdcə gəlirlə-

rinin ÜDM-nın strukturuna və sahə quruluĢuna 

uyğun artımı, potensial gəlirlərin büdcəyə alınma-

sının təmin olunması əmsalının əhəmiyyətli dərə-

cədə yüksəldilməsi, vergilərin  ödənilməsinin sa-

dələĢdirilməsi, vergi dərəcələrinin azalması, ver-

gilərin yığılmasını təmin edən orqanların struktu-

runun təkmilləĢdirilməsinə və sahibkarlıq fəaliy-

yətinin geniĢləndirilməsini təmin edən vergi mü-

hitinin yaradılması məqsədilə xeyli iĢlər görül-

müĢdür. 

                                                                                                               Cədvəl 2 

           Dövlət büdcəsinə vergi və sair daxilolmaların dinamikası 
  

Vergi və digər ödəniĢlər 

Daxilolmalar (mln man) 

2010 2011 2012 2013 2014 2010-cu ilə 

nisbətən 

2014-cü 

ildə %-lə 

ƏDV 1 271 ,4 1 387,6 1 483,5 1 723,9 2 048,5 161,1 

Aksizlər 452 ,0 417, 6 454,6 511,9 740,2 163,7 

Mənfəət vergisi 1 429 ,8 2 133,9 2 252,2 2 374,7 2 302,8 161.0 

Mədən vergisi 130,4 129,7 125,7 121,4 116,1 89,0 

Torpaq vergisi 35,3 35 ,3 30,5 33,1 35,3 100,0 

Əmlak vergisi 101,8 103,8 105,0 125,1 141,2 138,7 

Fiziki Ģəxslərin gəlir vergisi 590 ,2 715,6 812,9 859,6 980,2 166,0 

Dövlət rüsumu 89 ,5 104,8 103,1 123,2 111,0 124,0 

Yol vergisi 15,1 28,0 28,6 24,3 22,3 147,6 

SadələĢdirilmiĢ vergi 65 ,5 100,4 111,4 119,5 153,3 2,3 dəfə 

Sair daxilolmalar 111,8 318,0 517,2 646,4 461,9 4,1 dəfə 

Cəmi 4 292 ,8 5 475,0 6 025,5 6 663,6 7 113,6 165,7 

 

            Cədvəl.taxes.gov.az saytının məlumatları 

əsasında hazırlanmıĢdır. 

 Ölkəmizdə son 5 ildə dövlət büdcəsi gəli-

rinin 10-11%-i mənfəət  vergisi hesabına forma-

laĢmıĢdır. Ġqtisadiyyatın inkiĢaf etməsi, bazar mü-

nasibətlərinin geniĢlənməsi, yeni büdcə siya-

sətinin  tətbiq edilməsi  nəticə etibarı ilə istehsal 

və kommersiya  fəaliyyəti ilə məĢğul olan  hüquqi 

Ģəxslərin və onların  fəaliyyətinin  geniĢlənmə-

sindən mənfəətdən  gələn vergi  gəlirlərinin art-

masına səbəb olur. Hal-hazırda respublikamızda 

bu verginin dərəcəsi 20 faiz, Yunanıstanda 35 

faiz, ABġ-da 35faiz, Avstraliyada 34 faiz, Alma-

niyada 34 faiz, Ġngiltərədə 30 faiz,  Ġtaliyada 33 

%-dir [3].  

 Büdcə gəlirlərinin formalaĢmasında xü-

susi yer tutan vergi növlərindən biri də  fiziki 

Ģəxslərdən gəlir vergisidir. Bu vergi növü  vergi 

sistemindəki payına görə böyük əhəmiyyətə ma-

likdir. Əksər ölkələrdə bu vergi dövlət büdcəsinə 

daxil olan gəlirlərinin  təqribən 25-30 faiz, res-

publikamızda isə bu göstərici 5,0-6,0% сivarında 

təĢkil edir. 

Vergi  siyasətinin ən mühüm istiqamət-

lərindən biri kimi, əlavə dəyər vergisinin iqtisadi 

tənzimləmədə əhəmiyyəti danılmazdır. Əlavə də-

yər vergisi – malların, iĢlərin, xidmətlərin isteh-

salı  prosesində yaranan və onlar satıldıqca dəyər 

artımının bir hissəsinin  vergi Ģəklində büdcəyə 

alınmasıdır. Əlavə dəyər vergisi  satıĢ zamanı 

reallaĢdırılan məhsulun  dəyərindən tutulur.  

Əlavə dəyər vergisi kimi, aksizlər də vasi-

təli vergilər olmaqla dövlətin büdcə siyasətinin ən 

mühüm alətlərindən biridir.Son illər bu vergi üzrə 

daxilolmalar büdcə gəlirlərinin 12 – 15,0 % və 

bəzən daha çox hissəsini əhatə edir. Konkret ola-

raq 2014-cü ildə  Respublikamızda tətbiq edilən 

dolayı vergilər büdcə gəlirinin 14,5% təĢkil 

etmiĢdir. 

       QloballaĢma prosesinin intensivləĢdiyi mü-

asir Ģəraitində büdcə-vergi siyasətinin səmərəli-

liyinin yüksəldilməsi  və onun təkmilləĢdirilməsi 
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istiqamətləri geniĢ aspektdən tədqiq olunur.  Ha-

zırda  neft sektorunun mühüm rolu özünü dövlət 

büdcəsinin formalaĢmasında da göstərir. Belə ki, 

2006-cı ilədək neft gəlirlərindən dövlət büdcəsinə 

ödənilən vergilər əsasən ARDNġ-in vergi ödə-

niĢləri ilə məhdudlaĢmasına baxmayaraq, onun  

2014-cü il büdcəsində xüsusi çəkisi ümumi vergi 

ödəniĢlərinin 38,6% təĢkil etmiĢdir. Adətən, döv-

lət xərcləri büdcə çərçivəsində həyata keçirilir və 

bütün daxilolmalar (neft və qeyri-neft) büdcə pro-

sesi vasitəsilə xərclənilir.  

         Son illər respublikamızda büdcə-vergi siya-

sətinin təkmilləĢdirilməsi istiqamətində xeyli iĢlər 

görülsə də, bu sahədə müəyyən problemlər hələ 

də mövcuddur. Bu problemləri həll etmək üçün 

dövlət vahid büdcə-vergi siyasətini həyata 

keçirərkən inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsinə 

əsaslanmaqla yanaĢı, milli, regional prinsipləri də 

nəzərə alınmalıdır. Azərbaycanın iqtisadi poten-

sialı kifayət qədər böyükdür. Lakin son illərdə 

büdcədə kifayət qədər artım templərinə bax-

mayaraq, hesab edirik ki, ölkənin iqtisadi poten-

sialı mövcud büdcə reallıqlarına uyğun gəlmir. 

Bu baxımdan respublikamızda həyata keçirilən 

büdcə-vergi siyasətinin əsas məqsədi neftdən asılı 

olmayan büdcəni inkiĢaf etdirmək və qeyri-neft 

sektorundan büdcəyə daxilolmalarını artırmaq 

olmalıdır . 
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The role of state regulation of the economy,fiscal policy  

Z.B.Bayramova 

Azerbaijan State AgrarianUniversity 

 

SUMMARY 

 

Key words: tax system, economic regulation, budget-tax policy, finance, non-oil sector, market 

economy 

 

The budget-tax policy applied in every country should be defined according to its concept of 

social-economic development. This policy includes the following issues like gradual divergence from 

the severe financial policy reflected by general macroeconomic figures, the increasement of dexterity 

of budget-tax policy, the strengthning of financial discipline, the regulation of the exchange rate of 

national currency,etc.  

 

Ролъ гасударственного регулирования экономики,налоговой политики 

 

З.Б.Байрамова 

Азербайджанский государственный аграрный  университет 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: налоговая система, экономическое регулирование, бюджетно 

налоговой политики, финансов, ненефтяной сектор, рыночная экономика 

 

Бюджет-налоговая политика применяется в каждой стране должна быть определена в 

соответствии с его концепцией социально-экономического развития. Эта политика включает в 

себя следующие вопросы, как постепенное отклонение от тяжелой финансовой политики, 

отражаемого общих макроэкономических показателей, то increasement из ловкостью бюджетно-

налоговой политики, то strengthning финансовой дисциплины, регулирование обменного курса 

национальной валюты и др. 

http://www.taxes.gov.az/
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ZAQATALA RAYONUNUN KƏND TƏSƏRRÜFATINDA ĠQTĠSADĠ 

GÖSTƏRĠCĠLƏRĠN TƏHLĠLĠ 

Kiçik elmi işçi Q.M.Ağabalayev  

baş laborant S. S.Hüseynova   

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəz  

 

Açar sözlər:  sektor, ərzaq, deqradasiya, şoranlaşma 

 

Son illərdə Zaqatala inzibati rayonunun aq-

rar sektorda həyata keçirilmiĢ məqsədyönlü təd-

birlər sayəsində rayonda 2005-2015ci illərdə kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı keçən illərin  

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7 milyon 374 min 

manat artaraq (7.1%) 110 milyon 651 min manata 

çatmıĢdır. 2008-2015–ci illərdə Azərbaycan Res-

publikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminata dair Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı 

rayonda kənd təsərrüfatı tədbirləri davam etdi-

rilərək sahələr məhsullar əkilir. Heyvandarlığın  

inkiĢaf etdirilməsi üçün 2015-ci ildə 15359 ha  

dövlət fonduna aid yay otlaq sahələri fermerlərin 

icarəsinə. Rayonda süni mayalanma yolu ilə 5496 

baĢ ana maldan bala əldə edilmiĢdir. Bundan baĢ-

qa, damazlıq  təsərrüfatının inkiĢaf etdirilməsi 

məqsədi ilə lizinq yolu ilə rayona 4 baĢ yüksək 

məhsuldar iri buynuzlu  mal-qara gətirilmiĢdir. 

Rayonda kənd təsərrüfatının inkiĢafına yönələn 

tədbirlər dövlət tərəfindən davam etdirilir. (Zaqa-

tala inzibati rayonunun  Zaqatala Ġcra Aparatının 

iqtisadi Ģöbəsinin verdiyi məlumata əsasən) ġəki-

Zaqatala iqtisadi rayonu ölkənin Ģimal-qərbində 

yerləĢir. Ġqtisadi rayonun tərkibinə Balakən, Qax, 

Qəbələ, Oğuz və ġəki inzibati rayonları daxildir 

[1, 2, 3, 4]. Onun sahəsi 8,4 min km
2
, əhalisinin 

sayı 593,2 min nəfərdir (01.01.2014). 2013-cü il-

də iqtisadi rayonda 1390,8 mln. manatlıq məhsul 

istehsal edilmiĢdir ki, onun 74835 min manatı sə-

naye məhsullarının, 475492,1 min manatı kənd 

təsərrüfatının payına düĢür. Ölkədə istehsal edilən 

ümumi məhsul istehsalının 2,1%-i, o cümlədən 

sənaye məhsullarının 0,2%-i, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının 9,1%-i ġəki-Zaqatala iqtisadi rayo-

nunun payına düĢür [4, s. 40...41].  

Son illər rayonda aparılan torpaq islahatları 

ilə əlaqədar olaraq torpaq fondunun quruluĢunda 

böyük dəyiĢikliklər olmuĢdur. Hazırda rayonda 

olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 40%-

dən çoxu bələdiyyələrin, 28,6%-i dövlətin və 

29,1%-i isə Ģəxsi və fermer təsərrüfatlarının payı-

na düĢür. Torpaq fondunun quruluĢunda kənd tə-

sərrüfatına yararlı sahələr 44,1%, örüĢlər 22,5%, 

meĢələr 26,4% təĢkil edir. Ġqtisadi rayonda 207,9 

min ha sahədə kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilir [5, 

s. 210]. 

Ərazinin orta respublika səviyyəsi ilə mü-

qayisədə nisbətən zəif məskunlaĢması heç də tor-

paqlardan səmərəsiz istifadəyə əsas vermir. Dağ-

lıq relyeflə əlaqədar burada torpaqlardan maksi-

mum qənaətlə istifadə edilməlidir. Torpaqların 

özəlləĢdirilməsi bu istiqamətdə torpaqlardan isti-

fadə etməyə imkan verəcəkdir. Lakin, yenə də 

ümumdövlət nəzarəti olmalıdır. Bu əhalinin 26.7 

min nəfəri Ģəhərdə, 81.3 mini isə kənd yerlərində 

məskunlaĢmıĢdır. Zaqatalanın özünə gələnlərin 

sayından buradan gedənlərin miqdarı çox olmuĢ-

dur. Hal-hazırda bu vəziyyət qalmaqdadır. Ona 

görə də Zaqatalanın istər Ģəhər, istərsə də kənd 

yerlərində əhalinin iĢlə təminatı məsələsinə təkcə 

iqtisadi deyil, həm də sosial məsələ kimi baxıl-

malıdır. Bunun üçün çox sürətlə islahatlar həyata 

keçirilməli, hazır gündəlik tələbat malları istehsal 

edən əmək tutumlu yeni sənaye müəssisələri 

yaradılmalıdır. Zaqatala kənd təsərrüfatı rayonu 

olduğundan əhali əsasən kənd yerlərində məskun-

laĢmıĢdır. Yalnız Zaqatala Ģəhərində (18.0 min 

nəfər) və Əliabad (8.7 min nəfər) qəsəbəsində Ģə-

hər əhalisi yaĢayır. Əhalinin daha sıx məskun-

laĢdığı və cəmlənməkdə davam etdiyi yerlər dağ-

ətəyi düzən ərazilərin kənd təsərrüfatına yararlı 

torpaqlarıdır. uluchay.(org. Ģəki-zaqatala iqtisadi 

rayonu) 

 2015-ci ildə taxılçılar 9623 ha sahədən 25 

min 931 ton məhsul əldə edib. Müddət ərzində ra-

yonda 6132 ton kartof, 2260 ton tərəvəz  181 ton 

bostan məhsulları, 719 ton meyvə, 16.6 ton tütün, 

16.2 ton yaĢıl çay yarpağı yığılıb. Zaqatalada eko-

loji məsələlər diqqətə alınaraq yol kənarlarında 

17 min 500, inzibati ərazilərdə isə 115 mindən 

çox ağac əkilib, 40 hektar sahədə mədəni meĢə 

əkini aparılıb. Azərbaycan Respublikasında həya-

ta keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində kənd 

təsərrüfatının dinamik inkiĢafı üçün zəmin yara-

dılıb. Aqrar sektorda əsaslı dəyiĢikliklər baĢ ver-

miĢ, yeni iqtisadi və mülkiyyət münasibətləri for-

malaĢmıĢ, normativ hüquqi baza təkmiləĢdirilmiĢ-

dir. Ġdarəetmədə səmərəliliyin və Ģəffaflığın ar-

tırılması üçün elektron kənd təsərrüfatı sistemi 

tətbiq edilməkdədir. Kənd təsərrüfatının inkiĢa-

fına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi, yeni çağı-

rıĢlara uyğun sahə üzrə strateji hədəflərin və insti-

tusional dəyiĢikliklərin müəyyən edilməsi sahənin 
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keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsinin təməlini 

qoymuĢdur. Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin tə-

min edilməsi, aqrar sahədə ixrac potensialının ar-

tırılması məqsədi ilə ölkədə müasir aqroparklar 

və iri fermer təsərrüfatları təĢkil edilir. Regionla-

rın sosial-iqtisadi inkiĢafına dair dövlət proqram-

ları çərçivəsində bölgələrdə müasir infrastruktur 

qurulub, kəndlərarası avtomobil yollarının Ģəbə-

kəsi geniĢləndirilib (lent.az/news/190129) 

 

Cədvəl№1 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin  əkin sahəsi (bütün  

təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cədvəl 1-də kənd təsərrüfatı bitkilərinin  

əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)  

hektara görə 2005-ci ildən 2014-ci ilə qədər veril-

miĢdir. Dənli və dənli paxlalılar  miqdarı 2005-ci 

ildə 13715,  2014-cü ildə isə 18172  olmuĢdur. 

Cədvəldəki göstəricilərə əsasən ən çox artım dən-

li və dənli paxlalılarda olmuĢdur (4457). (Stat.-

gov.az )      

                                                                                                            

 
Şəkil 1. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsinin  (bütün kateqoriyalar üzrə cəminin )  

dəyişmə qrafiki ( %-lə) 

 

Qrafikdə göründüyü kimi, əsas məhsuldarlıq 2010-cu ildə 2005 ci ilə nisbətən artım müĢahidə 

olunub. 2014-cü ildə 2010-cu ilə nisbətən azalma müĢahidə olunub.  

 
Şəkil 2. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsinin  

 (bütün kateqoriyalar üzrə cəminin) dəyişmə diaqramı 

 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsinin (bütün kateqoriyalar üzrə cəminin) dəyiĢmə 

diaqramına əsasən 2005-ci ildən fərqli olaraq 2010,2013 və 2014-cü ildə məhsuldarlığı yüksək 

göstəriciyə malik olub.  
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  2005 2010 2013 2014 

Dənli və dənli paxlalılar 13715 17902 17968 18172 

       o cümlədən buğda 7981 8902 8314 8415 

Tütün 1205 654 436 503 

Dən üçün günəbaxan 98 - 308 222 

Kartof 1341 1431 1521 1535 

Tərəvəz 1802 1911 2095 2098 

Bostan bitkiləri 742 745 779 780 

Meyvə və giləmeyvə 7923 10731 11437 11560 

Üzüm 19 56 68 71 

Çay 60 60 60 60 

Cəmi 34886 42392 42986 43416 
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            Cədvəl 2 

Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat  

kateqoriyaları üzrə), ton 
 2005 2010 2013 2014 

Dənli və dənli paxlalılar 45038 52668 60425 56414 

      O, cümlədən buğda 18347 17070 19704 16661 

Tütün 3249 1353 1220 1294 

Dən üçün günəbaxan 136 ------ 441 322 

Kartof 12284 14210 15086 15228 

Tərəvəz 16943 17861 20133 20442 

Bostan məhsulları 7815 8375 8740 8784 

Meyvə və giləmeyvə 21606 25473 27743 29052 

Üzüm 389 586 709 760 

Çay 51 66 54 54 

Cəmi 125858 137662 154255 149011 

 

Cədvəl -2-də bitkiçilik məhsullarının isteh-

salı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), tona 

görə  2005-ci ildən 2014-cü ilə qədər  meyvə və 

giləmeyvələrin miqdarı artmıĢdır. Belə ki,  2005-

ci ildə 21606 ton, 2014-cü ildə isə 29052 ton 

məhsul olmuĢdur. (7446 ton) Buğda və tütün 

məhsullarında artım isə 2005-ci ilə nisbətən digər 

illərdə azalma müĢahidə olunub. (Stat.gov.az) 

 
Şəkil 3. Əsas bitkiçilik məhsulları istehsalının (bütün təsərrüfat 

kateqoriyaları üzrə cəminin) dəyişmə qrafiki  (%-lə) 

 

 
Şəkil 4. Əsas bitkiçilik məhsulları istehsalının (bütün təsərrüfat kateqoriyaları  

üzrə cəminin) dəyişmə diaqramı 

 

Qrafikdə gördüyümüz kimi əsas bitkiçilik 

məhsulları istehsalının (bütün təsərrüfat kateqori-

yaları üzrə cəminin) dəyiĢməsi 2005-ci ildən fərq-

li olaraq  2013-cü ildə daha yüksək olub. Lakin  

2014-cü ildə təkrarən azalma müĢahidə edilib. 

Əsas bitkiçilik məhsulları istehsalının (bü-

tün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə cəminin) dəyiĢ-

mə diaqramına görə məhsul əsasən 2005-ci ilə 

nisbətən 2013-cü ildə daha çox olmuĢdur. Dənli 

və dənli paxlalı bitkilər 60425 ton olmuĢdur. 

Növbəti illərdə  isə azalma qeydə alınmıĢdır. 

Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriya-

ları üzrə), sentner/ha-da taxıl 2005-ci ildə, 2014-

cü ildə və ən çox 2013-cü ildə (33.6) qeydə alın-

mıĢdır. 2010-cu ildə isə məhsuldarlığın miqdarı 

(29.4) olmuĢdur. (Stat.gov.az) 

 Məhsuldarlığın (bütün təsərrüfat kateqori-

yaları üzrə cəminin) dəyiĢmə qrafikinə əsasən 

2010-cu ildə məhsuldarlığın dəyiĢməsi qeydə 

alınmıĢdır. 

Məhsuldarlığın (bütün təsərrüfat kateqori-

yaları üzrə cəminin) dəyiĢmə diaqramında görün-

düyü  kimi əsasən   2005-ci ildə məhsuldarlıq da-

ha dəyiĢkən və yüksək olmuĢdur. Ümumi mənbə  

Azərbaycan   Respublikasının  Dövlət  Statistika  Komitəsi.
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Cədvəl 3 

Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat  

kateqoriyaları üzrə), sentner/ha 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 5. Məhsuldarlığın (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə cəminin) dəyişmə qrafiki (%-lə) 

 
Şəkil 6. Məhsuldarlığın (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə cəminin ) dəyişmə diaqramı 

 

Son nəticədə isə belə alınır ki, hər kəs tor-

paqdan özü bildiyi kimi istifadə edir və faktiki 

olaraq onların bu sahədəki fəaliyyətinə heç bir nə-

zarət mexanizmi yoxdur. Bütün bu problemlər nə-

ticə etibarilə aĢağıdakılara gətirib çıxarır: 

Mövcud torpaq istifadəçiliyi Ģəraitində tor-

paqların münbitliyinin azalmasına səbəb olan ero-

ziya, ĢoranlaĢma, əkin qatının deqradasiyası və 

torpaqların çirklənməsi kimi proseslərin intensiv-

ləĢməsi; 

-Fermerlərin gəlirlərinin aĢağı olması səbə-

bindən onların mineral gübrə preparatlarından 

istifadə imkanalarının məhdudluğu; 

-Xırda və pərakəndə torpaq istifadəçiliyi 

Ģəraitində ərzaq məhsullarının istehsalının azal-

ması; 

-Kənd yerlərində iĢsizliyin artması səbəbin-

dən əmək qabiliyyətli insanların və gənclərin iri 

Ģəhərlərə və xaricə miqrasiyası; 

-Kənd əhalisinin gəlirlərinin aĢağı düĢməsi 

və yoxsulluğun həddinin artması; 

-Daxili bazarda yerli kənd təsərrüfatı məh-

sullarının idxal olunan məhsullarla müqayisədə 

rəqabət qabiliyyətinin zəifliyi; 

-Ġstehsal prosesində beynəlxalq və dövlət 

standartlarına əməl olunmaması; 

Problemlərin həlli yolları aĢağıdakı ki-

midir. 

-Fermerlərə aqrar sahədə olan innovasiya-

ların və yaxĢı təcrübələrin ötürülməsi məqsədilə 

yerli icmalarda Fermer Məsləhət Mərkəzlərinin 

(FMM) yaradılması; 

-Fermerlərin daha sürətli maarifləndirilmə-

si və istehsal xərclərinin aĢağı salınması məqsədi-
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      O,cümlədən buğda  23.0 19.2 23.7 19.8 

Tütün 27.0 20.7 28.0 25.7 
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Kartof 92 99 99 99 

Tərəvəz 94 93 96 97 
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Üzüm 203.9 113.6 104.2 101.6 

Çay 8.4 11.1 9.0 9.0 

Cəmi 633.3 527.1 548.2 539.4 
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lə fermer birliklərinin, kooperativlərin yaradılma-

sına dəstək verilməsi; 

-Davamlı inkiĢafı təmin etmək məqsədilə 

yerli aqrar mütəxəssislərin (aqronom, baytar, tex-

noloq və s) bilik və bacarıqlarının təkmilləĢdiril-

məsi; 

-Ġstehsal olunmuĢ kənd təsərrüfatı məhsul-

larının marketinqinin dəstəklənməsi məqsədilə 

istehsalçı, təchizatçı, emalçı, tədarükçü, topdan 

satıcı və ixracatçı əlaqələrinin qurulması və güc-

ləndirilməsi; 

-Davamlı məhsul satıĢına nail olmaq üçün 

müqavilə əsaslı istehsal və  satıĢın təĢkil olunma-

sı; 

-Aqrar sahənin inkiĢafına dövlət dəstəyinin 

gücləndirilməsi və nəzarət mexanizminin təĢkili; 

-Fermerlərə dövlət və yerli maliyyə təĢki-

latları tərəfindən uzun müddətli və güzəĢtli kre-

ditlərin verilməsinin sadələĢdirilməsi. 
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Analysis of the industrial agriculture indicators of Zaqatala region 

 

A.Q.M.Huseynova  

S.S.Huseynov  

SUMMARY 

 

Key words: sector, product degradation, salinity 

 

The article analyzes the indicators of industrial agriculture from 2005th to 2014th year . The 

reforms are carried out  in the country is to ensure its long-term  development , improvement of 

territorial and spatial structure of the economy , reduce the country's dependence in foreign markets , 

increase production of finished goods , enhancing the role of the non-oil sector 

 

Анализ промышленных показателей сельского хозяйства Закатальского района 

 

Г.М.Aгабалаев  

С.С.Гусейнова  

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова : сектор, продукт, деградация, засоление 

 

В статье проанализированы  промышленные показатели сельского хозяйства c 2005-го по 

2014-ый год . Реформы, проведенные в стране служит обеспечению его продолжительного  

развития, усовершенствованию  территориальной и пространственной структуры хозяйства, 

уменьшению зависимости страны от внешнего рынка,увеличению производства  готовой 

продукции, повышению роли ненефтяного сектора. 
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AQRAR SAHƏNĠN ĠNKĠġAFINDA EKOLOJĠ TƏMĠZ KƏND TƏSƏRRÜFATI 

MƏHSULLARININ ROLU 

                                                                                                   X.E.Həsənova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, ekoloji təmiz məhsullar, ərzaq təhlükəsizliyi, genetik modifikasiya 

olunmuş məhsullar, aqrar problemlər 

 

Etibarlı ərzaq təminatı, sağlamlığın təmin olunması üçün istehlakçıların istifadə etdiyi ərzaq 

məhsullarının standartlara cavab verməsi hər bir ölkənin iqtisadi sabitliyinin və sosial dayanıqlılığının 

baĢlıca Ģərtidir. Əhalinin ərzaqla etibarlı təminatına yönələn dövlət siyasətinin nəticəsi olaraq 2003-cü 

ildən sonra aqrar sektorda inkiĢaf davamlı tendensiyaya çevrilib. Bu sahədə hərtərəfli düĢünülmüĢ 

siyasət olmalı, insanın təhlükəsizliyi ön plana çıxarılmalı, ərzaq bazarının formalaĢdırılması və 

tənzimlənməsi üzrə tədbirlər ölkə vətəndaĢlarının sağlamlığının qorunması naminə həyata 

keçirilməlidir [1...4]. 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası bir çox xarici ölkələrlə iqtisadi və ticarət əlaqələri 

qurmuĢdur. Bu isə o deməkdir ki, ölkəmiz xarici ölkələrlə idxal-ixrac əməliyyatları həyata keçirir. Onu 

qeyd etmək istərdim ki, bizə idxal olunan məhsulların tərkibində qida məhsulları geniĢ paya sahibdir. 

Eyni zamanda, bizim ölkədən də digər ölkələrə ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları ixrac olunur. 

 
 

Qrafikdən də göründüyü kimi bizim ticarət əlaqələmizdə Türkiyə, Rusiya və Gürcüstan böyük 

pay sahibidir [4].  

Bundan əlavə fiziki Ģəxslər tərəfindən xarici ölkələrdən idxal edilmiĢ malların ümumi həcmində 

ərzaq məhsulları geniĢ yer tutmuĢdur. Belə ki,  4854,0 min dollarını ərzaq mallarından meyvələr, 

3781,4 min dollarını qənnadı məhsulları, 2877,2 min dollarını siqaret, 2627,9 min dollarını spirtli 

içkilər, 1773,3 min dollarını ət və ət məhsulları, 969,7 min dollarını çay, 804,7 min dollarını süd və 

süd məhsulları, 752,4 min dollarını bitki yağları və qeyri-ərzaq malları təĢkil etmiĢdir [4]. 

 

 
Qrafikdən göründüyü kimi, idxal olunan mhsulların tərkibində böyük pay sahibi meyvələr 

(3,97%), qənnadı məhsullar(3,09%), spirtli içkilər(2,15%) və ət və ət məhsullarıdır(1,45%). [4] 
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Elmi - texniki tərəqqi bir çox sahələrlə yanaĢı  özünü gen mühəndisliyi sahəsində də göstərir. 

Gen mühəndisliyinin nailiyyətlərindən biri də genetik modifikasiya olunmuĢ orqanizmlərin (GMO) 

yaradılması, onların istehsalatda tətbiq edilməsi olmuĢdur. Artıq belə orqanizmlərdən olan transgen 

bitkilər geniĢ ərazilərdə istehsal edilərək bir çox ərzaq məhsullarının tərkib hissəsini təĢkil edirlər. Yer 

üzərində əhalinin sayının artması və bununla da ərzaq çatıĢmazlığının yaranma ehtimalının artması 

belə bitkilərin yaradılmasına əsas vermiĢdir [2]. 

Genetik modifikasiya olunmuĢ bitki növləri təbii yolla əldə edilmiĢ növlərdən fərqli olaraq 

aĢağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: 

- yüksək və stabil məhsuldarlıq; 

- il ərzində bir neçə dəfə məhsul vermək; 

- ziyanvericilərə qarĢı yüksək davamlılığa malik olmaq; 

- daha yüksək və aĢağı dərəcəli hava Ģəraitinə davamlı olmaq və s. [2]. 

Bundan baĢqa bu növlərin istehsalında qeyri-üzvi gübrələrin, pestisidlərin və digər zəhərli 

maddələrin tətbiqinə ehtiyacın azalması ətraf mühitin bu maddələrlə çirklənməsinin qarĢısının 

alınmasında mühüm rol oynayır. Onların tərkibində kimyəvi maddələr az toplanır. Tərkiblərində 

toplanmıĢ bəzi herbisidləri parçalamaq qabiliyyətinə (xüsusi fermentlərə malik olmaları ilə əlaqədar) 

malikdirlər. Bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq genetik modifikasiya olunmuĢ bitki növlərindən geniĢ 

istifadə olunur. Dünyanın bütün əkin sahələrinin təqribən 25-30 faizində transgen toxumlar əkilir. 

Onlardan alınan məhsullar müxtəlif qida məhsullarının tərkibinə daxil edilirlər. Dünyada yetiĢdirilən 

soyanın 80 faizi transgen yolla becərilir. Genetik modifikasiya olunmuĢ soyanın yağı və unundan 

kolbasa, Ģokolad, konfetlər, mayonez, bitki yağları istehsalında geniĢ istifadə edilir [3]. 

Biz gündəlik həyatımızda geni dəyiĢdirilmiĢ qarğıdalı, pambıq, soya,  pomidor, kartof, alma, 

çiyələk və sair məhsullarla tez-tez rastlaĢırıq. Bir sıra inkiĢaf etmiĢ ölkələr bu məhsulları geniĢ istehsal 

edərək iqtisadi cəhətdən geridə qalmıĢ ölkələrə ixrac edirlər. 

Bir sıra dövlətlər belə məhsullara çox ehtiyatla yanaĢaraq tərkibində GMO olan məhsulların 

markalanmasına (məhsulun tərkibində GMO-nun faizinin göstərilməsinə) nail olmuĢlar. YaradılmıĢ 

xüsusi laboratoriyalarda məhsulun tərkibində olan GMO-nun faizi müəyyən edilir [2]. 

Bu gün demək olar ki, bütün inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə qida məhsullarının keyfiyyəti, ekoloji 

təmizliyi və bioloji təhlükəsizliyi diqqət mərkəzindədir. 

Ġlk dəfə olaraq ingilis alimi Arpad PuĢtai genetik modifikasiya olunmuĢ məhsulların insan 

orqanizminə zərərli təsirini təcrübə yolu ilə sübut etmiĢdir. Təcrübələr zamanı siçovullara bir müddət 

transgen tərkibli məhsulların yedizdirilməsi nəticəsində heyvanların qanında leykositlərin miqdarı 

aĢağı düĢmüĢ, qara ciyərin ölçüləri kiçilmiĢ, çəkiləri azalmıĢ, onlarda aqressivlik yüksəlmiĢ, hətta bir-

birini yeməyə baĢlamıĢlar. Eyni zamanda heyvanlar arasında ölüm faizi də artmıĢdır. Sonralar Arpad 

PuĢtainin həmkarı Stenli Yuen onun təcrübəsinin nəticələrini yoxlayıb və düzgünlüyünü təsdiq 

etmiĢdir. 

GMO-nun yaradılması üzərində ilk təcrübələr XX əsrin 70-ci illərində aparılmağa baĢlanmıĢdır. 

Artıq 15 ilə yaxındır ki, milyonlarla istehlakçı heyvan və bitki mənĢəli GMO məhsullardan istifadə 

edir.  

Ümumdünya Ticarət TəĢkilatının tələblərinə görə tərkibində GMO olan qida məhsullarının 

üzərində "GMO tərkibli"(faizlə) olması göstərilməlidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 

2000-ci ildə "Bioloji müxtəlifliyə dair" BMT-nin konvensiyasına, 2005-ci ildə isə bu konvensiyadan 

irəli gələn "Biotəhlükəsizliyə dair Kartagen protokolu"na qoĢulmuĢdur [1]. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının inkiĢafı 

üçün ilk növbədə yerli istehsalı artırararq xarici ticarət saldomuzun müsbət olmasına səy göstərmək 

lazımdır və o cümlədən transgen məhsulların əkilməsi, idxalı və s. məsələlər inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə 

ciddi nəzarətə alınmalıdır. Avropada transgen məhsulların əkilməsi qadağan edilmiĢ, yalnız bəzi 

bitkilərin ölkəyə idxalına icazə verilmıĢdir. 
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The role of the environmentally friendly agricultural foods in the 

development of the agrarian field 

K.E.Hasanova 

Azerbaijan State AgrarianUniversity 

 

SUMMARY 

 

Key words: agriculture, environmentally friendly foods, food security, genetically modified 

foods, environment, agrarian problems. 

 

The reliable food guarantee, for the provision of health, the compliance of the foodstuffs with 

standards that are used by the consumers are the main conditions of the economic stability and social 

endurance of each country. 

Therefore, the article deals with the reliable food guarantee of the population, the influence of 

the factors to the development of environmentally friendly foods in agrarian area, as well as negative 

influences which are happened in importing process of the genetically modified foods that is one of 

the global problems of the food secure. 

The well-considered policy should be in this field, the human security should be highlighted, 

and the events in the sphere of formation and regulation of the food market are realized for the security 

of the citizens’ health. 

In recent years, the food responsible for the rise in world markets , the unequal distribution of 

world food production, food shortages, lack of food sovereignty of the states that are dependent on 

food imports, and others. But the estimated global problem . 

 

УДК 333.013.6:641:002.6 

Роль екологически чистых сельхозпродуктов в развитий аграрной сферы 

 

Х.Е.Гасанова 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

 

                                                          РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, экологически чистые продукты, продовольност-

венная безопасность,  геномодифицированные продукты, аграрные проблемы 

 

Надежное снабжение продовольствием, товары для здоровя, используемые 

потребителями, чтобы обеспечить соблюдение стандартов имеет важное значение для 

економической стабильности любов страны и социальной устойчивости. 

Таким образом, в статье рассматриваются продукт как надежное снабжение населения в 

продуктах питания, селськохозяйственный сектор и развитие экологически чистых продуктов, а 

также глобальную проблему продовольственной безопасности, являющийся негативным 

последствием-наличие геномодифицированных продуктов. 

Каждый из вопросов безопасности, с которыми сталкивается страна стала одной из 

наиболее актуальных проблем продовольственной безопасности в современную эпоху. В 

последние годы еда отвечает за подъем на мировых рынках , неравномерное распределение 

мирового производства продовольствия, нехватка продовольствия, нехватка 

продовольственного суверенитета государств, которые зависят от импорта продуктов питания 

и другие. Но предполагаемая глобальная проблема. Урбанизация в большинстве стран мира в 

связи с сокращением пахотных земель и тех, кто работает в сельском хозяйстве, а также 

повышение спроса на продукты питания и продовольственной безопасности населения, а также 

дополнительно выделить проблемы . 
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KƏND TƏSƏRRÜFATI MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ GƏLĠRLƏR VƏ ONLARIN  

BÖLÜġDÜRÜLMƏSĠ 

 

B.Y. Novruzova, N.K. Həsənova  

   Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
 

Açar sözlər:  kənd təsərrüfatı müəssisələri, ümumi gəlir, satışdan daxilolmalar, mənfəət, zərər, 

istehsal prosesi, əmək ödənişi, xalis gəlir, tələb və təklif, pul məsrəfləri, material xərcləri, əməliyyat 

xərcləri, pul fondları, nizamnamə kapitalı, əsas və dövriyyə vəsaiti 

 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyəti-

nin maliyyə nəticələri əldə edilmiĢ gəlirlərin həc-

mindən asılıdır. Müasir yerli və xarici ədəbiyyat-

larda ―gəlir‖ termini aĢağıdakıları xarakterizə et-

mək üçün istifadə edilir: hər hansı istehsal nəticə-

sində əldə edilmiĢ pul digər qiymətlilər, təsərrü-

fat-maliyyə fəaliyyətinin nəticələri, sahibkarlara 

ödənilən dividentlər və faizlər. Müəssisələrin gə-

lirlərini ümumiiqtisadi, maliyyə və uçot mövqe-

yindən gözdən keçirmək olar. Ümumi iqtisadi 

mövqeyindən gəlirlərin Ģərhi dövlətin, müəssisə-

lərin və iĢçilərin nöqteyi-nəzərindən gözdən keçi-

rilir.   

Bu halda gəlir özündə iĢçilərin Ģəxsi gəlir-

lərinin, müəssisələrin və dövlətin gəlirlərinin for-

malaĢmasını təmin edən dəyəri ifadə edir. 

Xalis gəlir özündə dövlətin və müəssisənin 

maliyyə resurslarının formalaĢması üçün təyin 

edilmiĢ yeni yaradılan dəyərin pul formasını ifadə 

edir.  Maliyyə nöqteyi-nəzərindən ancaq dəyərin 

bu hissəsi təsərrüfat subyektinin adi fəaliyyətdən 

əldə edilən ümumi gəlirini təĢkil edir. Yekun ma-

liyyə nəticəsi müstəsna gəlir və xərclər daxil edil-

məklə mənfəətin, sair gəlir və xərclərin cəmindən 

ibarətdir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının yerinə yeti-

rilən iĢlərin və xidmətlərin qiyməti bir qayda ola-

raq  bazarda tələb və təklifin təsiri altında sərbəst 

müəyyən edilir. Bu zaman minimum qiymət məh-

sulların istehsalı və satıĢına çəkilən ümumi xərc-

lərə, bəzən həm də məhsullara olan tələbata əsa-

sən müəyyən edilir. Qiymətlərin maksimum sə-

viyyəsi əmtəələrə faktiki tələbat və tərəflərin razı-

lığına əsaslanır. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələri bəzən öz 

məhsullarının bir hissəsini vasitəçilərlə satırlar-

əmtəə birjası, ticarət evi, hərrac, yarmarka və s. 

Burada tələb və təklifdən asılı olan sərbəst qiy-

mətlər formalaĢır. Məhsulların satıĢından əldə 

edilən pulun məbləği satılan məhsulların miqdarı 

və satıĢ qiymətlərindən asılıdır. Istehsalın konkret 

xüsusiyyətindən asılı olaraq xərclərin əsas hissəsi 

(təxminən 70-80%) əsas fəaliyyətin payına düĢür, 

yəni məhsulların istehsalı və satıĢı ilə əlaqədardır. 

Xərclər iki qrupa bölünür: material xərclə-

ri, pul məsarifləri. Material xərclərinə toxum və 

əkin materialları, mineral və üzvi kübrələr, yana-

caq və yağlayıcı materiallar, yemlər, əsas istehsal 

fondlarının amortizasiyası, əsas istehsal fondları-

nın təmiri [1]. 

Pul gəlirlərinə daxildir: əmək haqqı və ona 

əlavələr, Sosial Sığorta və Sosial Müdafiə Fondu-

na ayırmalar, sığorta haqqı, qısamüddətli bank 

kreditlərindən istifadə edilməsinə görə ödənilən 

faizlər, sair xərclər. 

Pul gəlirlərinin əsas hissəsi məhsulların sa-

tıĢı, xidmətlərin göstərilməsi və iĢlərin yerinə ye-

tirilməsindən əldə edilir. Ümumiyyətlə, pul gəlir-

lərinin 90%-ə qədəri kənd təsərrüfatı məhsulları-

nın satıĢından daxil olur.  

Müəssisənin adi və bütün təsərrüfat-maliy-

yə fəaliyyətinin maliyyə nəticəsi məhsulların satı-

Ģından əldə edilən mənfəətdir. Müəssisənin ma-

liyyə strategiyası satıĢ kanallarının seçilməsinə, 

birbaĢa müqavilələrin bağlanmasına, maya dəyə-

rinin formalaĢmasına və qiymətlərin proqnozlaĢ-

dırılmasına bilavasitə təsir edir. 

Aqrar bölmədə istehsal edilən məhsulların 

hamısının reallaĢdırılması ilə əlaqədar olaraq (bir 

hissəsi təsərrüfatdaxili məqsədlərə istifadə edilir) 

maliyyə mövqeyindən ümumi və xalis gəlirlər ya-

radılan və reallaĢdırılan ümumi və xalis gəlirlərə 

bölünür. 

Yaradılan ümumi gəlir iki metodla hesabla-

nır: 

– ümumi məhsulun dəyərindən keçirilmiĢ 

vəsaitlərin və istehsal əĢyalarının dəyərini əks et-

dirən material-pul xərclərini çıxmaqla; 

– əmək ödəniĢi və xalis gəliri toplamaqla 

(cəmləməklə). 

ReallaĢdırılan ümumi gəlir məhsulların (iĢ-

lər, xidmətlər) satıĢından əldə edilən pul gəlirin-

dən keçirilən dəyəri əks etdirən material-pul xər-

clərini müəyyən edilir.  

Xalis yaradılan gəlir ümumi gəlirdən əmək 

ödəniĢini çıxmaqla hesablanır. 

SatıĢdan mənfəət satıĢ kanalları və məh-

sulların növləri üzrə hesablanır. Bu məqsədlə sa-

tıĢ qiymətilə satıĢdan daxil olan pul  gəlirlərindən 
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məhsulların tam maya dəyəri çıxılmalıdır. Mənfə-

ətin əsas hissəsi satıĢdan əldə edilir. Ümumi mən-

fəət bütün fəaliyyət növlərindən əldə edilən mən-

fəətin toplanması yolu ilə müəyyən edilir. Ümumi 

mənfəət mühasibat balansında əks etdirilməklə 

balans mənfəətini ifadə edir [2]. Kənd təsərrüfatı 

müəssisələrində maliyyə iĢinin mühüm mərhələsi 

mənfəətin bölüĢdürülməsidir.Mənfəətin bölüĢdü-

rülməsi mexanizmi müəssisənin inkiĢafına maliy-

yənin təsirinin əsas vasitələrindən biridir. Mən-

fəətin bölüĢdürülməsi daim təkmilləĢdirilir. Mən-

fəət bölüĢdürüləndə birinci növbədə büdcəyə ver-

gi ödənilir. Vergi ödənildikdən sonra qalan hissə 

xalis mənfəəti təĢkil edir[1]. 

Xalis mənfəət istehlak və yığım fondları 

arasında bölüĢdürülür. Fondlara ayrılan vəsait tə-

sərrüfatın tələbatına əsasən müəyyən edilir [2]. 

Mənfəətin bölüĢdürülməsinin proporsiyaları tə-

sərrüfat subyektinin strateji və taktiki məqsədləri-

istehsalın inkiĢafının sürətləndirilməsi,  investi-

siya və s. ilə müəyyən edilir. Müxtəlif mülkiyyət 

formalarına əsaslanan təsərrüfatlarda mənfəətin 

bölüĢdürülməsi qaydası fərqlənir [1]. Kənd təsər-

rüfatı müəssisələrinin biznes planında maliyyə 

nəticəsi hesablanır. Birinci hesablamada mənfəə-

tin müəyyən edilməsinin ümumi müəyyən edilən 

metodlarından  istifadə edilir: satıĢdan pul gəlirlə-

ri çıxılır, satılan məhsulların maya dəyəri üstəgəl 

sair gəlirlər, dotasiyalar və kompensasiyalar, çıxı-

lır sair xərclər. SatıĢdan pul gəlirləri ə xərclər 

məhsulların növləri üzrə planlaĢdırılır. Kənd tə-

sərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin xarakteri və 

onların hesablanma metodu satıĢ kanallarından 

daha çox asılıdır. Bu zaman sərbəst ixrac qiymət-

lərinin formalaĢması məhsulların əlavə satıĢ 

xərcləri nəzərə alınmaqla (gömrük ixrac rüsumu, 

nəqliyyat xərci, sığortalama, yükləmə, boĢaltma, 

məhsulların qablaĢdırılması və s.) xarici bazarın 

tələb və təklifinə əsaslanır. Təklif edirəm 

ki,mənfəətin bölüĢdürülməsində əsasən gəlirin 

birinci illərdə artmasına çalıĢmadan sonrakı 

dövrlərdə istehsalın geniĢləndirilməsinə sərf edil-

məsinə çalıĢılsın, müəssisədə istehsal edilən 

məhsulun qabaqcadan bazarını müəyyən edilsin 

və bazarda tələb və təklifin tarazlığına fikir 

verilsin. 

ƏDƏBĠYYAT 

1. NurpaĢa Novruzov, Xanoğlan Hüseynov .―Maliyyə‖, Bakı: 2007 

2. M.M. Sadıqov, M.C. Hüseynov, H. H. Həsənov. ―Kənd təsərrüfatı maliyyəsi‖. Gəncə: 2012 

 

Incomes of agricultural enterprises and their distribution 

B.Y.Novruzova, N.K.Hasanova  

Azerbaijan State AgrarianUniversity 

SUMMARY 

   Key words: agricultural enterprises, total revenue,  proceeds from sale, profits, loss, 

production process, wage, net profit, demond and supply, material costs, operating expences, money 

funds, the share capital, bas;c and revolving funds 

The topic consist of creation the revenue in agricultural enterprises, proceeds from sales, lease 

payments, profits, distrubtion the incomes to the funds. 

Generating revenues in agricultural enterprises in fact consist of sale of products, 

implementation of works and services, sale of fixed assets, depreciation and amrotization of  fixed 

assets, bonus loans and investments.  

 

Доходы сельскохозяйственные предприятия и их                                                                

распределение 

Б.Я.Новрузова, Н.К.Гасанова 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, общий доход, поступления от 

продажи, доходы, потеря,  производственный процесс, заработная плата, чистая прибыль, 

спрос и предложение, денежный  фонды, материальные затраты, операционные расходы, 

денежные   расходы, уставный капитал, основные и оборотные фонды 

  Статья  состоит из создание сельскохозяйственного дохода, поступления плата,  

фиксированная арендная  плата,  прибыль, формирование доходов и распределение своих 

средств.  

Создание доходов в сельскохозяйственные предприятиях основном состоит из продажи 

продукции, выполнение робот и услугой, реализация внеобротных активов , износ и 

амортизация основных средств, бонусные кредиты и инвестиции.  



   ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2016, №2 

 

191 

 

MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ! 

 

MƏQALƏLƏRƏ TƏLƏBLƏR 

 
1. Məqalə baĢqa nəĢrlərə təqdim olunmamıĢ yeni tədqiqat nəticələri olub, mükəmməl redaktə 

edilmiĢ Ģəkildə verilməlidir.  

2. TəĢkilatlarda aparılan tədqiqatların nəticələrini əks etdirən məqalələrin dərci haqqında mü-

vafiq kafedranın və ya  elmi müəssisənin elmi Ģurasının protokolundan çıxarıĢ olmalıdır. 
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onların təhlili, tətbiqi və istifadəsi üçün təkliflər öz əksini tapmalıdır. Ġstifadə edilmiĢ 

ədəbiyyat mətnin sonunda (xülasələrdən əvvəl) AAK-nın tələblərinə uyğun olaraq istinad 

ardıcıllığı ilə verilməlidir. 

7. Elmi məqalədə son 10 ildə çap olunan əsərlərə istinad olunması tövsiyə edilir. Bütün kəmiy-

yətlərin ölçüləri Beynəlxalq Ölçülər Sistemində (BS) verilməlidir. 

8. Məqalənin mətni 4 səhifədən az, 5...6 səhifədən çox və 2...3 Ģəkildən artıq olmamalıdır. 

9. Düsturlar və iĢarələr "Equation" redaktorunda yığılmalı, qrafiklər isə qrafik redaktorlardan 

birində iĢlənmiĢ Ģəkildə təqdim edilməlidir. 

10. Məqaləyə aĢağıdakı materiallar əlavə edilməlidir: müəlliflər haqqında məlumat (soyadı, adı, 
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ми, ранее не опубликованные в других изданиях.  

2. Для публикации статей, отражающих результаты проведенных научных исследований в 

других организациях, необходимо предъявить выписку из протокола научного совета 

соответствующей научной организации или же обращение из данной организации.  

3.  Желательно, чтобы число соавторов не превышало трѐх человек.  

4. Статьи могут быть напечатаны на трѐх языках: азербайджанском, русском и англий-

ском. К статье следует приложить резюме на двух языках (помимо, языка на котором 

была написана данная статья) и объем резюме должен бытъ не менее 150 слов. В начале 

статьи необходимо представить индекс УДК и ключевые слова.  

5. Текст статьи печатается в формате А4 (размеры – 210 х 297 мм), через один интервал с 

использованием 12 шрифта Times New Roman с учѐтом пробелов поля: верхнее – 20 мм, 
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6. В статье должны найти своѐ отражение: актуальность проблемы, объект и метод иссле-

дования, полученные теоретические и практические результаты, их анализ и предложе-

ния для их внедрения и применения. Список использованной литературы приводится по 

порядку цитирования в конце статьи (перед резюме), согласно требованиям ВАКа.  
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7. В статье автору рекомендуется ссылаться на источники, опубликованные за последние 

10 лет. Все единицы измерения должны соответствовать международным системам СИ. 

8. Объем статьи не должен превышать 5-6 страниц и 2-3 рисунков (графиков).  

9. Формулы и обозначения должны иметь отчетливое начертание и набраны редактором 

"Equation", а графики необходимо начертить в одном из графических редакторов. 

10. К статье следует приложить следующие материалы: данные об авторах (фамилия, имя, 
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1. Articles should be presented as perfectly edited research results which have not been pub-

lished before. 

2. It is necessary to present extract from the Scientific Council report of the corresponding scien-
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3. The number of co-authors has not to be more than three people.  
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the beginning of the article  

5. Page format – A4 (210x297mm), above 20 mm, below 25 mm, left 30 mm, right 20 mm., font 

Times New Roman (size 12), spacing line –1, indention of the line – 1,25 cm. 
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theoretical and practical results, their analysis and proposal for their implementation and appli-

cation. The list of used literature should be written by quoting order at the end of the article 

(before summary) according to the requirements of State Commission for Academic Degrees 

and Titles. 
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recent 10 years. All units of the article should be corresponded to the International System of 

Units (SI).  

8. The article should consist of 5-6 pages and 2-3 graphics.  

9. Formulas and symbols should be worked out in "Equation" and have clear outline. Graphics 

have to be painted by ink.  

10. It is necessary to give information about authors (patronymic, name, surname, job, position, 

academic degree, academic rank and work or mobile telephone number, e-mail). Article 

manuscript and electron version should be given to the executive secretary.  

11. The editor office reserves the right to make necessary correction and to send the article at the 

review and not to return the manuscript. 
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