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AQRONOMLUQ, EKOLOGĠYA VƏ AQROTEXNOLOGĠYA 
 

UOT 633.511.631.1 

SƏPĠN ÜSULLARININ VƏ GÜBRƏ NORMALARININ PAMBIQ 

SORTLARININ BOY VƏ ĠNKĠġAFINA TƏSĠRĠ 

N.Y.Seyidəliyev 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Açar sözlər:  aqrotexnika, tirəyə səpin, adi səpin, gübrə normaları. pambıq, əsas gövdə, 

simpodial və monopodial budaqlar, sort, toxum. 

 

Aqrar sektorun strateji və ölkəyə valyuta 

gətirən mühüm sahələrindən biri olan pambıqçılıq 

əmək tutumluluğuna və ümumi məhsul buraxılı-

Ģının həcminə görə yüksək göstəriciləri ilə seçilir. 

Azərbaycanda pambıq istehsalı üçün əlve-

riĢli təbii iqlim Ģəraitinin və ənənələrin mövcud-

luğu, emal sənayesinin xammala tələbatının yerli 

istehsal hesabına ödənilməsi imkanları, həmçinin 

pambıq və ondan hazırlanmıĢ son məhsullar üzrə 

ixrac potensialı pambıqçılığın daha da inkiĢaf et-

dirilməsini zərurətə çevirir. Məhz buna görə ölkə-

də pambıqçılığın inkiĢafına əlveriĢli Ģəraitin yara-

dılması aqrar siyasətin prioritet vəzifələrindən biri 

kimi müəyyən edilmiĢdir. 

―Azərbaycan Respublikasında pambıqçılı-

ğın inkiĢafına dair 2017–2022-ci illər üçün Döv-

lət Proqramı‖ (bundan sonra – Dövlət Proqramı) 

pambıqçılığa dövlət dəstəyinin gücləndirilməsinə 

və bu sahədə problemlərin həllinə yönəldilmiĢdir. 

17 sentyabr 2016-cı ildə Sabirabad, 2017-ci 

ildə Saatlı və Bərdə rayonunda pambıqçılığın 

inkiĢafına dair keçirilən respublika müĢavirələrin-

də  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

Ġlham Əliyev belə demiĢdir: ―Ulu öndər Heydər 

Əliyev pambıqçılığın inkiĢafına həmiĢə böyük 

önəm vermiĢdir. Təsadüfi deyil ki, bir vaxtlar 

Heydər Əliyevin zəhməti, səyləri nəticəsində 

pambığın istehsalı Azərbaycanda bir milyon tona 

qalxmıĢdır. Pambıqçılıq strateji əhəmiyyətli, 

əmək tutumlu və iqtisadi cəhətdən səmərəli isteh-

sal sahəsidir. Bu məhsula dünyada böyük ehtiyac 

var. Pambıq elə məhsuldur ki, onun üçün bazar 

axtarmağa ehtiyac yoxdur. Biz pambıqçılığın Ģöh-

rətini bərpa edəcəyik. Bu həm insanlar, həm döv-

lət üçün böyük gəlir gətirən bir sahədir‖ [1,2]. 

Azərbaycanda pambıq istehsalı üçün əlve-

riĢli təbii iqlim Ģəraitinin və ənənələrin mövcud-

luğu, emal sənayesinin xammala tələbatının yerli 

istehsal hesabına ödənilməsi imkanları, həmçinin 

pambıq və ondan hazırlanmıĢ son məhsullar üzrə 

ixrac potensialı pambıqçılığın daha da inkiĢaf et-

dirilməsini zərurətə çevirir. Məhz buna görə ölkə-

də pambıqçılığın inkiĢafına əlveriĢli Ģəraitin yara-

dılması aqrar siyasətin prioritet vəzifələrindən biri 

kimi müəyyən edilmiĢdir . 

2018-ci ildə respublikamızda 132512 hek-

tar sahədə pambıq əkilmiĢ və 232 min ton pambıq 

istehsal edilmiĢdir. 

Müxtəlif səpin üsullarının və gübrə norma-

larının optimal müddətdə  tətbiqi nəticəsində fer-

merlər üçün daha optimal və səmərəli aqrotexni-

kanın hazırlanması istiqamətində elmi texniki iĢ-

lər aparılmaqdadır. 

Elmi-tədqiqat iĢinin əsas məqsədi müxtəlif 

səpin üsullarının və gübrə normalarının perspek-

tiv pambıq sortlarının  məhsuldarlığına və toxum 

keyfiyyətinə təsirini araĢdırmaqdan ibarətdir.  

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığın 

yüksəldilməsində hər bir aqrotexniki tədbirin xü-

susi payı vardır.  

Yeni sortların müxtəlif torpaq-iqlim Ģərai-

tində becərilməsi və onların məhsuldarlığının 

düzgün təyin edilməsi ən vacib Ģərtlərdən biridir 

[3]. Təcrübə 8 variantdan və hər bir variant 4 tək-

rardan ibarətdir. Təcrübə tarlasında hər bir təkra-

rın uzunluğu 20 metr, eni isə 2,4 metr, bir təkrarın 

sahəsi 48 m
2
, bir variantın sahəsi 192 m

2
, təcrübə 

tarlasının ümumi sahəsi isə 1152 m
2
-dir.  

Pambıq texniki bitki olmaqla bütün inkiĢaf 

dövründə optimal  qida rejiminin təĢkil edilməsi 

bitkinin əsas inkiĢaf fazalarının faraĢ yetiĢməsinə 

və onların intensiv keçməsinə səbəb olur.      

Bu bitkinin həyatında əsas qida elementlə-

rindən baĢqa bir çox mikroelementlərdə böyük rol 

oynayır. Bu elementlər bitkidə biokimyəvi  reak-

siyaları tezləĢdirməklə azotun, fosforun, kaliu-

mun mənimsənilməsini artırır və məhsuldarlığı 

yüksəldir. Bitkilər mikroelementləri torpaqdan 

çox az miqdarda mənimsədiklərinə görə torpa-

ğa da onlar az miqdarda verilir [5]. 

Peyin torpaq-iqlim Ģəraitindən, torpağın 

üzvi maddə ilə təminindən, həmin sahədə əkilən 

sələf bitkisinin sortundan və sair asılı olaraq bir 

dəfəyə, əsas Ģum altına hər hektara 10-15 ton və 

daha çox vermək lazımdır. Torpağa üzvi gübrələr 

verdikdə onu qida maddələri ilə zənginləĢdirmək-

lə yanaĢı torpaqda olan mikroorqanizmləri də 
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enerji materialı ilə təmin edir ki, bu da onların 

bioloji fəallığını və torpağın münbitliyini artırır 

[4]. Tirəyə səpin payızda, yaxud yazda hamarlan-

mıĢ payız Ģumunda xüsusi alətlərlə, cərgəvi tirə 

düzəldənlə cərgə aralarına müvafiq dərin Ģırımlar 

açılır. Nəticədə hündürlüyü 20-30 sm olan tirələr 

alınır. Səpin cərgəvi. Sıx yuva. Yaxud dəqiq sə-

pinlə adi toxum səpənlə həyata keçirilir. 
Səpindən əvvəl səpən aparatın qabağına 

tirə kəsən bağlanır. Bunun vasitəsi ilə torpağın üst 

qurumuĢ layı 5-6 sm qalınlıqda kəsilir və Ģırıma 

tökülür. Buna görə toxumlar yaxĢı yumuĢaldıl-

mıĢ, nəmliklə təmin olunmuĢ və isinmiĢ torpağa 

basdırılır. Tədqiqatlar göstərir ki, düz sahələrdə 

aparılan səpinlə müqayisədə tirə səpinlərində to-

xum üçün daha əlveriĢli Ģərait olur. Tirə səpinlə-

rində torpağın kipliyi Ģum qatında 1,15-1,30 

q/sm
3
, tirəsizdə isə 1,40 q/sm

3, 
torpağın tempera-

turu
 
 tirədə 1-3

o
 C-dən yuxarı olur, qaysaq isə de-

mək olar ki, müĢahidə olunmur. Bütün bunlar cü-

cərtilərin daha tez alınmasını, bitkinin normal bö-

yümə və inkiĢafını təmin edir. Nəticədə adi səpin-

lə müqayisədə, tirəyə səpində məhsuldarlıq hek-

tardan 6-8 sentner artmıĢ olur.  

Sortların morfoloji və bioloji xüsusiyyətlə-

rindən asılı olaraq sortların aqrotexniki tədbirlərə 

münasibətləri müxtəlifdir. 

Tətbiq olunan aqrotexniki tədbir hər bir 

sortun inkiĢaf dinamikasına müəyyən qədər təsir 

göstərir. Yəni sortların aqrotexnikaya münasibəti 

heç də eyni deyildir. Aparılan fenoloji müĢahidə-

lərin nəticəsi olaraq ―Gəncə-110‖ sortunda tirəyə 

səpin üsulunda N120P75K50 tətbiq olunan variantda 

əsas gövdənin hündürlüyü 116-128 sm;  ―Gəncə-

103‖ sortunda isə tirəyə səpin üsulunda N120P75-

K50 tətbiq olunan variantda  114-125 sm olmuĢ-

dur. Göründüyü kimi adi səpin üsuluna nisbətən 

tirəyə səpin üsulunda sortlarda əsas gövdənin 

hündürlüyü daha yüksək olmuĢdur.           

Səpin üsullarının və mineral gübrələrin  op-

timal normaları pambıq bitkisində simpodial və 

monopodial  budaqların əmələ gəlməsinə müxtə-

lif formada təsir etmiĢdir. 

 Aparılan fenoloji müĢahidələr nəticəsində 

demək olar ki, tətbiq olunan aqrotexniki tədbirlər 

budaqların əmələ gəlmə qanunauyğunluğuna 

müxtəlif formada təsir göstərmiĢdir.  Daha çox 

monopodial budaqlar hər iki sortda  tirəyə səpin 

üsulunda N120P75K50 gübrə normaları tətbiq olu-

nan variantlarda  ―Gəncə-103‖ sortunda 2,0 ədəd 

və ―Gəncə-110‖ sortunda isə 2,2 ədəd olmuĢdur. 

Simpodial budaqlar isə ―Gəncə-103‖ sortunda  12 

ədəd və ―Gəncə-110‖ sortunda isə15 ədəd olmuĢ-

dur. Hər iki sortda N120P75K50 gübrə norması ver-

dikdə və tirəyə səpin üsulu ilə səpin aparıldıqda 

göstəricilər daha yüksək olmuĢdur.    

Nəticə və təkliflər. Tətbiq etdiyimiz aqro-

texniki tədbirlərin təsirindən asılı olaraq əsas göv-

dənin hündürlüyü adi səpində ―Gəncə-103‖ sor-

tunda 109-118 sm, tirəyə səpin üsulunda isə 112-

120 sm olmuĢ, ―Gəncə-110‖ sortunda isə adi sə-

pində 106-112 sm,  tirəyə səpin üsulunda N120 P75 

K50 gübrə norması tətbiq olunan variantda 116-

128 sm olmuĢdur.  

Monopodial budaqlar tirəyə səpin üsulunda 

N120P75K50 gübrə normaları tətbiq olunan variant-

larda  ―Gəncə-103‖ sortunda 2,0 ədəd və Gəncə-

110 sortunda isə 2,2 ədəd olmuĢdur. Simpodial 

budaqlar isə Gəncə-103 sortunda 12 ədəd və 

―Gəncə-110‖ sortunda  15 ədəd olmuĢdur. Hər iki 

sortda N120P75K50 gübrə norması verdikdə və ti-

rəyə səpin üsulu ilə səpin aparıldıqda göstəricilər 

daha yüksək olmuĢdur. 
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Influence of seeding methods and fertilizer application rates on plant growth and 

development 

Doctor of Agrarian Sciences  N. Y.Seyidaliev 

                                       Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

Key words: agrotechnology, ridge seeding, ordinary seeding, norms of fertilizers, cotton, main 

stem, sympodial and monopodial branches, variety, seed 

 

There are both traditional and natural conditions for the production of cotton, the ability of the 

processing industry to meet the demand for raw materials through domestic production, as well as the 

export potential of cotton and finished products necessitates the further development of this industry. 

Depending on the applied agro-technical measures the height of the main body was typical for 

Ganja 103-118 cm, dotted sowing method made 112-120 cm, for regular grade Ganja-110 was 106-

112 sm, while the dotted method of sowing under the application rate of fertilizer N120P75K50 was 116-

128 sm 

Monopodial bushes at the dotted method at the rate of fertilizer application N120P75K50 were 

following in the varieties Ganja-103 (2.0) and Ganja-110 (2.2). Sympodial branches were 12 pieces in 

the variety Ganja-103 and Ganja-110 adequately 15 pieces. Both varieties had higher rates of fertilizer 

N120P75K50, and at the bottom of the sowing indicators were higher. 

 

 

Влияние методов посева и норм внесения удобрений  

на рост и развитие растений  

Доктор аграрных наук  Н.Я.Сейидалиев 

                                       Азербайджанский государственный аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

 

 Ключевые слова: агротехника, гребневой посев, обычный посев, нормы удобрений, 

хлопчатник, основной стебель, симподиальные и моноподиальные ветви, сорт, семя 

Для производства хлопка имеются как традиционные, так и природные условия,  

способность перерабатывающей промышленности удовлетворять спрос на сырье за счет внут-

реннего производства, а также экспортный потенциал хлопка и готовой продукции обуслав-

ливает необходимость дальнейшего развития данной отрасли. 

В зависимости от применяемых нами агротехнических мероприятий высота основного 

тела была типичной для Гянджи 103-118 см, в пунктирном посевном методе составила 112-120 

см, при обычном для сорта Гянджа-110 составила 106-112 см, а при пунктирном методе посева 

при норме внесения удобрения N120P75K50 состатавил 116-128 см. 

Моноподиальные кусты при пунктирном методе при норме внесения удобрения 

N120P75K50 были следующие у сорта Гянджа-103 (2.0) и Гянджа-110 (2.2). Симподиальные ветви 

составили 12 штук в сорте Гяндже-103 и в Гяндже-110 адекватно 15 штук. Оба сорта имели 

более высокие нормы внесения удобрений N120P75K50, и при забое посевом показатели были 

выше. 
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FĠTONSĠDLƏR VƏ ONLARIN MĠKRO ORQANĠZMLƏRƏ TƏSĠRĠ 

R.Kərimova, Ş.Ələkbərova, A.Qazıyev  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Açar sözlər: fitonsidlər, mikroorqanizmlər, protoplazma 

 

Qədim dövrlərdən baĢlayaraq insanlar bitki 

aləminə böyük maraq göstərmiĢlər. Onlar  özlə-

rini təbiətin bir hissəsi hesab edərək, müxtəlif bit-

kiləri yaĢadığları əraziyə gətirmiĢ, onlardan bir 

qida məhsulu kimi və müxtəlif xəstəliklərin müa-

licəsində geniĢ istifadə etmiĢlər. 

Biosferdə əvəzsiz xüsusi rol oynayan bitki-

lər öz bioloji xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq, müx-

təlif və fərqli funksiyalara malikdirlər. Bu sırada 

xüsusiuçucu maddələrə malik olan dərmanvə efir 

yağlı bitkilər elmi-praktiki nöqteyi nəzərdən dai-

ma diqqət mərkəzində olmuĢdurlar. Həmin bitki-

lər öz həyatı prosesləri zamanı müxtəlif kimyəvi 

tərkibli maddələr ifraz edir və onların içərisində 

zərərverici mikroorqanizmlərə qarĢı təsir göstərən 

maddələr xaric edir ki, bu maddələr bitki 

orqanizmində immuniteti artırır. Belə maddələrə, 

digər bioloji aktiv maddələr də –aiddirlər. 

Bunlar fitonsidlər adlanan maddələrlə zən-

gin olan, bitkilər öz müalicəvi xassələrinə uyğun 

olaraq insanları cəlb etmiĢdirlər. 

Fitonsidlər bioloji aktiv maddələrdən olub, 

ətraf mühitində müəyyən səviyyədə təmizlən-

məsinə təsir göstərirlər. Bütün bitki aləmi fitonsid 

xassəsinə malikdir. Fitonsidlər nəinki yer üzərin-

də yaĢayan bütün canlı aləmə, həmdə dəniz, çay 

və göllərdə yaĢayanlara da müəyyən təsir göstə-

rirlər. 

Fitonsidlər müxtəlif mədəni və yabanı bit-

kilərin tərkibində mövcuddur. Soğan, pomidor, 

bibər, Ģüyüd, sarımsaq, darçın, dəfnə yarpağı, çu-

ğundur, kahı və s. 

Miqdar etibarı ilə bir sıra ağaclar fərqli fi-

tonsid xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Məsələn: to-

zağacı, cökə, Ģam, ardıc, qovaq meĢələri.Bunlar 

xəstəlik törədən virusları, mikrobları tez məhv 

edirlər. Bitkilər üzərində aparılan tədqiqatlar nəti-

cəsində 40-a qədər ağac və kol bitkisində fitonsid 

xüsusiyyətlərin olduğu aĢgar edilmiĢdir.  

Beləliklə meĢələrdə olan, fitonsid tərkibli 

ağaclar atmosferin kimyəvi, xüsusilə qaz Ģəkilli 

çirklənməsinin qabağını alırlar. Bu sırada iynə-

yarpaqlılar daha çox oksidləĢmə qabiliyyətinə 

malikdirlər. Bununla yanaĢı, meĢə və meĢə zolağ-

ları müasir sənaye çirklənmələrinin bəzi kompo-

nentlərinintəsir maxanizmlərinin zəifləməsinə 

səbəb olurlar. Həmin bitkilərin bəziləri atmos-

ferin indiqatorları hesab olunurlar[3]. 

ġam ağacının xaric etdiyi fitonsid vərəm 

xəstəliyinin sağalmasına kömək edir. Ağ Ģam 

ağacının xaric etdiyi fitonsidlər difteriya mikrob-

larını qırır, qovağın və paladın fitonsidləri isə 

qanlı ishal çöplərini məhv edirlər. Ardıc ağacının 

fitonsidi isə difteriya, göyöskürək, qarınyatalığı 

çöplərinə öldürücü təsir edir. Bununla bərabər 

fitonsidlərin əsas xüsusiyyəti bitkilərdə təbii 

immunitet amillərinin güclənməsinə təsir edirlər. 

Bitki hüceyrəsinin tərkibində uçan və uç-

mayan fitonsidlər olur. Uçmayan fitonsidlər bü-

tün bitkilərin tərkibində olur. Fitonsidlər bakteri-

yalara və sadə orqanizmlərə təsir göstərir. Fiton-

sidlərin əsas funksiyalarından biri də bitkinin  im-

munitetini artırmaqdır. Bir sıra fitonsidlər mikrob 

hüceyrəsinə öldürücü təsir edir, digərləri isə bitki-

nin boy artımına mənfi təsir göstərərək inkiĢafı 

zəiflədir. 

Ucan fitonsidlər öz təsirini məsafədən gös-

tərir. Fitonsidlərin təsir gücü və spektri müxtəlif 

bitkilərin növündən asılı olaraq dəyiĢir. Məsələn: 

soğan, sarımsaq, xardal bitkilərinin xaric etdiyi fi-

tonsidlər mikroorqanizmləri, bakteriyaları, sadə 

göbələkləri ilk dəqiqələrdə məhv edir. Bu bitki-

lərdən fitonsidlərin təsiri ilə alınmıĢ su buxarında 

ət məhsullarının 3-6 ay müddətinə saxlanılması 

mümkündür. Uçucu xassəyə malik olan fitonsid-

lərin təsir mexanizmləri geniĢ öyrənilmiĢ və bir 

sıra xüsusiyyətləri ilə bərabər mikrob hüceyrəsinə 

təsirləri müəyyən edilmiĢdir. Fitonsidlərin təsiri 

nəticəsində mikroorqanizmlərin tənəffüs prosesi 

zəifləyir, xarici qatına təsir edərək onun həll olun-

masına gətirib çıxardır və sonda protoplazmanı 

parçalayır. ―Fitonsid‖ sözünün mənası yunan sö-

zü olub ―phito‖ bitki, ―caedo‖ öldürürəm demək-

dir. Fitonsidlərin bitkilər tərəfindən xaric olunma-

sı günün saatlarından asılı olaraq dəyiĢir. Məsə-

lən: səhər saatlarında bitkilərin havaya buraxdığı 

fitonsidlərin miqdarı gündüz saatlarına nisbətən 

3,5 dəfə az olur. Günorta saatlarına yaxın vaxtlar-

da fitonsidlərin miqdarı daha çox olur. AxĢama 

doğru isə 19-dan sonra fitonsidlərin miqdarı gün-

düz vaxtına nisbətən 7 dəfə azdır. 

Fitonsidlərin antimikrob xüsusiyyəti tibbi-

də, baytarlıqda, bitkilərin qorunmasında, toxum 

və meyvələrin saxlanmasında, qida sənayesində 

geniĢ istifadə edilir. Bu maddələrin antimikrob 
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xüsusiyyətlərini öyrənərək insanlar qapalı məkan-

ların mühitinin təmizlənməsi üçün istifadə edirlər. 

Aparılan elmi tədqiqatlara əsasən, məlum 

olmuĢdur ki, fotosintez nəticəsində bir çox ağac, 

kol və ot bitkiləri böyük aktivliyə malik olan xü-

susi kimyəvi birləĢmələr sintez edirlər. Təbii me-

Ģələrin iqlim Ģəraitində havasında 300-dən artıq 

müxtəlif bioloji aktiv kimyəvi maddələr, ətirli bir-

ləĢmələr, efir yağları aĢgar edilmiĢdir. 1 ha yar-

paqlı meĢələrdə 2 kq, iynəyarpaq meĢələrdə isə 5 

kq-a yaxın həmin maddələrdən ayrılır. Məsələn: 1 

ha ardıc meĢəsi sutkada 30 kq fitonsidli efir yağı 

buraxır. ġəhər havasının 1 kub metrində mikrob-

ların sayı həmin həcmdə meĢə havasından 150-

200 dəfə çox olur. Ardıc, Ģam, sidr və palıd meĢə-

lərində mikrob yox dərəcəsindədir [5]. 

Fitonsidlər insanları bir çox xəstəliklərdən 

qoruyur, iĢ qabiliyyətini və əhval ruhiyyəyə müs-

bət təsir göstərir. Bu xüsusiyyətinə görə ali və ib-

tidai bitkilərdən antibiotiklər alınmasında istifadə 

edilir. Məsələn: sarımsaqdan – allisin, ada çayın-

dan – imanin, dəmirovotu- sanqvinarin və s.  

Qeyd edildiyi kimi, müxtəlif bitkilərbir çox 

fitonsid xassəyə malikdirlər, ona görə də, yaĢıllıq-

lar havanın ―sanitarı‖, fitonsidləri isə havanın ―vi-

tamini‖ adlandırırlar. 

Müəyyən edilmiĢdir ki, bitkilərin sintez et-

diyi ―vitaminlər‖-in miqdarı iqlim amillərindən 

asılı olaraq da dəyiĢir. Temperatur 20-25
0
 C yə 

qədər yüksəldikdə fitonsidlərin sıxlığı 1,8 dəfə 

çoxalır. Havanın nəmliyi 20% qədər artdıqda isə 

fitonsidlərin miqdarı 1,2 dəfə azalır. 

Fitonsidlər nəinki quruda yaĢayan bitkilər-

də, həmçinin su mühitində yaĢayan bitkilərdə də 

olurlar. Suda yaĢayan bitkilərin fitonsidlərisu am-

barların da suyunun keyfiyyətinə təsir göstərirlər. 

Onlar nəinki mikroorqanizmlərin inkiĢafına 

və çoxalmasına öldürücü təsir göstərir, hətda pa-

razit qurdlara, yoluxucu xəstəlik daĢıyan həĢarat-

lara da təsir edirlər. 

Son zamanlar insanlar iĢlə əlaqədar olaraq 

günün çox hissəsini qapalı Ģəraitdəkeçirdiklərin-

dən otaq bitkiləri və onların xaric etdiyi fitonsid-

lərin öyrənilməsinə böyük diqqət verilir. 

Qapalı məkanların havası xəstəlik törədən 

mikroblarla zəngin olduğundan bizim köməyi-

mizə fitonsidlərlə zəngin olan, otaq bitkiləri gəlir. 

Ucan fitonsidlərin təsirindən otaq Ģəraitin-

də mikroorqanizmlərin miqdarı 75-90% azalır.  

Əsasən, qıĢ- yaz mövsümündə - kəskin res-

pirator viruslar çoxalır. Bunun üçün, limon, xlo-

rofitum, aloye, Ģeffler, beqoniya, ətirĢah, difenba-

xium, bənövĢə və s. bitkilərin yetiĢdirilməsi va-

cibdir. Otaq bitkiləri fitonsid xaric etməklə bəra-

bər, atmosferi nəmləndirir, mikrobları məhv edir, 

bir çox bitkilər isə zərərli Ģüaları və buxarlanmanı 

udur, bakteriyaları və orqanizmdə allergik prob-

lem əmələ gətirən zərərli təsirləri aradan götürür 

[1]. 

Məsələn: xlorofitum – 24 saat müddətində 

havanı 90% təmizləyir. Bu bitki zərərli məhsulları 

udur, havada olan, bir çox mənfi təsir göstərən 

mikroorqanizmləri məhv edir. Bu xüsusiyyətinə 

görə xlorofitumdan kosmik gəmilərdə hava tə-

mizləyici kimi istifadə edilir. 

Bunlarla yanaĢı: Palıdın fitonsidi- təzyiqi 

aĢağı salır. Qıtıqotu, soğan, sarımsaq-immuniteti 

stimulə edir. Yasəmən - arterial təzyiqi artırır. 

Nanə-damarları geniĢləndirir, baĢ ağrılarını 

azaldır 

 

                                                                                                           Cədvəl 1  

Müxtəlif biokimyəvi xüsusiyyəti olan bitkilər 
S.S Bitkinin adı Bitkinin xüsusiyyəti 

1 Aqava- Marqinata Kəskin fitonsid xüsusiyyətə malikdir 

2 Aloe- Aloe varieqata Kəskin fitonsid xüsusiyyətə malikdir 

3 Beqoniya- Begonia sculata Raddi Kəskin fitonsid xüsusiyyətə malikdir 

4 Drasena- Dracaena deremensis AĢağı tərkibli benzol, formaldehid, toluol, sikloqekson 

5 Kalanxoe-Bloccfeld-Kalanchoe blossfeldiana Kəskin fitonsid xüsusiyyətə malikdir 

6 Südləyən- Euphorbiamili var splendens Boj SakitləĢdirici xüsusiyyətə malikdir 

7 Sanseveriya üç zolaqlı–Sansevieria Havada olan benzolun miqdarını azaldır, kəskin fitonsid 

xüsusiyyətə malikdir  

8 Cırtdanboyen fikus- Ficus pumila Formaldehidin qat 

9 Fikus- Ficus Elastica Roxb d. Exhort Robusta Formaldehidin qatılılığını azaldır ( 30-50%), trixlor—

etilen ( 15-20 %), fitonsid xüsusiyyətə malikdir 

 

Bitkilərin udma qabiliyyəti bitkinin vəziy-

yətindən asılıdır. Əksərən nəmlənmiĢ yarpaqlar 

quru yarpaqlara nisbətən 2-3 dəfə çox qaz udur. 

Yarpaqlar tərəfindən qazın udulması temperatur-

dan asılı olaraq dəyiĢir. 25
0
 C-dən yuxarı tempe-

raturda qazın udulması 2 dəfə artır həmçinin ağac 

bitkilərində qaz mübadiləsi 2-10 dəfə intensiv 

olur, nəinki ot bitkilərində. 

Otaq Ģəraitində bitkiləri yerləĢdirən zaman 

fitonsidlərin təsir radiusunu nəzər almaq lazımdır: 

bakterisid təsir – 3 m, bakteriostatik təsir-5 m 
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(bakteriyalar tamamilə məhv olmur, ancaq çoxal-

ma qabiliyyətini və xüsusiyyətini saxlayır) [2]. 

100 m
3
 sahəsi olan otaqda20 otaq bitkisi 

yerləĢdirilməsi məsləhətdir. Otaqda havanın tə-

miz olması üçün əlveriĢli Ģəraitin olması vacibdir 

(iĢıqlanma, rütübət, temperatur). Təqdim olunan 

cədvələ və məlumatlara əsasən, qeyd etmək 

lazımdır ki, bioloji aktiv maddələrlə zəngin olan 

bitkilər planetimizdə canlı aləmin qorunub 

saxlanması istiqamətində böyük rol oynayırlar və 

buna əsasən həmin bitki növlərinin əkin sahə-

lərinin geniĢləndirilməsi müəyyən proqramlar 

əsasında aparılmalıdır [6]. 
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Phytonsides and their effects on microorganisms 

SUMMARY 

Key words: phytoncides, microorganisms, protoplasm 

From ancient times, man sought to decorate his home with plants. Man felt himself as one 

with nature, and he turned to her for healing, transferring a particle of living nature to his home. 

Currently, the scientific approach to interior gardening involves a combination of aesthetic perception 

of the shape, color of flowers and leaves of plants, which has long been known: living plants improve 

the composition of air and purify the atmosphere. In addition, the air environment contains 

opportunistic microorganisms, such as staphylococci, microscopic molds. Many plants have 

phytoncidal properties, i.e. the ability to suppress the vital activity of microorganisms. The mechanism 

of action of volatile phytoncides is that they cause various changes in the microbial cell: they suppress 

respiration, dissolve and destroy the surface layers and constituent parts of protoplasm. Phytoncides do 

not allow microorganisms to create their own defense mechanisms. The name "phytoncide" comes 

from the merger of the Greek "φυτóν" plant and from the Latin "caedo" I kill. 

 

Фитонсиды и их влияния на микроорганизмы 

Ключевые слова: фитонциды, микроорганизмы, протоплазма 

С глубокой древности человек стремился украсить своѐ жилище растениями. Человек 

ощущал себя единым целым с природой, к ней он и обращался за исцелением, перенося 

частицу живой природы в свой дом. В настоящее время научный подход к интерьерному 

озеленению подразумевает, не только сочетание эстетического восприятия формы, окраски 

цветов и листьев растений, а также о свойствах которых было давно известно: живые растения 

улучшают состав воздуха и очищают атмосферу. Кроме того, воздушная среда содержит 

различные условно-патогенные микроорганизмы, такие как стафилококки, микроскопические 

плесневые и другие. Многие растения обладают фитонцидными свойствами, которые обладают 

способностью подавлять жизнедеятельность микроорганизмов. Механизм действия летучих 

фитонцидов заключается в том, что они вызывают разнообразные изменения микробной 

клетки: подавляют дыхание, растворяют и разрушают поверхностные слои и составные части 

протоплазмы. Фитонциды своим действием не дают микроорганизмам создавать собственные 

механизмы защиты. Название «фитонцид» произошло от слияния греческого «φυτóν» растение 

и с латинского «caedo» убиваю.  
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Ключевые слова: почва, бонитировка, плодородие, бонитетный бал, экология 

 

Агропроизводственная группировка как 

очень важное продолжение бонитировки почв, 

а также как важный шаг при применении уве-

личения эффективности использования почв, 

повышения урожайности и научно-обоснован-

ным правильным размещением сельскохозяй-

ственных  растений, считается важным мероп-

риятием. Агропроизводственная группировка 

почв ведется в двух группах-на генетически 

производственной основе и на основе бони-

тетных баллов. 

Группировку на основе генетически-

производственной особенности почв можно 

разделить на две подтипы: комплексный и 

особый. Комплексная агропроизводственная 

группировка-эта группировка почвенно-таксо-

номической единицы по свойствам и показа-

телям. Цель группировки в такой форме про-

ведение учета почвенного запаса и общая их 

оценка. Особая агропроизводственная группи-

ровка почвэта группировка почвенно-таксоно-

мических единиц по каким-либо свойствам и 

показателям (засоление, солонцеватость, эро-

зия и др.). основная цель таких группировок 

оказать помощь при создании агромелио-

ративных и мелиоративных проектов по лик-

видации факторов ограничивающих почвен-

ное плодородие и урожайность сельхозкуль-

тур. 

Объект и методика исследований. В 

последнее время в республике придается боль-

шое значение агропроизводственной группи-

ровке основанный на бонитетный балл. По 

мнению некоторых исследователей (Г.Ш.Ма-

медов, 1990) агропроизводственная группи-

ровка почв по бонитетным баллам превосхо-

дит группировку почв по генетически-произ-

водственным свойствам. Например, в респуб-

лике обычные серые, слабозасоленные серые 

и сильнозасоленные серые почвы под кормо-

вые в результате бонитировки были оценены 

соответственно по баллам: 100, 87, 63 и 25. 

Как видно с балльных показателей у каждой 

почвы есть «проблемы» связанные с плодоро-

дием, а каждая почва требует соответствую-

щее агротехническое и мелиоративное меро-

приятие. Так как при агропроизводственной 

группировке по генетически-производствен-

ным свойствам названные почвы были разме-

шены в одну группу.Агропроизводственная 

группировка почв по бонитетным баллам 

можно разделить  на 2 группы: особая и об-

щая. Особая агропроизвод-ственная группи-

ровка в соответствии требованиям отдельно 

взятых сельскохозяйственных растений, была 

группирована по бонитетному баллу почвен-

но-таксономической единицы. 

Общая агропроизводственная группи-

ровка проводится на основе агрономической 

особенности почвы, при этом не учитывается 

требование отдельных растений или группы 

растений. Оценка современного состояния 

почвенного запаса в этом направлении и пра-

вильное помещение сельскохоз-яйственных 

растений имеет большое значение. 

Объект исследования охватывает гор-

ную часть Малого Кавказа (вместе с оккупи-

рованной территорией).К этой территории от-

носится 20 админстра-тивных районов (11 ак-

купированных районов). (Гедабекский, Даш-

кесанский в целом: Гек-Гельский, Шемкирс-

кий, Таузский, Казахский, Акстафинский, гор-

ная часть Геранбой и Тертерских районов 

(Аккупированные районы-Кельбаджарский, 

Лачинский, Шушинский, Губадлинский, Зан-

геланский, Аг-деринский, Ханкенди, Агдамс-

кий, Физулинский, Ходжавендский, Джеб-

раильский))- некоторые части.  

Анализ и обсуждение. Изучение агроэ-

кологических свойств почв республики имеет 

важное значение с точки усвоения территории 

в сельском хозяйстве и повышения урожай-

ности сельскохозяйственных растений. Прове-

денные исследования показывает, что почвен-

ный покров Малого Кавказа был подвержен в 

различной степени антропологическому воз-

действию. Экологическая проблема почвен-

ного покрова связан с подвержением  процес-
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су эрозии под воздействием антропогенных 

факторов, загрязнением, а в последнее время 

бесплановым расширением населенных пун-

ктов и др. Уменьшение очень важного для 

плодородия почвы гумуса, то есть дегумифи-

кация с этой точки зрения вызывает тревогу.  

Почвенный покров республики по зона-

льным и региональным свойствам, по балль-

ному показателю плодородия и в тоже время 

по спросу к агромелиоративным, мелиоратив-

ным и агротехническим мероприятиям можно 

разделить на 5 агропроизводственную группу: 

I группа-высококачественные почвы 

(100-81). К этой группе относится качествен-

ные почвы с пригодным свойством и режимом 

для выращивания сельскохозяйственных куль-

тур. Высококачественные почвы, обычно не 

требуют особых мелиоративных мероприятий. 

Они отличаются мощным слоем гумуса при-

годным гранулометрическим составом, струк-

турностью и воздушно-водным режимом. При 

правильном использовании агротехники поч-

вы из этой группы способны давать под зерно-

вые, виноград, чай, хлопок, плодовые и овощ-

ные высокий урожай. 

II группа- почвы хорошего качества (80-

61). Почвы этой группы выделяются отно-

сительно пригодной структурой, воздушно-

водным режимом и составом гумуса. Но по 

сравнению с I группой почв из-за относитель-

но низкого показателя у таких почв бонитет-

ные показали  относительно низкие (80-61). 

При использовании этих почв под чай, хлопок 

требуется учитывать полезащитный и защи-

щающий урожай агротехнические мероприя-

тия. 

III группа-среднекачественные почвы 

(60-41) по сравнению с I и со II группой, не 

благоприятность состава и свойств этих почв 

без применения дополнительных и мелиора-

тивных мероприятий, ограничивает получение 

высокого урожая. 

IV группа-низкокачественные почвы 

(40-21). К этой группе относится серо-бурые 

почвы с различной степенью засоления, со-

лонцеватостью подверженные эрозии (дефля-

ции). Несмотря на неблагоприятный состав и 

свойство путем проведения сложных и доро-

гостоящих мелиоративных и  агромелиора-

тивных мероприятий, можно обеспечить испо-

льзование этих почв под многие сельскохозяй-

ственные культуры. Это доказывает выращи-

вание в условиях Абшерона сухих субтропи-

ческих фруктов и овощей. 

V группа- условно непригодные почвы 

(<20). К этой группе относится непригодные 

посеву из-за сильного засоления, солонце-

ватости эрозии, заболоченности и др. почвы. 

Считать эти почвы полностью непригодными 

не правильно. Например, рекультивировать  

нефтезагрязненные почвы и провести мели-

орацию засоленных и солонцеватых почв. Но 

из-за доро-говизны этих мероприятий исполь-

зование таких почв экономически не выгодно. 

Из-за нехватки пахотных земель в ближайшее 

10-15 лет эти мероприятия будут обоснованы 

и будут применятся. А пока эти почвы назы-

ваясь «условно непригодными» не использу-

ются. 

 

Агропроизводственная группировка почв средне и низкогорной  

зоны области Малого Кавказа 

Качественные группы почв 
Среднерасчетно-

бонитетный балл 
СКСП Площадь, га 

I – высококачественные почвы (100-81) 89 1,94 9685 

II - почвы хорошего качества (80-61). 72 1,44 39003 

III - среднекачественные почвы (60-41) 52 0,92 149879 

IV группа- низкокачест-венные почвы (40-21). 31 0,62 238005 

V - условно непригодные почвы (<20). 17 0,33 47838 

Средний 51 1,00 485598 

 

На основе таблицы было выявлено, что 

почвы средне и низкогорной зоны области 

Малого Кавказа почвы составили по группам: 

I-высококачественные почвы-9685 га, II- поч-

вы хорошего качества-39003 га,  III- почвы 

среднего качества- 149879 га,  IV- почвы низ-

кого качества–238005, V-условно непригод-

ные почвы-47838 га, о в общем составили 

485598 га. Развивая научные исследования в 

области бонитировки почв, учитывая особен-

ность плодородия почв и агротехнические ме-

роприятия, к агропро-изводственным группи-

ровкам относятся близкие к конкретным бал-

лам почвы и такая группировка несет более 

конкретный характер. С этой точки зрения в 

учении о бонитировке почвы  агропроизводст-

венной группировки рассматривают как 

объединение внутри группы почвенно-таксо-
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номических единиц близкие по бонитетным 

баллам. Одним из важных способов эффек-

тивного использования почв и лучшего ре-

шения различных вопросов по увеличению 

плодородия является-агропроизводственная 

группировка почв. Агропроизводственная 

группировка- классификационное соединение 

близких по некоторым качествам сельскохоз-

яйственных растений, группы растений или 

же отношение общему растительному качес-

тву по агроно-мическим свойствам  близких 

почвенных групп. Такая группировка должна 

проводится в сельскохозяйственном производ-

стве, учитывая генетически-производственные 

свойства и бонитетные баллы. Агропроизвод-

ственная группировка делится на две подти-

пы: комплексное и специализированное. Агро-

экологическая группировка проведенной на 

основе бонитировки почв северо-восточного 

склона Малого Кавказа дает возможность по-

лучит сведение об их площади, стоимости 

качества и наконец об экологическом состоя-

нии. 

Выводы. На основе открытой бонитет-

ной шкалы проведенной агропроизводствен-

ной  группировки Дашкесан-Кедабекского ка-

дастрового районы были объединены в 5 агро-

производственных группах. Был рассчитан 

среднебонитетный бал, площадь и сравнитель-

ный коэффициент стоимости (СКСП). I груп-

па-высококачестванная почва (100-81 бала) 91 

бала, площадь 9685 га, СКСП-1,78; II- почвы 

хорошего качества (80-61 бала) 69 бала, пло-

щадь 39003 га; СКСП- 1,35; III- среднекачес-

твенные почвы (60-41 бала) 59 бала, площадь 

149879 га, СКСП-0,98; IV-низкокачественные 

почвы (40-21бала) 30 бала, площадь 238005 га, 

СКСП-0,59; V-условно непригодные почвы 

(<20 бал) 16 бала, площадь 47838 га, СКСП -

0,031.
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Bonitic balls and agro-production groups of  

soils in some areas of the small caucasus 

Z.X.Mustafayev  

Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS, 
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SUMMARY 

Key words: boundary, fertility, bonitet honey, soil, ecology 

 

The article discusses the compilation of the problem of grading points of agro-industrial groups 

of soils combining the types and varieties of soils according to the community of agrogenetic 

indicators, fertility level, uniformity of the nature of agricultural use. 

Soil valuation consists in determining the relative involvement in the agricultural production of 

the suitability of working areas for the cultivation of major crops. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASI FLORASINDA YAYILMIġ BƏZĠ EFĠR-

YAĞLI BĠTKĠLƏRĠN BĠOMORFOLOJĠ ƏLAMƏTLƏRĠ,  

BĠOKĠMYƏVĠ TƏRKĠBĠ VƏ TƏTBĠQĠ 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru İ.Həsənov 

AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının 

oyrənilməsinə rus botaniklərindən Q.Ġ.Radde 

(1843-1871), Y.N.Voronov (1914), A.A.Qross-

heym (1915-1926), L.Ġ.Prilipko (1931-1975) və 

digərlərinin elmi əsərlərində rast gəlinir. XX əsrin 

əvvəllərindən baĢlayaraq, efiryağlı bitkilərin əhə-

miyyəti, təsərrüfat, dünya iqtisadiyyatında onların 

geniĢ tətbiq olunması haqqında məlumatlar veril-

miĢdir. Bu elmi məlumatlar o zamanlar Azərbay-

can və Naxçıvan Muxtar Respublikasında azlıq 

təĢkil etmiĢ və onilliklər keçdikcə efiryağlı bitki-

lər haqqında daha çoxlu elmi əhəmiyyətə malik 

materiallar çap edilmiĢdir. Lakin flora nə qədər 

öyrənilsə də ciddi elmi tədqiqat iĢlərinin aparıl-

masına ehiyac duyulur. XXI əsrin birinci onilliyi 

ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının 

elmi cəhətdən daha geniĢ, planlı və ardıcıl tədqiqi 

2008-ci ildə T.H.Talıbov və Ə.S. Ġbrahimov (7, s. 

350) tərəfindən aparılmıĢ və ―Naxçıvan Muxtar 

Respublikası florasınınin taksonomik spektri‖ 

adlı elmi tədqiqat iĢlərinin nətiçəsi kimi kitab çap 

edilmiĢdir. Bu əsərdə floranın 8 sinif, 104 sıra, 

170 fəsilə, 874 cins və 2835 növlə təmsil olun-

ması, o cümlədən florada yayılmıĢ 450-ə yaxın 

efiryağlı bitki növlərinin yayılması haqqında 

məlumat verilmiĢdir [4,s.280-282; 11, s. 458-

459]. Efir yağlı bitkilər o bitkilərdir ki, onların 

xüsusi hüceyrələrində (süd borularında) və ya və-

zifəli tükcüklərində ətirli (iyli) efir yağları vardır. 

Efir yağlarından 1000-dən artıq üzvi maddələr 

sintez olunur. Bunların tərkibində mürəkkəb üzvi 

birləĢmələrdən oksigen törəməli terpenlər, spirt-

lər, aldehidlər və ketonlar olur. Efir yağları uçucu 

birləĢmələrdir və praktiki olaraq suda həll ol-

murlar. Ətirli yağlar əmələ gətirmək qabiliyyəti 

çətirçiçəklilər (Apiaceae), dalamazkimilər (Lami-

aceae), sədəfotukimilər (Rutaceae) və digər fəsi-

lələrə aid edilən 3000-dən artıq bitki növündə 

müĢahidə edilir. Amma onlardan 200 növə yaxın 

növlər sənaye əhəmiyyəti hesab edilirlər. Naxçı-

van Muxtar Pespublikasında isə mədəni halda be-

cərilən və yabanı halda yayılan ot tipli efir yağlı 

bitkilərinə-keĢniĢ, reyhan, zirə, bağ məzrəsi, acı 

nanə, razyana, ballı nanə, adi mərsin və digər efir 

yağlı dərman bitkiləri yayılmıĢdır. Efir yağlı bit-

kilər əsasən sənayenin ətriyyat, qida və tibb sahə-

lərinin xammalla təchiz edilməsində - sabun, diĢ 

məcunu, ətir, odekalon hazırlanmasında istifadə 

edilir. Bəzi efir yağları zərif üzvi sintez üçün 

xammal kimi məsələn, kamfora üçün pinen alın-

masında istifadə edilir. Qida sənayesində efir yağ-

ları likör, qida cövhəri, tütün ətirləndiricisi kimi 

istifadə olunur. KeĢniĢ və zirə toxumları dad key-

fiyyətini yaxĢılaĢdırmaq üçün çörəyin və bəzi 

ərzaqların tərkibinə qatılır. Efir yağlarının anti-

septik və müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə tibbdə 

anefol maddəsi öskürək zamanı istifadə olunur. 

Bəzi efir yağları dərmanların dadını yaxĢılaĢdırıcı 

kimi təyin edilir.  

KeĢniĢ. Aralıq dənizi mənĢəli qədim bitki 

hesab olunur. KeĢniĢ Apiaceae fəsiləsinə mənsub 

olub, botaniki adı Coriandrum sativum-dur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu bitkiyə 

yabanı halda çox rast gəlmək olur. Birillik, ot 

bitkisi olub, sıra ilə düzülmüĢ uzun saplaqlı və 

yumurtaĢəkilli yarpaqlara malikdir. Kök boğazı 

ətrafında bir-birinə yaxın sıx, lakin növbə ilə dü-

zülmüĢ yarpaq qrupları əmələ gətirir. Tez yetiĢən 

sortları zəif, gec yetiĢənləri isə qüvvəli yarpaqlar 

əmələ gətirir. Bitkisi silindrik, üzəri qabırğalı, tor-

paq səthində dik duran, yaxud dirsəkvarı buğumlu 

və əyilmiĢ gövdəli olur. Hündürlüyü Ģəraitdən 

asılı olaraq 130 sm və daha artıq olur. Xırda, bir-

evli, ikicinsli çiçəkləri mürəkkəb çətir Ģəklində 

gövdəsinin baĢında yerləĢir. KeĢniĢin çiçək qrupu 

mürəkkəb çətirdir. Bir neçə sadə çətir birləĢib, 

mürəkkəb çətir əmələ gətirirlər. Çiçəkləri ilk önсə 

sadə çətirli, sonra isə 3-5- ci sıralarında baĢ gövdə 

və budaqların uclarında yerləĢən mürəkkəb çətir 

əmələ gətirirlər. Çiçək tacı çəhrayı rənglidir. Lə-

çək yarpaqları bir-birindən aralı olmaqla 5 ədəd-

dir. KeĢniĢ ətirli səbzə tərəvəz bitkilərindən biri 

olub, müxtəlif növ xörəklərdə ədviyə, dad, ətir-

verici kimi iĢlədilir. KeĢniĢ əsas efir yağlı bitki 

hesab edilir. O, efir yağlı bitkilərin 80% -ni təĢkil 

etməklə, təbii efir yağlarının 60-80% - ni təĢkil 

edir. KeĢniĢin meyvələrində 0,7-1,2% efir yağı 

vardır. Meyvəsinin tərkibində 0,7-1,2 linalol spir-

ti (60-70%) desil, aldehid, terpenlər və s. vardır. 

Ekspedisiyalar zamanı əldə edilən materiallara 

əsasən keĢniĢ bitkisi respublikanın demək olar ki 

bütün rayonlarında (Babək, Ordubad, Culfa, 

ġərur, Kəncərli, ġahbuz) mədəni Ģəkildə əkilib 

becərilir. Toxumları özünəməxsus kəskin iyə ma-

lik olub, limon ətirlidir. Bu cəhətdən keĢniĢ to-

xumlarından çörək, bulka, qənnadı məmulatları, 
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marinadlar, pendir, kolbasa məmulatları, likör və 

pivə istehsalında aromat verici kimi geniĢ istifadə 

edilir. KeĢniĢ bitkisinin yarpaqları, zərif zoğu və 

toxumları insanlar tərəfindən nəinki ərzaq, dad və 

ətirverici kimi eyni zamanda bəzi xəstəliklərin 

müalicəsində də geniĢ istifadə edilir. KeĢniĢin 

Ģirəsi ilə ürək ağrıları və ürək sancmalarını mü-

alicə edirlər. KeĢniĢ yağı və meyvəsi iĢtahartırıcı 

vasitə kimi istifadə edilir. Yağından bir sıra Qalen 

preparatlarının, meyvələrindən isə müxtəlif 

yeyinti məhsullarına xoĢ iy verən maddə kimi 

geniĢ istifadə edilir. KeĢniĢdən alınan Ģrot (cecə) 

heyvandarlıqda yaxĢı yem kimi istifadə olunur.  

Razyana. Yabanı halda ən çox Aralıq dəni-

zi sahilində yayılmıĢdır. Razyananın vətəni Qərbi 

Asiya, ġimali Afrika və cənubi Avropa ölkələri 

hesab edilir. Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında bu bitkiyə yabanı halda 

daha çox rast gəlmək mümkündür. Razyananın 

respublika florasında bir növünə rast gəlinir. Raz-

yana (Foeniculum vulgare Mill.) kərəvizkimilər 

(Apiaceae) fəsiləsinə daxil olan birillik, ikiillik və 

çoxillik ot tipli bitkidir. Çiçək qrupu mürəkkəb 

çətirdir. Xırda, sarı rəngli çiçəkləri gövdəsinin tə-

pəsində çətir formasında yerləĢir. Ləçəkləri və er-

kəkciyi 4 ədəddir. DiĢiciyi qabırğalıdır. Ġki yuvalı 

və aĢağı yumurtalıqlıdır. Meyvəsi uzunsov silindr 

formalı olub, iki toxumludur.14 mm-ə qədər 

uzunluqda olur. YetiĢmə zamanı toxumlar tökü-

lür. Razyana bitkisinə respublikanın büyün rayon-

larında (Babək, Ordubad, Culfa, ġərur, Kəncərli, 

ġahbuz) rast gəlinsə də bu bitkinin arealı həddin-

dən artıq kicikdir. Razyana istiliksevən bitkidir. 

Onun toxumları 6-8C
0
-də cücərməyə baĢlayır. 

Toxumların cücərməsi üçün optimal temperatur 

20C
0
-dir. Cənub və qərb rayonlarında qıĢı yaxĢı 

keçirir. Vegetasiya müddətində temperatur cəmi 

2500C
0
-dən artıq olmalıdır. Çiçəkləmə və yetiĢmə 

dövründə istiliyə xüsusilə tələbkarlıq göstərir. 

Tərkibində 12-13% quru maddə, 1,3-2,0% Ģəkər-

lər, 0,8-1,2% efir yağları, 86-93 mq% C vitamini, 

4-6 mq% A provitamini vardır. Razyana mey-

vələri bütöv halda yeyinti sənayesində və tibbdə 

istifadə olunur. Razyana toxumlarının tərkibində 

4-6% efir yağı vardır. Ona görə də razyana efir 

yağı almaq üçün də becərilir. Efir yağının ən qiy-

mətli tərkib hissəsi anetol adlanan ətirli maddədir. 

Efir yağı və onun tərkibində olan anetol yeyinti, 

ətriyyat-kosmetika və əczaçılıq sənayesində iĢlə-

dilir. Dərman məqsədilə meyvələrindən istifadə 

olunur. Meyvəsinin tərkibində efir yağından 

baĢqa 16-18% piyli yağ və 27% zülal maddəsi 

olur. Razyana meyvəsindən elmi təbabətdə so-

yuqdəymədən baĢ verən xəstəliklərdə, xüsusən tə-

nəffüs yollarının iltihabında yumĢaldıcı, bəlğəm-

gətirici və öskürəkkəsici dərmanı kimi, eləcə də 

mədə-bağırsaq xəstəliyində həzm prosesini yax-

ĢılaĢdıran və köpmənin qarĢısını alan vasitə kimi 

geniĢ istifadə olunur. Razyana meyvəsi dəmləmə 

və biĢirmə Ģəklində öd kisəsinin iltihabında və 

böyrək xəstəliklərində də qəbul edilir. Xalq təba-

bətində razyanadan çay kimi dəmləyib uĢaqlarda 

tez-tez baĢ verən mədə ağrılarında, spazmı aradan 

qaldıran dərman kimi istifadə edilir. Bu məqsədlə 

razyana meyvəsini qurudulmuĢ nanə yarpağı ilə 

bərabər hissədə qarıĢdırıb dəmləmək məsləhət 

görülür.  

Zirə. Vətəni yabanı halda yayıldığı Ön 

Asiya və Avropa ölkələri hesab edilir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında zirə bitkisinin 2 növünə 

rast gəlinir [1, s. 44-46; 3, s. 288-290; 6, s. 424-

425]. Zirə bitkisi kərəvizkimilər (Apiaceae) 

fəsiləsindən olan ikiillik ot bitkisidir. Həyatının 

birinci ilində 7-12 ədəd rozet tipli yarpaq və ətli 

mil kök əmələ gətirir. Ġkinci ili isə gövdə və to-

xumları formalaĢır. Gövdəsi hamar, dairəvi və ya 

zəif künclü, içi boĢ dirsəkĢəkilli əyilmiĢ budaqla-

nan, 120 sm-ə qədər hündürlükdə olur. Yarpaqları 

növbəli düzülüĢlü, iki və yaxud üçqat lələkva-

ridir. Yerüstü gövdəsinin baĢında ağ rəngli xırda, 

5 ləçəkli çəhrayı zanbaq rəngli çiçəkləri var. Çi-

çək qrupu mürəkkəb çətirdir. Erkəkciyi beĢ ədəd-

dir. Ġki sütuncuqlu, iki yuvalı yumurtalığı vardır. 

Meyvəsi bir-birinə yapıĢıq halda iki dəndən ibarət 

yumurta formalıdır. YetiĢdikdə qövs Ģəkilli əyil-

miĢ meyvələrə çevrilir [9, s. 556-557; 10, s.23; 

12, s. 234-235]. Meyvəsinin xoĢ iyi və dadı var-

dır. Bu bitkiyə ġahbuz və Ordubad rayonları 

kəndlərinin ətraf ərazilərində rast gəlinir. Toxum-

larında 2,7-7,2% efir yağı, 14-22% piyĢəkilli yağ-

lar və 25%-ə qədər zülal maddəsi vardır. Efir ya-

ğının tərkibinin 50-60% - ni karvon adlanan ətirli 

maddə təĢkil edir. Efir yağı və onun komponent-

ləri olan karvon və limonen qida, ətriyyat, əczaçı-

lıq və tibb sənayesində iĢlədilir. Zirə xoĢagələn 

ətirli iyli bitki kimi respublikanın kəndlərində 

çoxdan bəri becərilir və dərman məqsədilə istifa-

də olunur. Meyvələrini yetiĢən dövrdə toplayır, 

quru binalarda və ya günəĢ altında qurudub təda-

rük məntəqəsinə təhvil verirlər. Elmi təbabətdə 

zirə meyvələrindən bir sıra mürəkkəb dərmanların 

tərkibində ətirli maddə kimi və eyni zamanda 

mədə-bağırsaq xəstəliklərində mədənin həzm 

prosesini yaxĢılaĢdıran dərman kimi geniĢ istifadə 

edirlər. 

Acı nanə. Naxçıvan Muxtar Respublika-

sında Acı nanə (M.piperita L.) demək olar ki, bü-

tün rayonlarında becərilir [2, s. 47-54]. Bu bitkiyə 
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dünyanın heç bir yerində yabanı halda təsadüf 

olunmur. O, mədəni bitki olub, orta əsrlərin so-

nunda ingilis botanikləri tərəfindən iki növ yabanı 

halda yayılan yarpız nanəsini bir-birinə peyvənd 

etməklə yetiĢdirilmiĢdir. O tarixdən etibarən bu 

nanə ―əkilən nanə‖ adını almıĢ, xoĢətirli iyinə və 

çox qiymətli kimyəvi tərkibinə görə əvvəlcə Av-

ropa ölkələrinə, sonralar isə bütün dünya öl-

kələrinə yayılmıĢ və hazırda bir çox ölkələrdə ge-

niĢ miqyasda becərilir. Acı nanə (M. piperitta L.) 

növü dalamazkimilər (Lamiaceae) fəsiləsinin na-

nə (Mentha L.) cinsinə daxildir. Hündürlüyü ya-

rım metrə çatan qol-budaqlı çoxillik kökümsov 

gövdəli ot bitkisidir. Kökümsov gövdələri torpaq 

altda çox Ģaxələnir və saçaqlı əlavə köklər əmələ 

gətirir. Kök və kökümsov gövdənin əsas kütləsi 

torpağın üst 10-30 sm-lik qidalı qatında yerləĢir. 

Gövdələri sayca çox, düzduran, dördkünc, neĢ-

tərvari, səthi xırda qırıĢıqlı, kənarları bütöv dilim-

li, rəngi açıq-yaĢıl, tünd-yaĢıl, bəzən bənövĢəyi-

yaĢıl olur. QarĢı-qarĢıya düzülmüĢ, tünd-yaĢıl 

rəngli yarpaqları vardır. Nəzəri cəlb edən qırmızı 

- bənövĢəyi rəngli xırda çiçəkləri gövdəsinin zir-

vəsində dəstə-dəstə yerləĢmiĢdir. Çiçəkləri iki-

cinsli, çəhrayı və yasəməni rəngli olub boru Ģəkil-

lidir. Çiçək qrupu sünbülvari süpürgədir. Meyvəsi 

qutucuqdur. Toxumları xırda qəhvəyi rənglidir [4, 

s.335]. Acı nanəni qiymətli bir bitki kimi, demək 

olar ki, butun rayonlarda əkilib becərilir. Acı nanə 

(istiot nanəsi) həm qiymətli tərəvəz, həm də əhə-

miyyətli dərman bitkisidir. Onun tərəvəz kimi 

zərif zoğ və yarpaqlarından istifadə edilir. 

Nanənin körpə zoğ və yarpaqlarında 2-3%, çiçək 

qrupunda 6%, gövdələrində 0,2-0,4% efir yağı 

olur ki, onun da 42-92%-ni mentol təĢkil edir. 

BaĢqa maddələrlə yanaĢı, yarpaqlarında xeyli 

miqdarda askorbin turĢusu, karotin və rutin 

maddələri vardır. Nanənin zərif zoğ və yarpaqları 

təzə halda salat, qurudulmuĢ halda müxtəlif 

xörəklərin hazırlanmasında duza, turĢuya qoyul-

masında ədviyat kimi istifadə olunur. Ondan ətirli 

içkilər, qənnadı və ətriyyat məmulatları istehsal 

edilir. Nanə həm elmi, һəm də xalq təbabətində 

geniĢ istifadə olunur. Belə ki, ondan hazırlanan 

nanə arağı və spirtli ekstrakt sancı, ürək döyün-

məsi, ürək zəifliyi, iĢtahasızlıq, qusma və s. xəstə-

liklərə qarĢı tətbiq edilir. BaĢqa maddələrlə ya-

naĢı, yarpaqlarında xeyli miqdarda askorbin tur-

Ģusu, karotin və rutin vardır. Acı nanənin zərif 

zoğ və yarpaqları həm də qurudulmuĢ halda müx-

təlif xörəklərin hazırlanmasında duza və turĢuya 

qoyulmasında ədviyyə kimi istifadə olunur. On-

dan ətirli içkilər, qənnadı və ətriyyat məmulatları 

istehsal edilir. 

Reyhan. Vətəni Cənubi Asiya hesab edilir. 

Lakin bu bitki Cənubi Avropa ölkələrinə də çox-

dan məlumdur. Azərbaycanda, xüsusən Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının reyhan ətirli tərəvəz bit-

kisi kimi çoxdan bəri geniĢ miqyasda becərilir. 

Reyhan Dalamazkimilər (Lamiaceae) fəsiləsinin 

reyhan (Ocimum) cinsi özündə 150-yə qədər növü 

birləĢdirir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında cə-

mi bir növü Adi reyhan (O. basilicum L) geniĢ 

yayılmıçdır [5, s.79]. Reyhanın əsasən yaĢıl və 

qonur-bənövĢəyi rəngləri becərilir. Bunlar məh-

suldar həm də olduqca çox ətirli olurlar. Mil kök 

sisteminə malik olmaqla, gövdəsi düzduran, dörd 

tilli, güclü budaqlanandır. Bütün budaqları tüklü-

dür və sünbül Ģəkilli çiçəklə qurtarır. Gövdəsinin 

üzəri qırmızıya çalan bənövĢəyi rənglidir. Yar-

paqları qarĢı-qarĢıya düzülmüĢ, saplaqlı, sadə, iri, 

uzunsov yumurta Ģəkilli, kənarları güclü diĢcikli-

dir. Rəngi açıq yaĢıldan, tünd yaĢıladək çəhrayı-

bənövĢəyi rəngdən tutqun bənövĢəyiyə kimi olur. 

Nəzəri cəlb edən çəhrayı və ya ağ rəngli çiçəkləri 

vardır. Çiçəkləri xırdadır, yarım köbə Ģəklində 

toplanmıĢdır. Kasacığı, zınqırovĢəkilli, iki dodaq-

lı, tutqun-yaĢıl rəngdədir. Ləçəkləri tökülən, 4 

erkəkciyi, 1 diĢiciyi olub, dördyuvalı üst yumur-

talığa malikdir. Meyvəsi tünd qəhvəyi rəngli 

xırda qozcuqdur. Meyvəsi yetiĢəndə dörd hissəyə 

ayrılır. Hər bir hissəsi oval formalı, üzəri hamar, 

qara-qonur rəngli birtoxumlu qozcuqdan ibarətdir 

[8, s.327]. Reyhan bitkici ədviyyat kimi salatların 

hazırlanmasında cox geniĢ istifadə olunduğundan, 

respublikanın bütün rayonlarında hər iki forması 

(açıq yaĢıldan tünd yaĢıladək və çəhrayı-bənövĢə-

yi) əkilib becərilir. Reyhan bitkisi olduqca xoĢa-

gələn ətirli səbzə tərəvəz bitkisidir. Bu bitkinin 

tərkibində bir çox yararlı elementlər, о cümlədən 

Ģəkər, qələvi xassəli mineral duzlar, vitaminlər və 

kifayət qədər efir yağı vardır. Reyhanın yarpaq və 

çiçəklərindən efir yağının alınması üçün becərilir. 

Onun yarpaqlarında 0,5- 0,8%, çiçəklərində 0,4-

0,9% efir yağı vardır. Yağın əsas hissəsini demək 

olar ki, 70%-ni evgenol təĢkil edir. Ona görə də 

ona evgenollu reyhan da deyilir. Bu efir yağların-

dan bahalı ətriyyat-kosmetika və qənnadı məmu-

latlarının hazırlanmasında, qida sənaye-sində, 

həmçinin tibbidə istifadə edilir. Reyhanda həm-

çinin karotin və rutin flavanoidləri də vardır. Rey-

han bitkisi çox ətirli olduğundan ondan təzə halda 

salat kimi istifadə edilir, Həm də onu pomidor Ģi-

rəsinə və müxtəlif tərəvəz konservlərinə ətir ver-

mək üçün iĢlədirlər. QurudulmuĢ reyhan qıĢda 

müxtəlif çeĢidli xörəklərin hazırlanmasında istifa-

də olunur. Bitkinin yerüstü hissəsində bir sıra 

müalicə əhəmiyyətli maddələr vardır. Bunlardan: 
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efir yağını, vitaminləri, flavonoidləri, aĢı və qat-

ranlı maddələri göstərmək olar. Reyhanda olan 

boyayıcı maddələr-flavonlar, xlorofill, karotin və 

eləcə də efir yağı tibbi cəhətdən çox faydalıdır. 

Həmin maddələr qanazlığında, xroniki mədə-

bağırsaq xəstəliklərində və avitaminozda çox gö-

zəl müalicə təsiri vardır. Reyhan qida ilə qəbul 

olunduqda orqanizmin maddələr mübadiləsini 

yaxĢılaĢdırır, həzmi asanlaĢdırır və qanın tərkibi-

nin normallığını mühafizə etməklə bərabər, böy-

rək və sidik yollarının iltihabını da aradan qal-

dırır. 

Efir yağlı qızılgül-(Rosa gallica L.). Çox-

illik koldur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən 

çox qırmızı qızılgül, onun hibridləri və çəhrayı 

qızılgüldür. Qızılgülün kök sistemi milvarıdır və 

torpağın 5 m dərinliyinə kimi iĢləyir. Çoxgövdəli 

olmaqla, budaqlıdır, 1,5-2 m hündürlükdə koldur, 

yaĢıl və ya qırmızı - yaĢıl tikanlı gövdəsi vardır. 

Yarpaqları gövdə üzərində növbə ilə yerləĢir. Ġri 

kolunda 800 -1000 ədəd çiçək əmələ gəlməklə, 

hər çiçəyində 60 -120 ləçək olur. Ətraf mühitdən 

asılı olaraq, efiryağlı qızılgül 30-50 il ömür sürür. 

Bu dövrdə bitkinin budaqları tez-tez dəyiĢir. 

Qızılgüldə iki tip çoxillik budaqlar: əsas və ya 

anac budaqlar mövçuddur. Əsas və ya anac bu-

daqlar 5-6 yaĢda formalaĢıb, üzərində güçlü in-

kiĢaf etmiĢ boy və generativ zoğları daĢıyırlar. 

Boyu baĢa çatmıĢ budaqlar-köhnə anac budaqlar-

dır. Üzərində zəif inkiĢaf etmiĢ generativ zoğları 

olur. Bunlarda boy budaqları heç yoxdur. Boy 

zoğları-birillik zoğ olub, 70-100 sm uzunluqda 

boy tumurcuğu ilə qurtarır. Yağlı zoğlar 1,5-2 m 

hündürlükdə qüvvəli boyverən birillik, kök 

boğazı yanından çıxandır. Generativ zoğ və ya 

çiçək budaqcığı çox iri olmayıb (20 - 30 sm), təpə 

nöqtəsində çiçək əmələ gətirir.  

Distillə yolu ilə alınmıĢ qızılgül yağının 

tərkibində 3-9% feniletil spirti təĢkil edir. Efir 

yağının ətirli iyini isə yağın tərkibində olan hera-

niol, feniletil spirti, sitronellol, nerol və evgenol 

kimi biokimyəvi birləĢmələr verir. Bu növdən cox 

ətirli mürəbbələr biĢirilir. Bu növ bir sıra xəs-

təliklərin müalicəsində istifadə olunduğundan 

respublikanın əksər kəndlərinin Ģəxsi təsərrüfat-

larda əkilib becərilir. Qızılgül yağı onun çiçəklə-

rindən alınır. Çiçəkdə yağın miqdarı 0,1-0,22% 

olur. Qızılgül yağı dəriyə təravət və gözəllik ver-

mək üçün iĢlədilən yüksək keyfiyyətli ətriyyat 

maddəsidir. Bundan baĢqa, əczaçılıq və yeyinti 

sənayesində də geniĢ istifadə olunur. Efir yağlı 

qızılgülün vətəni Ġrandır. Bizim respublikada da 

qədimdən əkilsə də sənayedə tətbiqi çox cavandır. 

Faydasına gəlincə qızılgül yağı ümumi tənzim-

ləyici rolunu oynayır. Yəni bu məhsuldan alınan 

preparatlar mədə-bağırsaq, ürək-damar, tənəffüs 

və sinir sistemi xəstəliklərində müsbət təsir gös-

tərir. Qızılgül yağı bir çox xəstəliklərin: bütün 

növ iltihab və yaraların, miqren, hormonal balansı 

bərpa etmək, toxumaları cavanlaĢdırıcı təsir gös-

tərir. Bundan əlavə həzm sisteminin tənzim-

lənməsində, disbakteriozu aradan qaldırılmasında, 

ginekoloji xəstəliklərin müalicəsində müsbət rol 

oynayır. 

Mərsin. Vətəni Aralıq dənizi ölkələridir. 

Yabanı halda Fransanın cənubunda, Ġspaniya, 

Ġtaliya, Əlcəzair, Kipr və Kiçik Asiyada rast gəli-

nir. Onu dekorativ, ədviyyat və efiryağlı bitki 

kimi bir sıra ölkələrdə mədəni Ģəkildə becərirlər. 

Mərsinin qıĢa davamlığı zəif olduğundan geniĢ 

yayılmamıĢdır. Adi mərsin (Myrtus communis L.) 

2 metrə qədər hündürlükdə həmiĢəyaĢıl kol bitkisi 

olub, mərsinkimilər (Myrtaceae) fəsiləsinə daxil-

dir. Yarpaqları qarĢı-qarĢıya düzülmüĢ, qalın qa-

bıqlı, qısa saplaqlı, tünd-yaĢıl rəngli bitkidir. Çi-

çəkləri ağ rəngli, xırda, ikicinsli olmaqla, yarpaq 

qoltuqlarında tək-tək yerləĢir. Çiçək saplağı na-

zikdir. Meyvəsi dairəvi və ya yumurtavarı 

(ellipisvari) formalı, noxud böyüklüyündə gö-

yümtül-qara və ya ağ rəngli giləmeyvədir. Hər 

meyvədə 15-ə qədər toxum əmələ gəlir. Mər-

sindən alınan efiryağları parfümeriya sənayesində 

istifadə edilir. Adi mərsin gözəl dekorativ bitki-

dir. Onun özünəməxsus gözəl ətri və böyük fi-

tonsid aktivliyi vardır. Mərsini otaq Ģəraitində də 

becərmək mümkündür. Bu bitkinin Ordubad və 

ġahbuz rayonlarının bəzi dağlıq və dağətəyi 

ərazilərində cox da böyük olmayan areallarında 

yayılmıĢdır. Mərsindən alınan efir yağı rəngsiz və 

ya yaĢılımtıl-sarı rəngli maye olub, xoĢagələn 

təravətli iyə və yandırıcı dada malikdir. Bu yağın 

tərkibində α-pinen, dipekten, kamfen, sineol, mir-

tenol, heraniol, nerol, kamfora və aldehidlər var-

dır. Mərsinin yarpaqlarında isə  qatranlar, aĢı 

maddələri, zülal, acı maddələr və s. vardır. Mərsi-

nin efir yağı antiseptik, tonuslaĢdırıcı və sidik-

qovucu vasitə kimi məsləhət görülür. Onu xroniki 

bronxit, tonzilit, qanqrena (toxumaların çürüməsi) 

ağciyər vərəminin ilkin fazasında, ürək və mədə 

zəifliyində, bədən boĢluğuna su yığılması (assit), 

sidik kisəsinin soyuqlaması, böyrək ləyənciyi və 

süzənək xəstəliklərində də istifadə edirlər. Yar-

paqdan alınmıĢ Ģirə (cövhər) sümük qırıqlarında 

bitiĢməni sürətləndirmək üçün meyvəsindən alı-

nan cövhər isə dəridə kəpək əleyhinə vasitə kimi 

tətbiq edilir. 

Bağ çöl nanəsi - (Satureja hortensis L.). 

Çox qədim zamanlardan Misirdə, (Yunanıstan) və 
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Romada mədəni Ģəkildə əkilirdi. Burada o ədviy-

yə, dərman və dekorativ bitki kimi qiymətləndiril-

irdi. Bağ çöl nanəsi (Dalamazkimilər – Lamiace-

ae) fəsiləsinə daxil olan, birillik, ikiillik və ya 

çoxillik bitkidir. Kök sistemi milĢəkillidir, güclü 

budaqlanır. Gövdəsi güclü budaqlanan, aĢağı his-

sədən oduncaqlaĢmıĢ, 50 sm-ə qədər hündürlükdə 

40 sm diametrdə olur, Yarpaqları xırda, uzunsov 

oval, qarĢı-qarĢıya və ya köbə Ģəklində düzülmüĢ, 

bozumtul keçə rəngindədir. Çiçəkləri xırda, ağ və 

ya çəhrayı rəngli olmaqla gövdənin nəhayətində 

sünbül Ģəklində toplanmıĢdır. Meyvəsi kiçik, dörd 

toxumlu qəhvəyi rəngli, güclü ətirli qozacıqdır. 

1000 ədəd toxumunun kütləsi 0,3 qrama yaxındır. 

Bitki iyun-iyul aylarında çiçəkləyir, sentyabrda 

isə meyvələri yetiĢir. Növün yuxarıda göstərilən 

fayalı xüsusiyyətlərinə görə bu bitkiyə demək 

olar ki, respublikanın hər yerində təsadüf olunur. 

Cavan, yaxĢı yarpaqlamıĢ budaqlarında və çiçək 

qruplarında efir yağları vardır. Onlar rutin, askor-

bin turĢusu, karotin və aĢı maddələri ilə zəngindir. 

Quru və təzə halda ətirli ədviyyat kimi kolbasa 

hazırlanmasında, xiyar və pomidorun duza qoyul-

masında, salatlarda, Ģorbalarda, balıq və tərəvəz 

yeməklərində (ikinci yeməkələrdə) istifadə edilir. 

Bitkidən alınan efiryağları ətriyyat-kosmetika sə-

nayesində istifadə olunur. Tibbi praktikada mər-

kəzi sinir sistemini sakitləĢdirici kimi, mədə-ba-

ğırsaq fəaliyyətini sitimullaĢdıran vasitə kimi, 

iflic, astma, əsəb, xəstəliklərində, öyümə-qusma 

zamanı, qadınlarda aybaĢı pozulmasında, rema-

tizm və s. xəstəliklərdə tətbiq edilir. Bu növ həm 

də yaxĢı balverən bitkidir. 

Ballı nanə-Melissa (melissa, limonotu, 

badrənc). Kökümsov gövdəli, çoxillik ot bitkisi 

olub, Dalamazkimilər-Lamiaceae fəsiləsinə daxil-

dir. Gövdəsi 120 sm-ə qədər hündürlükdə, dörd-

tilli olub, tükcüklükdür. Yarpaqları yumurtavarı, 

saplaqlı, qarĢı-qarĢıya düzülüĢlü, kənarları iri mi-

ĢardiĢlidir. Tutqun-mavi və ya açıq-sarı çiçəkləri 

yarım köbə Ģəklində yarpaq qoltuqlarında inkiĢaf 

edirlər. Çiçək qrupu spiral Ģəkilli budaqlanan 

formalı 20-40 sm uzunluqda olur. Meyvəsi qonur-

qəhvəyi rəngli dördbucaqlı, bir toxumlu qozcuq-

dur. 1000 ədəd toxumunun kütləsi 0,5-0,8 qram-

dır. Ballı nanənin arealının cox az olmasına bax-

mayaraq, bu bitkiyə hər yerdə təsadüf etmək olur. 

Ballı nanə meteorizm zamanı, mədə və bağırsaq 

spazmlarında müalicəvi təsir göstərir, əsəb siste-

mini sakitləĢdirir, iĢtahanı artırır. Soyuqdəymə 

qrip zamanı da istifadə edilir. Xalq təbabətində 

ballı nanədən hazırlanmıĢ cövhər yuxusuzluğu 

aradan qaldırır, nevralgiya, tənginəfəslik, astma, 

qanazlığı və s. xəstəliklər zamanı, qadın xəstəlik-

lərində, tərqovucu və iĢlədici dərmanı kimi istifa-

də olunur. Ballı nanə ürək ağrılarını götürür, taxi-

kardiya sancmalarını yumĢaldır, qan təzyiqini 

aĢağı salır. Tərkibindəki efir yağının əsas kompo-

nentləri sitronellal, heraniol, sitral, linalol, aĢı 

maddələri və qatrandır. Yuxarıda qeyd olunduğu 

kimi, elmi tədqiqat iĢləri efir yağlı bitkilərə həsr 

olunduğundan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 

bu bitkilərin yayıldığı areallar respublikada səna-

ye əhımiyyətinə malik deyildir. Bütün bunları nə-

zərə alaraq, bu efiryağlı bitkilərin gələcəkdə ya-

yıldığı ərazilərin yaxınlığında geniĢ plantasiyalar 

Ģəklində əkilib becərilməsi, Muxtar Respublika-

nın efir yağlarına olan ehtiyacının ödənilməsi töv-

siyyə olunur. 
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Biomorphological characteristics, biochemical composition and application of some 

species of easter-master plants distributed in the flora of the nakhchivan autonomous republic 

 

PhD biological sciences  I.Hasanov 

Institute of Biological Resources of the Nakhchivan Branch of ANAS 

 

SUMMARY 

Key vords: essential oil, blueberry, anise, coriander, cumin, leaf, seeds 

 

The article presents data on the results of research on the biomorphological characteristics and 

biochemical composition of essential oil plants (coriander, basil, caraway, mint, anise, lemon balm, 

savory) and their applications. Since they are essential oils and the presence of biologically active 

substances, especially essential oils, and their use in perfumery, baking, treatment of certain diseases 

in traditional medicine, increases interest in these plants. 

 

Биоморфологические характеристики, биохимический состав и применение некоторых 

видов эфирномасличных растений распространенных во флоре нахчыванской 

автономной республике 

Кандидат биологических наук И. Гасанов 

Институт Биоресурсов Нахичеванского отделения НАНА 

 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: эфирное масло, черника, анис, кориандр, тмин, лист, семена 

 

В статье представлены данные о результатах исследований о биоморфологических 

характеристиках и биохимическом составе эфирно масличных растений, (кориандр, базилик, 

тмин, мята, анис, мелисса, чабер садовый) и их применениях. Поскольку они являются 

эфирными маслами и наличие биологически активных веществ, особенно эфирных масел, и 

использование их в парфюмерии, выпечки, прилечение некоторых заболеваний в народной 

медицине, повышает интерес к этим растениям.  
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TƏCRÜBƏ SAHƏSĠNĠN TORPAQLARININ QĠDA MADDƏLƏRĠ ĠLƏ TƏMĠN 

OLUNMASININ TƏHLĠLĠ 

D.H.Aslanova, E.V.Hüseynzadə, N.T.Abbasova  

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ET İnstitutu  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: şəkər çuğunduru, günəbaxan, sarımsaq,  boz-qəhvəyi, üzvi və mineral gübrələr, 

ümumi humus, azot, fosfor, kalium 

 

Təqdim edilən məqalədə suvarılan boz-

qəhvəyi (Ģabalıdı) torpaqların qida maddələri ilə 

təmin olunmasının aqrokimyəvi səciyyəsi veril-

miĢdir. Qərb bölgəsi Respublikamızda kənd təsər-

rüfatı məhsulları istehsalında həlledici əhəmiy-

yətə malik olan yerlərdən birini tutur. Öyrəndiyi-

miz bitkilər Ģəkər çuğunduru, günəbaxan, sarım-

saq hava, iĢıq, istilik, su və torpaq münbitliyinə 

çox tələbkar bitkilərdir. Ona görə də bu bitkilər 

altındakı torpaqların aqrokimyəvi xassələrinin öy-

rənilməsinin torpaq münbitliyinin və məhsuldarlı-

ğın artırılmasında böyük əhəmiyyəti vardır. 

Müəyyən edilmiĢdir ki, bu torpaqlar qida maddə-

ləri ilə zəif dərəcədə təmin olunmuĢdur. Bu 

torpaqlarda kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək 

və keyfiyyətli məhsul almaq, torpaq münbitliyini 

qoruyub saxlamaq  üçün üzvi və mineral gübrələ-

rin tətbiqi olduqca vacibdir.  

Bitkilərin bioloji xüsusiyyətləri nəzərə alın-

maqla mineral gübrələrin formaları, məsarif nor-

ması, verilmə vaxtı, verilmə üsulu və digər aqro-

texniki tədbirlərlə düzgün əlaqələndirilməsi güb-

rələrdən istifadənin iqtisadi səmərəliliyini yüksəl-

dir. Xüsusilə bitkiləri vaxtında su ilə təmin etdik-

də verilmiĢ gübrədən istifadə əmsalı yüksəlir və 

bitkilərin məhsuldarlığı artır. Bioloji xüsusiyyət-

lərlə yanaĢı, torpaqda olan qida maddələrinin eh-

tiyatı və bitki tərəfindən mənimsənilən formaları-

nın öyrənilməsi olduqca vacibdir. Ona görədə 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bölgələrdə fəaliy-

yət göstərən aqrokimyəvi laboratoriyalarından 

fermerlər və digər torpaq mülkiyyətçiləri istifadə 

etməlidirlər. Laboratoriyalarda torpaq nümunələri 

analiz olunmalı və respublikamızda qəbul edilmiĢ 

qradasiyaya görə torpaqların qida maddələri ilə 

təmin olunma dərəcələri müəyyən edilməli və 

bundan sonra bitkilərin bioloji xüsusiyyətlərinə 

uyğun olaraq gübrə normaları təyin edilməlidir 

[1,2]. Son 5 ildə Rusiyanın boz-meĢə və qara tor-

paqlarında 6 t/ha üzvi birləĢmələr itirilmiĢ, üzvi 

birləĢmələrin minerallaĢması isə hər il 1,2 t/ha 

təĢkil etmiĢdir. Gübrə normalarını optimallaĢdır-

maqla bu torpaqların humus tərkibi yaxĢılaĢmıĢ-

dır. Belə ki, gübrələrin təsirindən Ģum qatında 

humusun miqdarı 4%-dək yüksəlmiĢ və uyğun 

olaraq 120 t/ha olmuĢdur [3...12]. 

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi aktual bir prob-

lem olaraq qalır. Bu kimi məsələləri həll etmək 

üçün korkoranə mineral gübrələri tətbiq etmək 

yox, aqrokimyəvi əsaslarla tətbiq etmək lazımdır 

[13]. 

Rusiyada aparılan tədqiqatlarda bir çox 

müəlliflər qeyd edir ki, uzun müddət əkin sahələ-

rinin intensiv olaraq müxtəlif bitkilər altında istis-

mar edilməsi torpaqda təbii münbitliyin (poten-

sial) azalmasına səbəb olmuĢdur [14]. 

XX əsrin sonralarında Rusiyanın müxtəlif 

torpaq tiplərində effektiv və potensial münbitlik 

azalmağa baĢladı. Müasir dövrdə əkinçilikdə qida 

maddələrinin mənfi balansı yaranmıĢdır ki, buda 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının 

azalmasına səbəb olmuĢdur [8]. 

Rusiya Federasiyasında aparılan bir çox 

tədqiqatlarda torpaqların təbii münbitliyinin azal-

masını və onun bərpası tempinin çox zəif olduğu-

nu göstərirlər [9]. 

Qərb bölgəsinin torpaqlarının aqrokimyəvi 

xüsusiyyətləri müxtəlif illərdə bir çox tədqiqatçı-

lar tərəfindən öyrənilmiĢdir. 

Z.H.Abdullayevanın və H.M.Nəzərovanın 

apardıqları tədqiqatlarda müəyyən edilmiĢdir ki, 

açıq boz-qəhvəyi torpaqların üst qatında humus 

(0-18 sm) 2,20%, aĢağı qatda isə (46-89 sm) 

0,30%-dir. Müvafiq olaraq asan hidroliz olunan 

azot 54,6 və 32,6 mq/kq, mütəhərrik fosfor 17,6-

16,8 mq/kq, mübadiləvi kalium isə188,2-186,4 

mq/kq təĢkil etmiĢdir [1]. 

V.V.BəĢirov tərəfindən aparılan tədqiqat-

larda taxılaltı torpaqların münbitlik modeli öyrə-

nilərkən Gəncə-Qazax bölgəsində tədqiq olunan 

boz-qəhvəyi torpaqlarda ümumi fosforun miqdarı 

0,12-0,21%, kalium isə 1,65-2,44% arasında də-

yiĢmiĢdir [4]. 

Prof. F.H.Axundov və V.N.Məmmədov tə-

rəfindən aparılan tədqiqatlarda açıq-Ģabalıdı tor-

paqlarda torpağın potensial və effektiv münbitliyi 

öyrənilmiĢdir. Müəyyən edilmiĢdir ki, tədqiq 
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edilən torpağın mühiti zəif qələvidir. Torpaqda 

ümumi humus 0-30 və 60-100 sm-lik qatlarda 

2,24-0,88%, torpağın potensial münbitliyi bir me-

trlik qatda ümumi azot 0,13-0,04%, ümumi fosfor 

0,12-0,07%, ümumi kalium 2,17-1,71% olmuĢ-

dur. Torpağın effektiv münbitliyi, bitki tərəfindən 

mənimsənilən birləĢmələr bir metrlik qatda 

udulmuĢ ammonyak 11,7-4,5 mq/kq, nitrat azotu 

7,5-4,7 mq/kq, mütəhərrik fosfor 12,7-5,0 mq/kq, 

mübadiləvi kalium 285,6-103,6 mq/kq təĢkil et-

miĢdir [3]. 

Digər tədqiqatlarda suvarılan Ģabalıdı 

(boz-qəhvəyi) torpaqların əkin qatında humus 

1,35-2,50%, əkinaltı qatda isə 0,49-0,55% ara-

sında dəyiĢir. Əvvəlki illərlə müqayisədə humu-

sun istər əkin, istərsədə profil boyunca azalması 

müĢahidə olunur. Azot və fosforun ümumi miq-

darında isə bu dəyiĢmələrdə bir o qədərdə fərq 

müĢahidə edilməmiĢdir [7].   

K.Y.Məmmədova tərəfindən Gəncə-Qazax 

bölgəsinin azməhsuldar açıq-Ģabalıdı torpaqlarda 

aparılan aqrokimyəvi tədqiqatlar göstərir ki, bu 

torpaqlar qida maddələri ilə zəif dərəcədə təmin 

olunmaqla, zəif qələvi reaksiyaya malikdirlər. 

Torpağın 1 metr dərinliyində humus 2,16-0,40%, 

ümumi azot 0,11-0,03%, udulmuĢ ammonyak 

9,9-2,8 mq/kq-dır. Ümumi fosfor 0,12-0,05%, 

mütəhərrik fosfor 11,2-2,8 mq/kq, mübadiləvi 

kalium isə 230,0-60,2 mq/kq təĢkil etmiĢdir [11]. 

Samux rayonu Ģəraitində açıq-Ģabalıdı tor-

paqlarının aqrokimyəvi göstəriciləri öyrənilərkən 

müəyyən edilmiĢdir ki, torpağın üst qatında (0-20 

sm) ümumi humus, azot, fosfor və kalium 2,03, 

0,15, 0,13, 2,45%-dir. 80-100 sm-lik qatda uyğun 

olaraq 0,35, 0,03, 0,06, 1,51%, mütəhərrik fosfor 

6,3-2,3, mübadiləvi kalium 232,0-104,2, ammon-

yak azotu 20,3-1,8, nitrat azotu 12,0-1,6 mq/kq 

təĢkil etmiĢdir [6].  

A.O.Həsənova tərəfindən Samux rayonu 

Ģəraitində aparılan tədqiqatlarda torpaq nümunə-

lərinin təhlili göstərir ki, bu torpaqlar azotun, fos-

forun və kaliumun mənimsənilən formaları ilə 

yüksək dərəcədə təmin olunmamıĢlar. pH su məh-

lulunda 0-30 sm qatda 7,4, aĢağı qatlara getdikcə 

isə artaraq 60-100 sm lik qatda 7,9 olmuĢdur. 

Ümumi humus, azot, fosfor və kalium 0-30 sm-

lik qatda 2,11; 0,13; 0,12; 2,39%-dir. Lakin aĢağı 

qatlara getdikcə  xeyli azalaraq 60-100 sm-lik 

qatda uyğun olaraq 0,73; 0,05; 0,07; 1,55% təĢkil 

etmiĢdir. UdulmuĢ ammonyak azotu 18,3-6,5, nit-

rat azotu 9,7-2,3, mütəhərrik fosfor 16,3-4,9, mü-

badiləvi kalium isə 273,5-95,3 mq/kq arasında 

dəyiĢmiĢdir [5]. 

Qərb bölgəsi Respublikamızda kənd təsər-

rüfatı məhsulları istehsalında həlledici əhəmiyyə-

tə malik olan yerlərdən birini tutur. Öyrəndiyimiz 

bitkilər hava, iĢıq, istilik, su və torpaq münbitliyi-

nə çox tələbkar bitkilərdir. Ona görə də bu bitki-

lər altındakı torpaqların aqrokimyəvi xassələrinin 

öyrənilməsinin torpaq münbitliyinin və məhsul-

darlığın artırılmasında böyük əhəmiyyəti vardır. 

Tədqiqat apardığımız Gəncə Regional Aq-

rar Elm və Ġnnovasiya Mərkəzində qədimdən su-

varılan boz-qəhvəyi (Ģabalıdı) torpaqların qida 

maddələri ilə təmin olunmasını öyrənmək üçün 0-

30; 30-60 və 60-100 sm-lik qatlardan götürülmüĢ 

torpaq nümunələrində qida elementlərinin ümumi 

və mənimsənilən formalarının miqdarı müəyyən 

edilmiĢdir.  

GötürülmüĢ torpaq nümunələrində: pH po-

tensiometrdə, ümumi humus Ġ.V. Tyurinə görə, 

udulmuĢ ammonyak D.P.Konevə, 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, mübadi-

ləvi kalium P.B.Protasov üsulu ilə alovlu foto-

metrdə təyin edilmiĢdir. Torpaq nümunələrinin 

təhlili göstərir ki, bu torpaqlar azotun, fosforun və 

kaliumun mənimsənilən formaları ilə yüksək də-

rəcədə təmin olunmamıĢdır. Tədqiqatın nəticələri 

cədvəldə verilmiĢdir.  

Cədvəldən göründüyü kimi pH su məhlu-

lunda 0-30 sm-lik qatda 7,8, aĢağı qatlara getdik-

cə 60-100 sm-lik qatda 8,4 olmuĢdur. Ümumi hu-

mus, azot, fosfor və kalium 0-30 sm-lik qatda uy-

ğun olaraq 2,16; 0,16; 0,14; 2,41%-dir. Lakin aĢa-

ğı qatlara getdikcə xeyli azalaraq 60-100 sm-lik 

qatda uyğun olaraq 0,83; 0,06; 0,07; 1,53% təĢkil 

edir. UdulmuĢ ammonyak azotu 18,7-6,8; nitrat 

azotu 10,3-2,8, mütəhərrik fosfor 16,5-4,8; müba-

diləvi kalium isə 265,5-108,5 mq/kq arasında 

tərəddüd etmiĢdir.  

Beləliklə, apardığımız aqrokimyəvi təhlillər 

göstərir ki, respublikamızda qəbul edilmiĢ 

qradasiyaya görə boz-qəhvəyi (Ģabalıdı) torpaqlar 

(Güləhmədov Ə.N., Axundov F.H., Ġbrahimov 

S.Z., 1980) [10] qida maddələri ilə zəif dərəcədə 

təmin olunmuĢdur. Odur ki, bu torpaqlarda Ģəkər 

çuğundurunun, günəbaxanın və sarımsağın böyü-

məsi, inkiĢafı, yüksək məhsul verməsi və torpaq 

münbitliyinin qorunub saxlanması üçün üzvi və 

mineral gübrələrin tətbiqi olduqca vacibdir. 
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Torpaqların qida maddələri ilə təmin olunması 
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0-30 7,8 2,16 0,16 18,7 10,3 0,14 16,5 2,41 265,5 

30-60 8,2 1,18 0,09 12,5 6,5 0,09 8,0 1,85 165,0 

60-100 8,4 0,83 0,06 6,8 2,8 0,07 4,8 1,53 108,5 
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Nutrient analysis for soil at the training pilot site 

 

D.H.Aslanova, E.V.Huseynzade, N.T. Abbasova  

Institute of Plant Protection and Technical Crops,  

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY  

Key words: sugar beet, sunflower, garlic, gray-brown, organic and mineral fertilizers, common 

humus, nitrogen, phosphorus, potassium 

As can be seen from the table, the pH in the aqueous solution was 7.8 in the 0–30 cm layer, and 

in the lower layers, 60–100 cm, became 8.4. The total humus, nitrogen, phosphorus and potassium in 

the 0-30cm layer corresponded to 2.16; 0.16; 0.14; 2.41 percent. But, gradually, in the lower layers, it 

decreased significantly, in the 60-100 cm layer, respectively, was 0.83; 0.06; 0.07; 1.53 percent. The 

absorbed ammonia nitrogen ranged from 10.3-2.8; nitrate nitrogen from 10.3-2.8; mobile phosphorus 

from 16,5-4.8; and exchangeable potassium from 265.5-108.5 mg / kg. 

Thus, the carried out agrochemical analyzes show that according to the generally accepted 

gradation of our resrublica, gray-brown (chestnut) soils (Gyulakhmedov AN, Akhundov F.Kh., 

Ibragimov SZ, 1980) [10] are poorly provided with nutrients . Therefore, for growing, to obtain a high 

yield of sugar beet, sunflower and garlic on these soils and to maintain soil fertility, it is very 

important to use organic and mineral fertilizers. 

 

 

Анализ для обеспечения почв питательными  

веществами на учебно опытном участке 

 

Д.Х.Асланова, Е.В.Гусейнзаде, Н.Т. Аббасова  

Институт защиты растений и технических культур,  

Азербайджанский государственный аграрный университет 

 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: сахарная свекла, подсолнечник, чеснок, серо-коричневые, органические 

и минеральные удобрения,  общий гумус, азот, фосфор, калий 

Как видно из таблицы,рН в водном растворе составлял 7,8 в 0-30см-ом слое,в еще 

нижних слоях 60-100см стал-8,4. Общий гумус, азот, фосфор и калий в 0-30см слое 

соответсвовал 2,16; 0,16; 0,14; 2,41 процентам. Но, постепенно в нижних слоях значитльно 

уменьшился, в 60-100см слое, соответсвенно, составлял 0,83; 0,06; 0,07; 1,53 процентов. 

Поглощенный аммиачный азот колебался от 10,3-2.8; нитратный азот от 10,3-2.8; подвижный 

фосфор от 16,5-4.8; а обменный калий от 265,5-108,5 мг/кг. Таким образом, проведенные 

агрохимические анализы показывают, что по общепринятой градации нашей ресрублики, серо- 

коричневые (каштановые) почвы (Гюльахмедов А.Н., Ахундов Ф.Х., Ибрагимов С.З., 1980) [10] 

слабо обеспечены питательными веществами. Поэтому, для выращивания, для получения 

высокого урожая сахарной свеклы, подсолнечника и чеснока на этих почвах и для поддержания 

плодородия почв, очень важно использовать органические и минеральные удобрения. 
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UOT 577.4   

ACINOHUR DÜZÜNÜN EKOLOJĠ ġƏRAĠTĠ 

Doktorant Ş.S.Əsgərova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər : relyef, iqlim, torpaq örtüyü, ekoloji münbitlik, bitki örtüyü 

 

Coğrafi Ģəraiti. Acınohur düzü  Qax və 

ġəki rayonları ərazisində yeləĢən maili düzənlik-

dir. Acınohur massivi inzibati cəhətdən Qax, 

ġəki, Goranboy, Yevlax və Samux rayonlarının 

qıĢ otlaqları sahələri, cənub-Ģərqdən Mingəçevir 

dənizinin qərb və Ģimal - qərb sahilləri, qərbdən 

isə Gürcüstan Respublikası  ilə sərhəddir. Böyük 

Qafqaz təbii vilayətinin cənub yamaclarında yer-

ləĢən rayon Acınohur düzünü və XocaĢen otlaqla-

rını əhatə edir. Rayonun dəniz səviyyəsindən hün-

dürlüyü Acınohurda 100-500 m, Titçaya qədər 

olan qərb tərəfdə isə 150-250 m təĢkil edir. 

Acınohur düzünün mərkəzində Acınohur gölü 

yerləĢir [1]. 

Geomorfologiyası. Azərbaycan Respubli-

kasıərazisinin geoloji və tektonik quruluĢu mü-

rəkkəb olduğu kimi, relyefi də çox mürəkkəbdir. 

Bu mürəkkəbliyin əsas səbəbi respublika ərazi-

sinin Alp-Himalay orogen qurĢağında, xüsusilə 

onun daha rəngarəng sturukturu və relyefi ilə se-

çilən Qafqaz bölməsində yerləĢməsidir. Əlbəttə 

ərazinin tək Alp-Himalay orogen qurĢağında yer-

ləĢməsi onun relyefinin mürəkkəbliyinə səbəb 

olan tək amil deyil. Digər səbəb, burada ekzogen 

morfogenezin çox çeĢidli (nival-buzlaq, humid, 

arid) olmasıdır. 

Azərbaycanda yüz ilə yaxın bir vaxtda apa-

rılan geomorfoloji tədqiqatlar nəticəsində göstəri-

lən hər iki səbəbin məzmunu və xarakteri, eləcə 

də onların təklikdə qarĢılıqlı təsiri Ģəraitində əmə-

lə gələn relyef formaları öyrənilmiĢdir.  

Bir sıra geoloji xüsusi geomorfoloji tədqi-

qatların təhlili göstərir ki, çox qədim geoloji 

dövrlərdə (məsələn, paleozoydan əvvəl, paleo-

zoyda, mezozoy erasında) mövcud olmuĢ relyef 

formaları sonrakı dövrlərdə baĢ vermiĢ endogen 

və ekzogen proseslərin fəaliyyəti nəticəsində yox 

olmuĢ və müasir relyefdə onların kiçik reliktləri-

nə belə rast gəlmək mümkün deyil. 

 Eopleystosendə (AbĢeron əsrində) tektonik 

hərəkətlərin istiqamətində (əyilmə, qalxma), xa-

rakter və sürətində ciddi dəyiĢiklik olmamıĢdır. 

Lakin dağlıq vilayətlərdə qalxma və eroziya-de-

nudasiya prosesləri bir qədər fəallaĢmıĢdır. Kür 

depressiyasında dənizin sahil xətti 50-60 km 

Ģərqə çəkilmiĢ və onun yerində dalğalı-tirəli dü-

zənlik əmələ gəlmiĢdir. Lakin bir-birindən Ço-

bandağ-Eldarovuğu tirələri ilə ayrılan Ceyrançöl 

və Qabırrı körfəzlərində dayaz dəniz suları abĢe-

ron əsrinin axırına kimi qalmaqda idi. Bu kör-fəz-

lər Ģərqdə bütün Kür-Araz ovalığını tutan daha 

geniĢ Alban körfəzinə qovuĢurdular. 

Erkən AbĢeronda Qanıx-Həftəran vadisinin 

qərb və mərkəz hissəsində əyilmə prosesi baĢ-la-

yır. Bu zaman DaĢüz-Əmirvan tirəsi və bütövlük-

də Acınohur cənub yamaca söykənən geniĢ allü-

vial-prolüvial düzənlik idi. Acınohurun mərkəz 

və cənub hissəsi arabir dəniz suları ilə örtülürdü. 

Bu zona, eləcə də Qanıx vadisində və Həftəran 

maili düzənliyində Ģayların Böyük Qafqazın cə-

nub yamacından yuyub gətirdikləri qaba tərkibli 

allüvi-prolüvi toplanırdı. 

Orta və yuxarı AbĢeronda dəniz suları təd-

ricən Kür depressiyasının mərkəzi zonasına və 

Ģərq hissəsinə çəkilir, dağlarla Alban körfəzi sa-

hilləri arasında allüvial-prolüvial düzənliklərin 

sahəsi geniĢlənir, dağ çaylarının dərələri xeyli də-

rinləĢir, silsilələrin maksimal hündürlüyü Böyek 

Qafqazda 3-3,5 km-ə, Kiçik Qafqazda 2,5-3 km-ə 

çatır. Bu zaman depressiyaların bəzi zonalarında 

inversion qırıĢıqlıq nəticəsində antiklinaluvallar 

əmələ gəlir (Ceyrançöl, Acınohur). 

Pleystosen Azərbaycan relyefinin inliĢafın-

da xüsusi yer tutur. Pleystosendə geomorfoloji 

proseslərdən ən mühümləri baĢ vermiĢdir. Pleys-

tosendə geoloji və geomorfoloji baxımdan qeyd 

edilməsi zəruri hesab edilən mühüm proseslərdən 

biri də, depressiya və dağətəyi əyilmə sahələrində 

baĢ verən qırıĢıqlıq hərəkətləridir.Dağlıq vilayət-

lərdə tektonik hərəkətlər özünü qırılmalar üzrə 

ayrı-ayrı morfosturukturların qalxmasında və nis-

bi enməsində göstərdiyi halda, depressiya zonala-

rında və Xəzərin dibində qırıĢıqlıq hərəkətlər 

kimi göstərmiĢdir. Bu hərəkətlər nəticəsində Cey-

rançöl-Acınohur əyilməsinin qırıĢıq sturukturları 

və onlara müvafiq gələn antiklinal tirələr, sinkli-

nal çökəklər, vadilər əmələ gəlmiĢdir. 

Ġqlimi. Azərbaycan iqliminin böyük müx-

təlifliyi iqlim əmələgətirən aillərin xarakteri ilə 

bağlıdır. Bu amillər iki böyük qrupa ayrılır. Birin-

ci qrup amillərə yerli amillər, ikinci qrup amillərə 

isə atmosferin planetar və superregional sirkulya-

siyası ilə bağlı olan, baĢqa sözlə desək, respublika 

iqliminə kənardan təsir edən amillər daxildir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Yamac
https://az.wikipedia.org/wiki/Rayon
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99niz
https://az.wikipedia.org/wiki/Tit


  ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019, №4 

 

24 

 

 

Azərbaycan iqlimĢünaslarının onillərlə da-

vam edən tədqiqatları bu amillərin respublika əra-

zisi iqliminin yaranmasında rolunu, iqlimin əsas 

elementlərinin ərazi diferensiasiyasını, kəmiyyət 

və keyfiyyət xarakteristikasını və bir çox baĢqa 

mühüm xüsusiyyətlərini hərtərəfli öyrənməyə yö-

nəldilmiĢdir. 

Ġqlim tiplərinin qısa xarakteristikasına nə-

zər salsaq Acınohur düzünün Yarımsəhra və quru 

çöllər iqlim tipinə aid olduğunu görərik. Bu iqlim 

tipi Azərbaycan ərazisinin təxminən yarıya qədə-

rinə hakim olmaqla Kür-Araz ovalığını, Ceyran-

çölü, Acınohur alçaqdağlığını da əhatə edir. Bu 

iqlim tipinin yayıldığı ərazilərdə illik yağıntıların 

miqdarı mümkün buxarlanma kəmiyyətinin yal-

nız 15-20 %-ə qədərini təĢkil edir. Bu iqlim tipi 

olduqca böyük termik ehtiyatlara malikdir.  

Acınohur düzü qıĢı mülayim keçən yarım-

səhra və quru çöl iqlimi, Ģimal-Ģərq hissəsi qıĢı 

quraq keçən mülayim-isti iqlim Ģəraitində yerlə-

Ģir. NəmiĢlik dərəcəsinə görə rayon yarım quraq 

və quraq zonaya aiddir (Md=0,10-0,25).  

Ġllik yağıntıların miqdarı 250-550 mm ara-

sında dəyiĢir. Ərazidə yağıntıların illik miqdarı 

qərbdə 383 mm, Ģərqdə 265 mm, Ģimalda 493 

mm, cənubda isə 360 mm-dir. Yağıntılar fəsillər 

üzrə qeyri-bərabər Ģəkildə paylanmıĢdır. Yağıntı-

ların çox hissəsi yaz və payız aylarında düĢür. Pa-

yız yağıĢları torpağa daha yaxĢı hopur və qıĢlaq-

larda ot bitkilərinin inkiĢafına müsbət təsir göstə-

rir. Ərazidə qar örtüyü əmələ gəlmir. Onun mak-

simal qalınlığı  10 sm-dən azdır və yer səthində 

orta hesabla 10-20 gündən artıq qalmır. Ġldə 2-3 

dəfə dolu düĢməsi müĢahidə edilir.  

Ġstiliklə təmin olunma baxımından 10°C-

dən yüksək temperaturların cəmi dəniz səviyyə-

sindən hündürlüklə Ģərtlənir və 4500-3800°C ara-

sında dəyiĢir. Buranın qıĢı yumĢaqdır (mütləq 

minimal temperaturların orta kəmiyyəti 10-13°C-

dir), vegetasiya dövrünün uzunluğu 222-210 gün-

dür. 

Ərazidə yer səthindən gedən buxarlanma 

qeyri-bərabər paylanmıĢdır. ġərqdə onun miqdarı 

1000-1200 mm, qərbdə isə 800-300 mm-ə qədər-

dir. Ceyrançöldə qərb, Ģimal-qərb, Ģərq və cənub-

Ģərq küləkləri hakimdir. Bu səmt küləklərinin 

sürəti 2-3 m/san, bəzən 5m/san-dən çox olmur.  

Hidroqrafiyası. Azərbaycanın adi hiposo-

metrik xəritəsi ilə tanıĢlıq göstərir ki, respublika 

ərazisində çay Ģəbəkəsi qeyri bərabər paylanmıĢ-

dır. Burada böyük və kiçik çayların yerləĢdiyi 

regionlarla yanaĢı, daimi axarlı çayları olmayan 

ərazilər də mövcuddur. 

Acınohurda da daimi axarı olan çaylar yox-

dur. Buradakı çaylar əsasən  payız və yazda düĢən 

yağıntılarla qidalanır. YağıĢsız dövrlərdə çaylarda 

su olmur. Rayon bütünlüklə az axımı olan zonada 

yerləĢmiĢdir. Yalnız rayonun qərbində və mərkə-

zində yarğan və qobular nisbətən sıx Ģəbəkə əmə-

lə gətirmiĢdir. Yağıntılı dövrlərdə qobu və yar-

ğanlarda suyun lillənməsi 500-1000q/m
3
-ə çatır. 

Azərbaycanda çay Ģəbəkə sıxlığının dəyiĢ-

məsinin göstərilən xüsusiyyətləri ilə yanaĢı istər 

Böyük Qafqazda, istərsədə Kiçik Qafqazda qu-

raqlığın və kontinentallığın qərbdər Ģərqə artması 

və dağların alçalması ilə əlaqədar bu istiqamətdə 

çay Ģəbəkə sıxlığının azalması müĢahidə edilir. 

Ġqlim, xüsusilə yağıntıların illik miqdarı 

çay Ģəbəkə sıxlığını və çayların sululuq dərəcəsini 

müəyyən edən əsas amil olsa da, yeganə amil 

deyil. Çay Ģəbəkə sıxlığına ərazinin geoloji qrulu-

Ģu (suxurların çatlığı, məsaməliliyi və s.), bitki 

örtüyü, səth meyilliyi və bir sıra baĢqa amillər də 

xeyli təsir göstərir. Ərazinin geoloji qruliĢunun 

səth axımına və çay Ģəbəkə sıxlığına təsir dərəcə-

sini müəyyən etmək üçün lava, tuf və baĢqa 

vulkan mənĢəli suxur qatlarından təĢkil olunmuĢ 

dağ yamacları ilə müqaisə etmək kifayətdir.  

Acınohur düzünün mərkəzində Acınohur 

gölü yerləĢir. Acınohur gölü tektonik mənĢəli, 

Ģorsulu (axarsız) göllər qrupuna aiddir. Mingəçe-

vir su anbarının Ģimalında yerləĢir. Su aynasının 

sahəsi 7,8 km²-dir. Göl dəniz səviyyəsindən 107 

metr yüksəklikdə yerləĢir. Nadir hallarda Dəhnə 

çayı gölə tökülür. 

Relyefi. Ərazidə baĢlıca olaraq dağ-Ģabalı-

dı (dağ-boz-qəhvəyi), Ģabalıdı, tünd Ģabalıdı (boz-

qəhvəyi) və baĢqa torpaqlar yayılmıĢdır.  

Acınohur qıĢ otlağı massivinin torpaq örtü-

yünün bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilmə-

sinə baxmayaraq, qıĢ otlaqçılığının tələbini nəzə-

rə almaqla onun torpaq-ekoloji rayonlaĢdırılması 

zəif tədqiq edilmiĢ sahələrdən hesab olunur. Qeyd 

edək ki, tədqiqat obyekti daxilində torpaq-ekoloji 

rayonlar ayrılarkən ərazilərin nisbətən yekcins 

iqlim Ģəraiti daxilində genetik-istehsalat baxımın-

dan və münbitliyinin göstəricilərinə (parametrlə-

rinə) görə yaxın torpaqları və ekoloji və otlaqçılıq 

baxımından əhəmiyyət kəsb edən ot formasiyaları 

aparıcı əlamət kimi götürülmüĢdür.  

Torpaq ekoloji rayonların bitki tərkibinə və 

torpaq örtüyünün oxĢar genetik istehsalat xüsu-

siyyətlərinə görə ərazi daxilində bu Ģəkildə 

ayrılması metodiki baxımdan da düzgündür. Eyni 

tipdən (bozqır, yarımsəhra və s.) olan müxtəlif  

bitki formasiyalarının torpağın genetik-diaqnostik 

əlamətlərinə təsiri təkcə onun növ tərkibindən 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stilik
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eabal%C4%B1d%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eabal%C4%B1d%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Boz
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C9%99hv%C9%99yi
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eabal%C4%B1d%C4%B1
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deyil, torpağa daxil olan biokütlənin miqdarından 

və onun kimyəvi tərkibindən asılıdır. Bir  tərəf-

dən areallarını tez-tez dəyiĢən və məhsuldarlığı 

(biokütləsi) illik yağıntılardan və digər təbii amil-

lərdən asılı olan  bitki formasiyalarından fərqli 

olaraq təbii landĢaftın komponenti kimi torpaq 

nisbətən zəif dəyiĢkənlik xüsusiyyətinə malikdir. 

Ona görə də qıĢ otlağı massivi kimi Acınohur 

üçün ekoloji münbitlik modellərinin arealı kimi 

götürdüyümüz torpaq - ekoloji rayonlaĢma sis-

temi genetik istehsalat baxımından yaxın torpaq 

qruplarının onların üzərində formalaĢan ot 

formasiyalarının əlaqəsi əsasında formalaĢdırıl-

mıĢdır. Qeyd edək ki, torpaqların ekoloji münbit-

lik modelləri hazırlanarkən onların müyyən mezo 

və mikrocoğrafi ərazilərə bağlı edilməsi fikri  irəli 

sürülmüĢdür [2]. 

Əsasən, antiklinal və singlinal qırıĢıqlara 

uyğun gələn silsilə, tirə və yüksəkliklərdən, onla-

rın arasındakı dərə və çökəkliklərdən ibarətdir. 

Silsilə və tirələrin (qərbdə və Ģərqdə Üst Pliosen, 

mərkəzi hissədə Antropogen yaĢlı) yamacları 

asimmetrikdir. Cənub yamacları çox dik, Ģimal 

yamacları az meyllidir. Bəzi yerlərdə (Gürcüvan 

platosu) 600–1000 m hündürlükdə düzəlmə səth-

ləri var.  

Yarımvilayət köndələn axan tranzit çayla-

rın antesedent dərələri ilə parçalanmıĢdır. Dərini-

nə kəsilmə 250–700 m-dir. Parçalanmanın sıxlığı 

bedlend tipli yarğan-qobu Ģəbəkəsinin inkiĢaf 

etdiyi cənub yamaclarda daha böyükdür. Rayon 

Ģimalda Böyük Qafqaz dağları ilə cənubda Kür-

Avaz ovalığı arasında yerləĢir.  
Ərazidə orta parçalanmıĢ düzənliklərin və 

güclü parçalanmıĢ dağətəklərinin bozqır və quru-

bozqır landĢaftları yayılmıĢdır. Acınohur öndağlı-

ğı ərazisində landĢaftları mühafizə məqsədilə 

əsasən AğdaĢ və Yevlax rayonları ərazisində 

Axar-Baxar silsiləsinin Türyançay və Əlicançay 

çayları arasında yerləĢən hissəsinin cənub yama-

cında Türyançay Dövlət Qoruğu yaradılmıĢdır.  

Tədqiq olunan ərazinin ən böyük gölü olan 

Acınohurun iqlimin mülayimləĢməsində, ekoloji 

müxtəlifliyin zənginləĢməsində mühüm rolu var-

dır. Buradakı su-bataqlıq quĢları və digər vəhĢi 

heyvanlar ətraf dominant yarımsəhra landĢaftının 

biomüxtəlifliyinin artmasında vacib mənbə sayıla 

bilər. Son zamanlar gölün su aynasının tədricən 

kiçilməsi yeni ekoloji böhran ocağının yaranması 

üçün əsas səbəbdir [3]. 

Bitki örtüyü. Acınohurun fiziki coğrafı 

Ģəraitinin mürəkkəbliyi, onun müasir bitki örtüyü-

nün müxtəliyi və rəngarəngliyini təyin edən mü-

hüm amildir. MüĢahidə edilən bitki örtüyünün 

tərkibcə zənginliyi mövcud, relyef formalarının   

müxtəlifliyi   və torpaq örtüyünün rəngarəgliyi ilə 

sıx əlaqədardır. Ərazi daxilində iqlim amillərinin 

və bitki örtüyünə əhəmiyyətli təsiri vardır. Belə 

ki, onun Ģərq yarısının iqlimi isti quru subtropik, 

cənub yarısı isə isti, lakin nisbətən rütubətlidir. 

Massivin mərkəzi və cənub hissələrində 

səhra və yarımsəhra formasiyaları, Ģərq və Ģimal 

dağlıq hissəsində isə quru-bozqır bitkiliyi qrup-

laĢmaları inkiĢaf edir. Quru-bozqır bitkiliyi fo-

nunda kserofil kol və kolcuqlara rast gəlinir. 

Acınohurun bitkiliyi qərbdən Mərkəzi Za-

qafqaziya ağotluq bozqırları massivinin təsirinə 

məruz qalır. Belə ki, ağotluq bozqırları rayonun 

ərazisinə geniĢ yayılaraq onun qərb ətrafını tutur. 

Bunlar ən çox taxıllı-müxtəlifotlu bozqırlardır ki, 

bunlar da nisbətən alçaq dağ qurĢaqlarında senoz-

ların əsas qurucularından olan kseromorf taxılla-

rın (Stipa capillata, Botriochloa ischaemum) üs-

tünlüyü ilə daha kserofil bozqırlara keçirlər. Buna 

əsas etibarilə ərazinin hündürlüyü və atmosfer çö-

küntüləri miqdarının artması səbəb olmuĢdur. 

Bunu ağ otluqların və onların törəmələrinin yayıl-

ması da bir daha təsdiq edir. 

Acınohurun Kür-Araz ovalığının qərb his-

səsini tutan hissəsində səhra bitkiliyi inkiĢaf et-

miĢdir. Zonal tip olan yovĢan səhraları ilə yanaĢı 

burada ayrı-ayrı sahələrdə Ģoranlıq sahələri yayıl-

mıĢdır. ġoranlıq səhraları fitosenozlarının edifika-

tolarından Halocnemum Strofilaceum, Halos-

tachys caspica, Snaeda microphylla, Salsola cras-

sa, Petrosimania brachiata və s. misal göstərmək 

olar [4]. 

Acınohur massivində ən geniĢ sahələri 

yovĢanlı-efemerlik və yovĢanlı-kövrək Ģorangəlik 

tipli otlaqlar təĢkil edir. Sahəsinə görə üçüncü 

yeri yovĢanlı-çərənlik, dördüncü yeri yovĢanlı-

ağotluq, beĢinci yeri isə yovĢanlı gəngizlik otlaq-

ları tutur. BaĢqa otlaq tipləri az yayılmıĢdır.  

Acınohurun bitki örtüyünün landĢaft əmə-

ləgətirici hissəsi olan yovĢanlıq sahələrinin yayıl-

ması ümumi Ģaquli zonallıq qanununa tabedir. 

Düzən sahələrdə yovĢan səhrasının ümumi fonun-

da intrazonal bitkilərə rast gəlinir. 
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Ecological climatic conditions of the Аcinohur plain 

S.S.Asgerova 

Azerbaijan State Agrarian University 

 

SUMMARY 
Key words: topography, climate, soil cover, ecological fertility, vegetation  

The Ajinokhuri Plain has an important economic potential for the development of agriculture. 

The study of the ecological conditions of pasture soils and vegetation cover of the Ajinokhurskaya 

plain is of great scientific importance. 

The article provides information about the environmental conditions, topography, type of 

landscape, climatic conditions of the Ajinokhur plain. Ajinokhur is a sloping plain located on the 

territory of Gakh and Sheki districts. It is characterized by a semi-desert and dry desert climate with 

mild winters. Mountain-chestnut (mountain-gray-chestnut), chestnut, dark-chestnut and other soils are 

predominantly spread over the plains.  
 

 

УДК 577.4                                                                                                    

Экологические климатические условия равнины    

аджинохур    

Ш.С.Аскерова 

Азербайджаиский государственный аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: рельеф, климат, почвенный покров, экологическое плодородие, 

растительность 

Аджинохурская равнина имеет важный экономический потенциал для развития сельского 

хозяйства. Исследование экологических условий пастбищных почв и растительных покров 

Аджинохурской равнины имеет важное научное  значение.  

В статье приводятся сведения об экологических условиях, рельефе, типе ландшафта, 

климатических условиях равнины Аджинохур. Аджинохур – покатая равнина, расположенная 

на территории Гахского и Шекинского районов. Характеризуется полупустынным и сухим 

пустынным климатом с умеренной зимой. На территории равнины преимущественно 

распространены горно-каштановые (горно-серо-каштановые), каштановые, темно-каштановые  

и другие почвы. 
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TORPAQDA HĠPSOMETRĠK VƏ MORFOMETRĠK GÖSTƏRĠCĠLƏRĠN TƏDQĠQĠ 

R.N.Orucova, E.A.Qurbanov 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Azərbaycan Memarlıq və İnşааt Universiteti 

 

Açar sözlər: hipsometrik , morfometrik, eroziya , eroziya bazisi, səthin meylliliyi 

 

Torpaqların öyrənilməsi zamanı münbitlik 

qabiliyyətinə təsir edən amillərin öyrənilməsinin 

çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki, hipsometrik 

və morfometrik göstəricilər torpaqəmələgəlməyə, 

onun istifadəsinə və transformasiyasına təsir 

göstərir. Bununla əlaqədar olaraq Samux rayonu 

ərazisinin hipsometrik və morfometrik göstərici-

lərini təhlil etmiĢ və onun  torpaqəmələgəlməyə 

təsirini öyrənmiĢik. Bu ərazidə yayılmıĢ torpaqla-

ra bu istiqamətdə yanaĢmalar olmamıĢdır. Biz 

tədqiqat zamanı bu xüsusiyyətlərin torpağın for-

malaĢmasında, istifadəsində və transformasiya-

sında rolunu göstərmiĢik. Ərazidə yayılmıĢ torpaq 

tiplərinin müxtəlif olması bu torpaqlar üzərində 

müxtəlif kənd təsərrüfatı sahələrinin inkiĢaf et-

məsinə səbəb olmuĢdur [1]. 

Torpaq xarici mühitin mühüm amillərindən 

biri olub, təbiətin böyük əhəmiyyətə malik, baĢlı-

ca nemətidir. O, yer kürəsinin həm daxilində, 

həm də səthində gedən və uzun sürən proseslərin 

nəticəsində yaranmıĢ, bioloji, atmosfer və s. amil-

lərin təsiri altında daima dəyiĢmiĢ və dəyiĢmək-

dədir. Torpaq coğrafi landĢaftın elementidir və 

onun mənĢəyi və xassələri ətraf mühit ilə sıx əla-

qədardır. V.V.Dokuçayev torpağa mənĢə etibarı 

ilə məlum təbii amillərin təsirindən yeni təbii tö-

rəmənin–torpağın yarandığını sübut edir və həmin 

amillərin hər birinin eyni dərəcədə əhəmiyyətli 

olduğunu göstərirdi. O, ilk dəfə müəyyən etmiĢ-

dir ki, torpaq-müstəqil təbiət cismidir və onun 

formalaĢması beĢ təbii torpaqəmələgətirən ami-

lin-yerli iqlimin, bitki və heyvan orqanizmlərinin, 

ana dağ süxurların tərkib və quruluĢunun, ərazi-

nin relyefinin və nəhayət, ölkənin yaĢının olduqca 

mürəkkəb qarĢılıqlı təsiri‖ rolu böyükdür. 

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmiĢdir 

ki, profil boyu torpağın rəngi açıq-qəhvəyi və boz 

rənglərə çalır. Strukturu üst qatlarda seçilmir, alt 

qatda isə struktursuzdur. Bu torpaqlar yuxarı qat-

larda ağır gillicəli olub, alt qatlarda orta gillicəli-

dir. Profil 10%-li HCl turĢusunun təsiri altında 

Ģiddətli dərəcədə qaynayır. Törəmə və mədxullar-

dan kök və saçaqlara, karbonat ləkələrinə, 3x5 

mm ölçüdə daĢlara və xırda ölçülü daĢlara rast 

gəlinir. Üst qatlarda az nəmli, nəmli, alt qatda isə 

qurudur. Keçidi aydın və tədricidir. Torpaq orta 

dərəcədə eroziyaya uğramıĢdır. Eroziyaya uğra-

mıĢ sahələrdə torpaq profilin qalınlığı azalmıĢ, 

genetik qatlarda deqredasiya müĢahidə olunur, st-

rukturu pozulmuĢ, üst qatlardan çoxlu miqdarda 

narın torpaq hissəcikləri yuyulub aparılmıĢdır. 

Torpağın üst münbit qatları yuyulduğundan ko-

bud süxurlu aĢağı qatlar səthə çıxmıĢdır. Ərazidə 

iri və dərinə iĢləyən çatlar əmələ gəlmiĢdir ki, bu 

da torpağın dərin qatlarna qədər qurumasına sə-

bəb olur. Ona görə də, belə sahələr çox qısa vaxt-

da ot örtüyündən məhrum olaraq, yararsız örüĢlə-

rə çevrilir .  

Tədqiqat apardığımız Samux rayonu tor-

paqlarının səthi meylli müxtəlifdir ki, burada 

meylliyin 0,005-dən yüksək olan sahələr ümumi 

suvarılan torpaqların yarısından çoxdunu təĢkil 

edir. Belə torpaq sahələri suvarılarkən tətbiq 

edilən su sərfinin kəmiyyətindən asılı olaraq irri-

qasiya eroziyası baĢ verir. Ġrriqasiya eroziyasının 

inkiĢafı nəticəsində torpaq sahəsi daxilində trans-

formasiya yaradır. Ġrriqasiya eroziyası inkiĢaf et-

miĢ torpaq sahələrində üç hissə seçilir.Yuxarı his-

sə eroziyanın inkiĢaf etdiyi sahə, orta nəqletmə 

zamanı, aĢağı hissə isə akkumulyativ zamandır. 

Yuxarı eroziyaya məruz qalmıĢ torpaq sahəsinin 

qalınlığının humusun və biogen elementlərin miq-

darının az olması ilə seçilir. Burada qranulomet-

rik tərkibin nisbəti yüngül olması müĢahidə edilir. 

Səbəbi, quru torpağa nisbətən soyuq suyun daxil 

olması nəticəsində hissəciklərin dağılmasıdır. 

Buna görə də eroziya zonasında suyadavamlı 

hissəciklərin miqdarı az olur. Humusulu qat nazik 

və humusun miqdarıda azdır . 

Orta nəqledilən zonada transformasiya o 

dəqəd də hiss edilmir. Sahənin aĢağı hissəsinin 

fərqli cəhətləri daha çoxdur. Bu hissədə torpağın 

humuslu qatı qalın və humusun miqdarı isə yük-

səkdir. Torpağın rəngi tünd olmaqla qranulomet-

rik tərkibi ağırdır. Bununda əsas səbəbi, eroziya-

akkumuliyasiya prosesinin inkiĢafıdır. 

Bioloji və torpaq prosesləri üçün enerjinin 

əsas mənbəyi günəĢ radiasiyası, rütubətlənmə 

üçün isə atmosfer çöküntüləridir. GünəĢ radiasi-

yası yer səthinə düĢərək həm udulur, həm də Ģüa-

lanır və atmosferi qızdırır. Atmosfer çöküntüləri-

nin rütubəti bitkilər tərəfindən mənimsənilərək, 
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transpirasiya və ya fiziki buxarlanma yolu ilə at-

mosferə qayıdır. Beləliklə, torpaq və atmosfer 

arasında daimi istilik və nəmlik mübadiləsi yara-

nır. Bu mübadilə prosesi nəticəsində torpağın ən 

əhəmiyyətli xassələrindən biri olan, onun hidro-

termik rejimi formalaĢır. Buna görə də temperatur 

və rütubətlənmənin öyrənilməsi böyük maraq 

kəsb edir [2]. 

Atmosfer çöküntüləri torpağın nəmlənməsi 

nəticəsində külək eroziyasını əhəmiyyətli dərəcə-

də zəiflədir, amma onun çoxluğu su eroziyasının 

inkiĢafına səbəb olur. 

Eroziyanın bu iki tipinin əhəmiyyətli fərqi 

bundan ibarətdir ki, külək eroziyası zamanı yalnız 

torpağın qranulometrik elementlərinin üfürülməsi 

baĢ verir, su eroziyasının təsiri ilə həm torpaq his-

səcikləri yuyulur, həm də eyni vaxtda qidalı mad-

dələr cari suda həll olunur və yaxud da silinir. Ġn-

tensiv eroziya zamanı çuxurlar, yarğanlar və dərə-

lər kənd təsərrüfatı yerlərini narahat torpaqlara 

çevirir və bu sahələrin emal olunmasını çətinləĢ-

dirir. Torpağın yuyulub təmizlənmiĢ qatı çaylara 

və çarhovuzlara tökülür və onların lillənməsinə 

səbəb olur. Dağıdıcı eroziya torpaqlarda kənd tə-

sərrüfatı bitkilərinin yağıĢ damcılarının, leysan 

axınlarının və ərimiĢ qar sularının təsiri ilə zəif 

mühafizəsi və ya olmaması nəticəsində əmələ 

gəlib, inkiĢaf edir. Buna görə də mədəni bitkilər 

nə qədər sürətlə inkiĢaf edərsə, o qədər də torpaq 

su və küləyin dağıdıcı təsirindən yaxĢı mühafizə 

olunmuĢ sayılır. 

Tədqiqatlar Gəncə-Qazax mailli düzənli-

yinin bir hissəsində Samux inzibati rayonu daxi-

lində aparılmıĢdır. Tədqiqat zamanı Samux rayo-

nunun hipsometrik xəritəsindən və kartoqrafik 

üsullardan istifadə olunmuĢdur. Xüsusi coğrafi 

müqayisədə statistik, geodezik və riyazi üsullara 

əsaslanmıĢıq. Miqyası 1:100000 olan topoqrafik 

xəritə materiallarına əsaslanmıĢıq [3…5]. 

Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, hipso-

metrik göstəricilər torpaqəmələgəlməyə və insan-

ların təsərrüfat fəaliyyətinə təsir edir və antropo-

gen hipsometrik göstəriciləri çox müxtəlifdir. Bu 

müxtəliflik 1 saylı cədvəldə verilmiĢdir. 

 

                                                                                           Cədvəl 1 

Samux rayonu ərazisinin hipsometrik göstəriciləri 
 

№ 

 

Hündürlük, 

metrlə 

Sahə 

Hektarla %-lə 

1 <100 40958,2 27.80 

2 100-200 50634,9 30,15 

3 200-300 27499,5 20,90 

4 300-400 21359,4 16,68 

5 400-500 3783,0 3,60 

6 >500 1265,8 0,87 

Ümumi sahə 145500 100 

 

Rayon ərazisinin böyük bir hissəsi 200 

metrdən aĢağı olmaqla ovalıqlardır. Burada əsa-

sən açıq boz-qəhvəyi, çəməni boz, allüvial – çə-

mən torpaqları yayılmıĢdır və əsasən suvarma 

əkinçiliyi istifadə edilir və antropogen transfor-

masiyanın yaranmasının potensial təhlükəliyi 

yüksəkdir. 

 

                                                                                  Cədvəl 2 

Torpaq sahəsinin meyllilik göstəriciləri 

 

  

  

 

№ 

 

Meyllilik, dərəcə ilə 

Sahə 

Hektarla %-lə 

1 0-50 53398,5 36,7 

2 50-100 4801,5 3,3 

3 100-150 - - 

4 150-200 11931,0 8,2 

5 200-300 40158,0 27,6 

6 300-400 28372,5 19,5 

7 400-500 6838,5 4,7 

Cəmi  sahə 145500 100 
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Torpaqəmələgəlmədə, hidrotermik rejimin 

formalaĢmasında, o cümlədən istifadənin istiqa-

mətində eroziya bazisinin dərinlik göstəricisi mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. Samux rayonunun əra-

zisində mailli düzənliklər geniĢ yer tutsa da onun 

eroziya bazislərinin dərinlikləri çox müxtəlifdir 

(cədvəl 2). 

 

                                                                              Cədvəl 3 

Eroziya bazisinin göstəriciləri 
 

№ 

 

Dərinlik, metrlə 

Sahə 

Hektarla %-lə 

1 0-1 86542,5 59,5 

2 1-3 29536,5 20,3 

3 3-5 9748,5 6,7 

4 5-10 17169,0 11,8 

5 10-15 - - 

6 15< 2473,5 1,7 

Cəmi sahə 145500 100 

 

Burada eroziya bazisinin müxtəlifliyi erozi-

ya prosesinə kəskin təsir edir. Ərazidə suvarılan 

torpaqlarda meylliliyin yüksəkliyi irriqasiya ero-

ziyasının inkiĢafını intensivləĢdirir. 

MüĢahidələr göstərir ki, eroziya bazisinin 

dərinliyinin müxtəlifliyi rayon ərazisində yarğan 

eroziyasının inkiĢaf etməsinə Ģərait yaradır. 

Xüsusən meylliliyin yüksəlməsində bu prosesə tə-

kan verir. Suvarılan torpaqlarda meylliliyi nisbə-

tən yüksəlməsi irriqasiya eroziyasının inkiĢafına 

səbəb olur. Düzdür rayonun ərazisinin səthi meyl-

liliyi müxtəlif olsa da əsas hissəsinin yəni 59,5%-

nin meylliliyi 0-1
0 

təĢkil edir. Amma meylliliyi 

0,005-dən yüksək olan torpaqlar Ģırımla suvarılan 

zaman irriqasiya eroziyası inkiĢaf edir. 1-3
0 
–li sa-

hə 20,3% olmaqla bu sahələrdə irriqasiya eroziya-

sının təhlükəliyi çox yüksəlir. 

Nəticə. Tədqiqat zamanı belə bir nəticəyə 

gəlmək olar ki, burada yayılmıĢ boz-qəhvəyi tor-

paqlar antropogen təsirlərin rolu ilə transforma-

siyaya məruz qalmıĢdır. 

Suvarma torpaqəmələgətirmə prosesinə da-

ha radikal təsir edir. Hidrorejimi dəyiĢir, qrunt su-

larının səviyyəsi yüksəlir, minerallarĢma artır və 

təkrar ĢorlaĢma baĢ verir. Torpaqların məhsul ver-

mə qabiliyyəti zəifləyir. 

Meylliyi 0,005-dən yüksək olan torpaq sa-

hələrində eroziya-akkumuliyasiya prosesi baĢ ve-

rir. Torpaqlar defferensasiyaya məruz qalaraq də-

yiĢir. Suvarılan torpaqlar transformasiyadan asılı 

olaraq üç hissəyə-eroziya, nəqletmə və akkumu-

liyasiyaya ayrılır 

Nəticədə demək olar ki, Samux rayonunun 

hipsometrik amplitudu 500-ə qədər olsa da, bu 

fərqlilik torpaq örtüyünün və istifadəçiliyin müx-

təlifliyinə səbəb olmuĢdur. 

Ərazinin səthi bir çox sahələrdə kəskin par-

çalanaraq, eroziya bazisinin dərinliyi əsasən 0-50 

metr arsında tərəddüd edir. Səthi meylliliyi isə 

düzənlik olduğu üçün 0-1
0 

meylliliyi olan sahələr 

rayonun ərazisinin 60%-ni əhatə edir. 20%-ni 1-3 
0 
meyllilik sahələri əhatə edir. 

Hidrometeoroloji məlumatlara, yəni tempe-

ratur, illik yağıntı, mümkün buxarlanma və s. əsa-

sən torpaqda gedən istilik–fiziki proseslər öyrə-

nilmiĢ və müəyyən olmuĢdur ki, torpaqların ero-

ziyaya uğraması nəticəsində onların fiziki-kimyə-

vi xassələri dəyiĢmiĢdir. 
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SUMMARY 

Key words: hypsometric, морфометрический, erosion, erosive bases, a surface bias 

As a result of researches, we have come to a conclusion that the grey-brown soils extended in 

these zones as a result of anthropogenous action are subject to transformation. 

The irrigation operates on soil formation processes more considerably. The hydromode changes, 

level of ground waters raises, the mineralization increases and occurs repeated salinization. Fertility of 

soils as a result decreases. 

In soils to an inclination more than 0,005 there is an erozionno-accumulative process. Soils 

being exposed to differentiation change.  

It is defined that at hypsometric amplitude of Samuhsky area to 500, this variability caused a 

soil cover and to a variety of the user.  

The area surface in many places is sharply divided, depth erosion basis makes 0-50 metres. The 

superficial inclination because of a smooth surface of the area with an inclination 0-10
0
 is made by 60 

% of the area of area. 20 % make the areas with an inclination 1-3
0
. 

 

УДК 528.44:528.3  

Характеристика гипсометрических и морфометрических показателей 

территории самухского района 
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Азербайджанский государственный аграрный университет 
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РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: гипсометрический, морфометрический, эрозия, эрозионные базисы, 

уклон поверхности. 

В результате исследований, мы пришли к выводу, что распространенные в этих зонах 

серо-коричневые почвы в результате антропогенного действия подвержены трансформации. 

Орошение более радикально действует на почвообразовательные процессы. Меняется 

гидрорежим, повышается уровень грунтовых вод, минерализация увеличивается и происходит 

повторное засоление. В результате уменьшается плодородие почв. 

В почвах с наклоном более 0,005 происходит эрозионно-аккумуляционный процесс. 

Почвы подвергаясь дифференциации меняются.  

Определено, что при  гипсометрической  амплитуде Самухского района до 500, эта 

изменчивость была причиной почвенного покрова и разнообразию пользователя.  

Поверхность площади во многих местах  резко разделяется, глубина эрозиооного базиса 

составляет 0-50 метров. Поверхностный наклон из-за гладкой поверхности площади с наклоном 

0-10
0  

составляют 60% площади района. 20 % составляют площади с наклоном 1-3
0
. 

На основе таких гидрометеорологических данных как температура, годовые осадки, 

испарения, изучили теплофизические процессы почв и были определены, что в почвах 

подверженных эрозии физико-химические особенности изменились. 
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COĞRAFĠ UZAQ PAMBIQ SORTLARININ ĠNKĠġAF FAZALARININ 
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Açar sözlər: sort, xam-pambıq, coğrafi uzaq, effektiv seçmə, simpodial budaq 

 

Pambıqçılığın dinamik inkiĢaf etdirilməsin-

də həlledici amillərdən biri yeni, intensiv tipli 

sortların yaradılması və onların istehsalata geniĢ 

tətbiq edilməsidir. Aparılan tədqiqatlar göstərir 

ki, istehsalatda olan sortlardan dəyiĢkənlik baza-

sında effektiv seçmə aparmaqla yeni sortlar yarat-

maq imkanları tükənməmiĢdir. Hal-hazırda res-

publikanın pambıqçılıq təsərrüfatlarında becərilən 

yerli və xarici ölkələrdən introduksiya edilmiĢ 

coğrafi uzaq pambıq sortlarının kəmiyyət və key-

fiyyət göstəricilərini müqayisəli öyrənilərək üstün 

təĢkil edilənləri aĢkar edilərək fermer təsərrüfatla-

rına tətbiq edilməsi aktuallığı yaranıb. 

Pambıq çoxillik bitkidir. TanınmıĢ alim 

F.M.Mauyerin təsnifatına görə pambığın Asiya, 

Amerika, Afrika və Avstraliyanın tropik və subt-

ropik rayonlarında bitən 35 növü var. 

Pambıq Azərbaycanda "ağ qızıl " adlanir. 

Pambıq isti və iĢıq sevən bitkidir. Orta lifli 

pambıqların vegetasiya müddətində (110-145 

gündür) yetiĢməsi üçün orta faydalı temperaturun 

cəmi 1800-2500 C
0
 az olmamalıdır. Becərilən 

pambıq əsas texniki bitkidir. Dünya toxuculuq 

sənayəsi üçün lazım olan lifin təxminən 50%-i 

pambıqdan alınır. 100 kq xam pambıqdan orta 

hesabla 30-35% lif alınır. Lifdən müxtəlif parça-

ların toxunmasında iĢlədilən iplik hazırlanır, həm-

çinin avtomobil təkəri, torlar və kəmərlər üçün 

kordlar və sair istehsalında istifadə edilir. 

Pambığın çiyidindən alınan yağ yemək 

məhsullarında iĢlədilir, ondan marqarin, qliserin, 

sabun, stearin, sürtkü yağları hazırlanır, tullantısı 

sellüloz, spirt, lak, linoleum, karton, kino plyon-

kası, izolyasiya materialları istehsalında istifadə 

olunur. 

Pambığın vətəni Hindistandır. Hələ eramız-

dan 3 min il əvvəl burada pambıq əkilirdi. Pambı-

ğın Misirdə becərilməsi haqqında ilk məlumat 

e.ə. 1 əsrə aiddir. Çində yabanı pambığın lifi e.ə. 

2 əsrdə istifadə edilmiĢ, 7-9 əsrlərdə isə mədəni-

ləĢdirilmiĢdir. 

Orta Asiyada e.ə. 6-5, Zaqafqaziyada isə 

e.ə. 7-4 əsrdən becərilir. Pambıq lifi sənayedə ilk 

dəfə 17 əsrdə Avropada və Amerikada istifadə 

edilmiĢdir. 

Qafqazda, xüsusilə Azərbaycanda pambıq 

Qədim ġərq ölkələri, əsasən Ġran vasitəsilə yayıl-

mıĢdır. Mingəçevirdə arxeoloji qazıntılar zamanı 

5-6 əsrlərə aid yanmıĢ pambıq kələfləri və çiyidi 

tapılmıĢdır. Bərdə, Naxçıvan, Beyləqan, Gəncə, 

ġəmkir və sair kimi Ģəhərlərdə pambıqdan parça 

hazırlanıb xaricə ixrac edilməsi, 15 əsrdə ġamaxı-

dan Rusiyaya pambıq mallar da aparıldığı göstəri-

lir. 

XVII əsrdən Azərbaycandan Rusiyaya 

pambıq ixracı geniĢlənmiĢdir. 18 əsrdə Mil-Mu-

ğan və ġirvan düzlərində geniĢ pambıq sahələri 

olmuĢdur. 19 əsrin əvvəllərində Quba və Bakı 

ayələtlərində də pambıqçılıq inkiĢaf etdirilirdi. 19 

əsrin 30-cu illərindən Azərbaycanda Misir və 

Amerika, həmçinin yerli Mazandaran və Ġravan 

pambıq sortları becərilirdi. 

ġimali Azərbaycanın Rusiyaya birləĢdiril-

məsindən sonra, xüsusən 19 əsrin axırlarından 

Azərbaycanda pambıqçılıq daha da inkiĢaf etdi və 

əmtəə xarakteri daĢıdı. 

20 əsrin əvvəllərində Rusiyanın toxuculuq 

sənayesinin mahlıca ehtiyacı ilə əlaqədar Azər-

baycanda pambıq əkini sahəsi geniĢləndirildi. 

1913-cü ildə pambıq əkini sahəsi 100 min hektar-

dan çox, pambıq istehsalı 65 min ton olmuĢdur. 

Hazırda Azərbaycanda pambıqçılıq yüksək 

səviyyədə inkiĢaf etdirilməkdədir. 

Material və metodika. Tədqiqat iĢi Samux 

rayonunda Gəncə Regionlar Aqrar Elm və Ġnfor-

masiya Məsləhət Mərkəzinin (Gəncə RAEĠMM) 

təcrübə sahəsində 2017-2018-ci illərdə aparılıb. 

Təhlil və analizlər ADAU-nun ―Ümumi əkinçilik, 

genetika və seleksiya‖ kafedrasında yerinə yetiri-

lib. Tədqiqat materialı olaraq BM və TBETĠ-nin 

texniki bitkilərin seleksiyası Ģöbəsində 2-3 il 

müddətində toxumu öz özünə tozlanmadan alın-

mıĢ yerli pambıq sortu Gəncə-110, pambıqçılıq 

ölkələrindən introduksiya olunmuĢ- BA-440 

(Türkiyə), Selekt (Yunanıstan), Acala beret (Ġs-

rail), S-6524 (Özbəkistan), TaĢaur-68 (Türkmə-

nistan) pambıq sortlarından istifadə edilib. 

F.M.Mauerin sistematikasına əsasən yuxarıda 

göstərilən pambıq sortları Grossypium cinsinə, 

Eugossypium yarımcinsinə, Gos. Hirsutum L.nö-

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycanda_pamb%C4%B1q%C3%A7%C4%B1l%C4%B1q
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vünə aid olub, somatik hüceyrələrində 52 xromo-

som vardır. 

Hər bir sort 4 cərgədə, 4 təkrarda və hər 

cərgənin uzunluğu 15 metr olmaqla, 60 sm x 20 

sm x 1 bitki sxemi üzrə əl ilə aprel ayının 24-də 

aparılıb. 

Sahədə ilk çıxıĢ alındıqdan sonra hər gün 

fenoloji müĢahidə aparılaraq 50% cücərtinin alın-

ması hesabatı müvafiq iĢçi blankında qeyd olu-

nub. Hər yuvada 2-3 bitki saxlamaqla birinci sey-

rəltmə, ikinci həqiqi yarpaqlar əmələ gəldikdə isə 

hər yuvada 1 bitki saxlamaqla ikinci seyrəltmə 

aparılıb. 

Vegetasiya müddətində bitkilərin müxtəlif 

inkiĢaf mərhələlərində 3-4 dəfə tarla baxıĢları ke-

çirilib. Hər bir sortun çiçəklənmə tarixi qeyd 

olunub. Fenoloji müĢahidədə bir bitkidə ən azı bir 

qozanın açılması Ģərti hesabat aparılan cərgələrdə 

50 %-ə çatanda kütləvi yetiĢmə tarixi kimi qeyd 

olunub. Bitkilərin boy və inkiĢaf tempini aydın-

laĢdırmaq, bar toplama qabiliyyətini müəyyən 

etmək məqsədilə hər təkrarda 25 bitkinin boyu 

ölçülüb, simpodial budaqların və bar orqanlarının 

miqdarı müəyyənləĢdirilib. Xam pambığın birin-

ci, ikinci yığımları və nümunələr ayrılıqla nömrə-

lənib, yığılıb və cəmlənib. Hesabat aparıldıqdan 

sonra ümumi məhsuldarlıq hesablanıb. 

Birinci yığıma bir neçə gün qalmıĢ analiz 

aparmaq üçün nümunələr yığılıb. Nümunələr 

normal inkiĢaf etmiĢ 2-5-ci simpodial budağın 1-

2-ci yerində olan yetiĢmiĢ qozalardan götürülüb. 

4 təkrarlı əkin sxemində hər təkrardan 25 qoza 

toplanması hesabı ilə hər sort üçün 100 qozalıq 

nümunə toplanıb. 

ToplanmıĢ nümunələr 1,0 qr-a qədər dəqiq-

likdə çəkilib və qozaların sayına bölünərək 1 qo-

zada olan xam pambığın kütləsi müəyyən olunub. 

Nümunələrdən 25 uçağan götürməklə lifin 

uzunluğu, 50 uçağan götürməklə indeksləĢmə 

yolu ilə lif çıxımının faizi müəyyən olunub. 

Məhsula görə təcrübənin dəqiqliyinin riya-

zi hesablanması Dospexov (1985) üsulu ilə müəy-

yən edilib. 

Tədqiqat hissə. Tədqiqatda öyrənilən yerli 

və introduksiya olunmuĢ pambıq sortlarının ilkin 

toxumçuluq iĢi qurulub. Hər bir pambıq sortun-

dan 100 ədəd fərdi seçmə yığılıb. Növbəti illərdə 

fərdi seçmələr səpiləcək və tarla müĢahidələri 

aparılacaq. Əsas məqsəd səpilən sortların toxu-

munu artırmaq və onların təmizliyini 100 %-ə 

çatdırmaqdır. GötürülmüĢ sınaq nümunələrinin və 

fərdi seçmələrin xam pambıq üzərində laborato-

riya təhlilləri aparılıb.  

ÇarpazlaĢmadan alınmıĢ hibrid toxumları 

F1-də səpilib.  

Pambığın biomorfoloji xüsusiyyətlərinin ən 

əsas hissedici meyarlarından biri toxumların tarla 

cücərməsidir. Cücərmə fazasında öyrənilən yerli 

pambıq sortu tarla cücərməsi Gəncə-110-10 gün, 

coğrafi uzaq pambıq sortları isə 14-15 gün olmuĢ-

dur. 

Bitkilərin çiçəkləmə fazasında aparılan fe-

noloji müĢahidələrdən məlum olmuĢdur ki, xaric-

dən introduksiya olunmuĢ pambıq sortlarında 57-

59 gün, yerli pambıq sortlarında isə 50 gün ol-

muĢdur. (cədvəl 1). Gəncə -110 pambıq sortunun 

toxumunun cücərməsi, bitkilərin çiçəklməsinin 

xarici pambıq sortlarına nisbətən tezləĢməsi yerli 

Gəncə 110, pambıq sortunun torpaq iqlim 

Ģəraitinə daha çox adaptasiya edilməsi ilə izah et-

mək olar. Bu qanunauyğunluq bitkilərin vege-

tasiya müddətində də, müĢahidə edilmiĢdir. Yerli 

pambıq sortunda bitkilərin vegetasiya müddəti 

coğrafi uzaq pambıq sortlarına nisbətən 16-21 

gün qısalmıĢdır. 

Gəncə- 110 pambıq sortunun acım tempi 

(121gün) daha çox tezləĢmiĢdir. 

Vegetasiya müddətinin qisalması məhsul-

darlığa, lifin keyfiyyətinə əhəmiyyətli təsir et-

məklə pambığın becərilmə arealının geniĢlənmə-

sinə səbəb olur. 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                            Cədvəl 

Coğrafi uzaq pambıq sortlarının inkiĢaf fazaları 

S
/s

 Pambıq sortları 

Səpindən 

cücərməyə kimi, 

Gün 

Cücərmədən 

çiçəkləməyə kimi, 

Gün 

Çiçəkləmədən 

yetiĢməyə kimi, 

gün 

Vegetasiya 

müddəti, gün 

1 Gəncə- 110 10 50 61 121 

2 BA-440 14 58 69 141 

3 Selekt 14 58 68 140 

4 Acala beret 15 59 68 142 

5 S-6524 14 58 66 138 

6 TaĢaur- 68 14 57 66 137 
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Studying of the phase of development of geographically remote grades of the cotton 

Doctorant A.İ.Zeynalova 

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

Key words: a grade, the clap-raw materials which has been geographically kept away, 

effective selection, sympodial branc 

One of the major factors of dynamical development хлопководства is creation of new, 

intensive grades and their wide application in manufacture. Researches show that effective selection of 

grades in manufacture on the basis of variability settles possibility of creation of new grades. Now 

there was an urgency of application and comparative studying in farms surpassing quantitative and the 

quality indicators of geographically remote grades of a clap which are grown up in cotton-growing 

economy of republic, imported of domestic and foreign countries. 

 

УДК 633.41.2.00.3. 

Изучение фазы развития  географически отдаленных сортов хлопчатника 

Докторант А. И. Зейналова 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

 

РЕЗЮМЕ  

Ключевые слова: сорт, хлопок-сырье, географически отдаленный, эффективный отбор, 

симподиальная ветвь 

 

Одним из важнейших факторов динамичного развития хлопководства является создание 

новых, интенсивных сортов и широкое применение их в производстве. Исследования 

показывают, что эффективным отбором сортов в производстве на базе изменчивости исчерпана 

возможность создания новых сортов. В настоящее время появилась актуальность применения и 

сравнительное изучение в фермерских хозяйствах превосходящих количественных и 

качественных показателей географически отдаленных сортов хлопка, выращиваемых в 

хлопководческих хозяйствах республики, импортируемых из отечественных и зарубежных 

стран. 
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BĠTKĠLƏRĠN MĠKROKLONAL ÇOXALDILMASININ ƏSAS ÜSULLARI 
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Meyvəçilik və Çayçılıq ETİ 
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Açar sözlər: mikroklonal çoxaltma, bitki toxuması, eksplant,   adventiv tumurcuqlar, somatik 

embriogenez 

 

Müasir biotexnologiyaları istehsalata təd-

biq etmədən elmi-texniki tərəqqi sahəsində sürətli 

inkiĢaf əldə etmək prinsipial olaraq mümkün de-

yil. Elmin prioritet istiqamətlərin iĢlənib hazırlan-

masında bitkilərin hüceyrə, toxuma və digər or-

qanlar vasitəsi ilə çoxaldılması üsulu mühüm yer 

tutur. Bu üsul somaklonal dəyiĢiklilik əsasında 

sort və xətlərin alınması; stres amilləri və muta-

genlərin tədbiqi ilə haploid və homoziqot bitkilə-

rin əldə edilməsi; xəstəlik və zərərvericilərə qarĢı 

davamlı bitkilərin kütləvi çoxaldılması; bioloji 

aktiv birləĢmələrin əldə olunması və s. kimi bir 

sıra problemləri həll etməyə imkan verir. Kənd 

təsərrüfatında bir sıra problemlər in vitro Ģəraitdə 

bitki hüceyrəsinin çoxaldılması nəticəsində bütöv 

bir bitkinin yenidən əmələ gəlməsi ilə öz həllini 

tapmıĢdır.  

Alimlər tərəfindən mikroklonal çoxaltma-

nın aĢağıdakı üsulları öyrənilmiĢdir [1...9]:  

- bitkilərdə mövcud olan meristemlərin in-

kiĢafının aktivləĢdirilməsi (zoğun apeksi, zoğun 

qoltuq və yatmıĢ tumurcuqları);  

- bilavasitə eksplant toxumalar üzərində ad-

ventiv tumurcuqların əmələ gəlməsi;  

-  somatik embriogenez;  

- ilkin və köçürülən kallus toxumasında ad-

ventiv tumurcuqların differensiasiyası.  

Mikroklonal çoxaltma zamanı istifadə edi-

lən birici üsul – bitkilərdə mövcud olan meristem-

lərin aktivləĢdirilməsi üsuludur [1...10]. Bu üsul 

apikal dominantlığın götürülməsi ilə həyata ke-

çirilir və aĢağıdakı iki yolla nail olmaq olur: 

1. Zoğun təpə meristeminin kəsilməsi, 

baĢqa sözlə, apikal dominantlığın götürülməsi nə-

ticəsində yan tumurcuqlarının surətlə inkiĢaf etdi-

rilməsi.   

2. Çoxsaylı qoltuq tumurcuqlarının inkiĢa-

fını stimullaĢdıran sitokin tipli təsirli maddələrin 

qida mühitinə əlavə edilməsi. Bir qayda olaraq, 

sitokinlərdən 6-benzilaminopurin (BAP) və ya 6-

furfurilaminopurin (kinetin), 2-izopenteniladenin 

(2-ip) və zeatin istifadə edilir. Bu üsulla alınan 

zoğlar ilkin ana eksplantından ayrılır və qoltuq 

meristemlərin proliferasiyasını və yeni zoğların 

əmələ gəlməsini stimullaĢdıran qida mühitində 

yenidən müstəqil olaraq əkilir [16]. 

              

        
Şəkil 1. Apikal dominantlığın götürülməsi nəticəsində yan tumurcuqların 

surətlə inkişaf etməsi 

 

Hal-hazırda bu üsuldan bir sıra dünya ölkə-

lərinin texniki və tərəvəz bitkilərinin virussuz 

əkin materialının istehsalı, həm də sənaye miq-

yasında gül bitkilərin, tropik və subtropik bitkilə-

rin, meyvə, giləmeyvə və üzüm bitkilərin, ağac 

bitkilərin çoxaldılmasında çox geniĢ istifadə olu-

nur. 

Ġkinci üsul - bilavasitə eksplant toxumala-

rın üzərində adventiv tumurcuqların əmələ gəlmə-

sindən ibarədir. Bu üsul bitkilərin təcrid olunmuĢ 

hissələrinin qida mühitində çatıĢmayan orqanları-

nı bərpa edilməsi və beləliklə bütöv bir bitkinin 

regenerasiya qabiliyyəti prinsipinə əsaslanır 

[15,17,18].   

Ġnfeksiyadan təcrid olunmuĢ bitkinin istəni-

lən orqan və ya toxumasından adventiv tu-

murcuqların əmələ gəlməsinə nail olmaq müm-

kündür (təcrid olunmuĢ rüĢeymdən, yarpaqdan, 

zoğdan, toxumdan, soğanağın qabığı və alt hissə-

sindən, köklərin seqmentlərindən və  çiçək-lərin-
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dən). Bu proses bir qayda olaraq tək sitokinin və 

ya auksinlə 10:1, 100:1 nisbətində  qarıĢığı olan 

qida mühitlərində  həyata keçir. Bu halda auksin 

olaraq daha çox  indolil sirkə turĢusu (ĠST) və ya 

naftil sirkə turĢusu (NST) istifadə edilir və ali bit-

kilərin mikroklonal çoxaldılmasında tətbiq olunan 

ən geniĢ yayılmıĢ üsuldur. Bu yolla soğanaq qabı-

ğından, soğanağın bazal hissəsinin seqment-lə-

rindən, yarpaqların eksplantlarından istifadə et-

məklə soğanaqlı gül bitkilərinin bir çoxu (nərgiz, 

zanbaq və s.); təpə meristemindən, soğanağın alt 

hissəsinin toxumasından – sarımsaq, soğan; api-

kal və qoltuq meristemlərdən – tomatlar; təcrid 

olunaraq inkiĢaf etmiĢ və tam inkiĢaf etməmiĢ rü-

Ģeymlərdən - ağac bitkilərinin bəzi nümayəndələri 

çoxaldılır.  

Mikroklonal çoxaltmanın üçüncü üsulu - 

xarici görünüĢü ilə ziqotik rüĢeymləri xatırladan 

rüĢeyməbənzər srtukturların somatik hüceyrələri-

nin differensiasiyasına əsaslanır [8,9,10]. Bu üsul 

somatik embriogenez adlanır. 

 

 
Şəkil 2. Somatik embriogenez 

 

 

İn vitro və in vivo rüĢeymlərinin əmələ 

gəlməsində (təbii Ģəraitdə) əsas fərq ondan ibarət-

dir ki, somatik rüĢeymlər aseksual olaraq rüĢeym 

torbacığından xaric inkiĢaf edir və öz xarici görü-

nüĢləri ilə kök və zoğun apikal meristemlərinin 

biopolyar strukturlarını xatırladır. F.Stevarda görə 

[19], somatik rüĢeymlər inkiĢafın 3 mərhələsin-

dən keçərək (qlobulyar, ürəyəbənzər və torpeda-

yabənzər) bütöv bir bitki əmələ gətirmək tenden-

siyasına malik olurlar. 

  

 
Şəkil 3. Somatik rüşeymlər 

 

Bu fenomen 50-ci illərin ortalarında yerkö-

kü bitkisinin üzərində tədqiqatlar aparılarkən üzə 

çıxmıĢdır [19] və hal hazırda Orchidaceae və 

Rutaceae ailəsindən olan bitkilərin çoxunun, dən-

li bitkilərinin bəzi nümayəndələrinin (buğda, yar-

ma), turpun, üzümün və bəzi ağac növlərinin (pa-

lıd, evkalipt, Ģam ağacı)  çoxalması üçün istifadə 

olunur. 

Toxumalarda embrioidlərin əmələ gəlməsi 

2 mərhələdə baĢ verir. Birinci mərhələdə eksplan-

tın hüceyrələri qida mühitinə auksinlərin əlavə 

olunması hesabına differensiasiya olunaraq emb-

rion hüceyrələrinə çevrilirlər. Embrioidlərin for-

malaĢması üçün auksinlərin həcmi azaldılır və ya 

tamamilə qida mühitinin tərkibindən istisna edilir. 

Somatik embriogenez bilavasitə ilkin eksp-

lantın toxumalarında və kallusda müĢahidə edilir. 

Alimlərin fikrinə görə, kallusda baĢ verən  soma-

tik embriogenez klonal çoxalma üçün az yararlı-

dır, çünki bu üsulla əldə olunan əkin materialının 

donor bitkiyə qarĢı genetik stabilliyi olmayacaq-

dır. Bir qayda olaraq, somatik embriogenez maye 

qida mühitində (suspenziyada) kallus hüceyrələri-

nin kultivasiyası zamanı baĢ verir və çox zəhmət 

tələb edən bir metoddur [1,19].  
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Lakin, çoxalmanın bu üsulunun bir çox 

üstünlükləri də mövcuddur. Bu üstünlüklər klonal 

mikroçoxaltmanın sonuncu mərhələsinin qısaldıl-

ması, suni Ģəraitdə əldə olunan bitkilərin köklən-

dirmə və adaptasiya üçün  xüsusi Ģərait tələb et-

məməsi ilə bağlıdır, çünki somatik rüĢeymlər 

tamamilə formalaĢmıĢ bitkilərdir.  

Mikroklonal çoxaltmanın dördüncü üsulu – 

ilkin və transplantasiya  olunmuĢ kallus toxuma-

sında adventiv tumurcuqların differensiasiyasıdır 

[6...10]. Kallus – differensiasiya olunmuĢ bitki 

hüceyrələrinin nizamsız, proliferasiya olunan küt-

ləsidir. Dedifferensiasiya – ixtisaslaĢdırılmıĢ, bö-

lünməyən hüceyrələrin proliferasiyaya keçididir. 

 

 
Şəkil 4.  Kallus toxumasında adventiv tumurcuqların əmələ gəlməsi 

        

Bu üsul in vitro əkin materialının əldə edil-

məsində praktiki olaraq çox az istifadə olunur. Bu 

onunla bağlıdır ki, kallus toxumasının təzə qida 

mühitinə vaxtaĢırı transplantasiyası zamanı mik-

roçoxaltmada xoĢagəlməz hallar müĢahidə olu-

nur: kultivasiya olunan hüceyrələrdə ploidliyin 

dəyiĢilməsi, xromosomların restrukturizasiyası və 

gen mutasiyalarının toplanması, kultivasiya olu-

nan hüceyrələr tərəfindən morfogenetik potensia-

lının itirilməsi. Genetik dəyiĢikliklərlə yanaĢı bit-

kilərin morfologiyasında da dəyiĢikliklər müĢahi-

də olunur [13,15]: alçaqboyluluq, yarpaqların zoğ 

üzərində düzgün yerləĢməməsi və yarpaqlarda da-

marcıqların düzgün formalaĢmaması, qısaldılmıĢ 

və qalınlaĢmıĢ buğumaralarının əmələ gəlməsi, 

eybəcərlik, xəstəlik və zərərvericilərə qarĢı da-

vamlılığın aĢağı olması. Kallus hüceyrələrin 

uzunmüddətli kultivasiyası bu dəyiĢiklikləri daha 

da artırır. Buna görə də, mikroçoxaltma zamanı 

nizamsız böyümə müddəti minimuma endirilmə-

lidir.  

Yuxarıda qeyd olunan çatıĢmamazlıqlara 

baxmayaraq, bu üsulun müsbət tərəfləri və üstun-

lükləri var:  

1. Bu üsul effektiv və iqtisadi cəhətdən sə-

mərəlidir. Çünki bu cür çoxaltmada kultivasiya-

nın müəyyən əlveriĢli Ģərtləri zamanı hər bir fərdi 

kallus hüceyrəsindən yeni bitkiyə baĢlanğıc verən 

adventiv tumurcuq əmələ gələ bilər.  

2. Bəzi hallarda bitkilərin toxuma ilə çoxal-

masının yeganə mümkün olan üsulu ola bilər.  

3. Əldə olunan bitkilər genetik və morfoloji 

olaraq bir-birindən fərqləndiyindən seleksiyaçılar 

üçün çox böyük maraq  kəsb edir.  Bu da öz növ-

bəsində, seleksiyaçılara təsərrüfat əhəmiyyətli bit-

kilər arasında seçim aparmağa və açıq sahədə on-

ları müĢahidə etməyə imkan verir. Belə üsulu an-

caq kallus toxuması genetik cəhətdən stabil olan, 

regenerant bitkilər arasında dəyiĢkənlik təbii də-

yiĢkənlik səviyyəsini aĢmayan bitkilərdə istifadə 

etmək məqsədə uyğundur [12-14, 17-18].   

 Ümumilikdə, mikroklonal çoxaltmanın 

üsulları ənənəvi çoxaltma üsulları ilə müqayisədə 

bir sıra üstünlüklərə malikdirlər [1-5,7]: 

- genetik cəhətdən oxĢar əkin materialının 

əldə olunması; 

- meristem kulturasının istifadəsi hesabına 

bitkilərin viruslardan azad olunması (eliminasi-

yası); 

- çoxaltmanın yüksək əmsalı ( 105 - 106 – 

ot və gül bitkiləri üçün, 104 - 105 – kol və ağac, 

104-iynəyarpaqlı bitkilər üçün); 

- seleksiya prosesi müddətinin qısaldılma-

sı; 

- bitkilərin yuvenial fazasından reproduktiv 

fazaya keçidinin tezləĢdirilməsi; 

- ənənəvi üsullarla çətin çoxalan bitkilərin 

çoxalması; 

- il boyu iĢlərin həyata keçirilməsi imkanı 

və əkin materialının becərilməsi üçün ehtiyac 

olan sahələrin səmərəli istifadəsi; 

- becərilmə prosesinin avtomatlaĢdırılması 

imkanı.
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SUMMARY 

 

Key words: microclonal propagation, plant tissue, explant, adventitious buds, somatic 

embryogenesis 

 

In many countries, the vegetative propagation of plants by the microclonal method is very 

widely studied. After obtaining practical results on the basis of this technology, the bio-industry of 

microclonal propagation was created. 

Microclonal reproduction, being one of the methods of asexual reproduction of plants, creates 

genetically identical forms. This allows you to maintain the genetic uniformity of planting material. 

Using this method, it is possible to reproduce valuable species and sterile genotypes that are difficult 
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to propagate in nature. In addition, due to such advantages as the intensity and high reproduction rate, 

overcoming the period of relative calm and the ability to reproduce in artificial conditions throughout 

the year, the method of microclonal propagation is widely used in the process of creating new plant 

varieties. In the process of scientific research, various morphogenetic responses to changes in explant 

cultivation conditions were observed, which led to the creation of more and more new methods of 

microclonal propagation. Referring to fundamental scientific sources, the article gives a short 

overview of the main methods used in microclonal propagation. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: микроклональное размножение, растительная ткань, эксплант, 

адвентивные почки, соматический эмбриогенез. 

 

Во многих странах очень широко изучается вегетативное размножение растений 

микроклональным способом. После получения практических результатов на основе этой 

технологии была создана биопромышленность микроклонального размножения.  

Микроклональное размножение являясь одним из способов бесполого размножения 

растений  создает генетически идентичные формы. Это позволяет сохранить генетическую 

однородность посадочного материала. С помощью этого метода возможно размножение трудно 

размножаемых в природе ценных видов и стерильных генотипов. Кроме этого, благодаря таким 

преимуществам как интенсивность и высокий коэффициент размножения, преодоление 

периода относительного спокойствия и возможность размножения в искусственных условиях в 

течение всего года метод микроклонального размножения широко используется в процессе 

создания новых сортов растений. В процессе научных исследований наблюдались различные 

ответные морфогенетические реакции на изменения условий возделывания эксплантов, что и 

привело к созданию все более новых методов микроклонального размножения. Ссылаясь на 

фундаментальные научные источники в статье дан короткий обзор основных методов 

используемых в микроклонального размножении.   
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KĠÇĠK HƏCMLĠ PAMBIQÇILIQ TƏSƏRRÜFATLARI ÜÇÜN AZTARLALI 
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Açar sözlər: əkinçilik sistemləri, növbəli əkin, torpaq münbitliyi, pambıq, məhsuldarlıq 

 

Müasir dövrdə əkinçiliyin inkiĢaf səviyyəsi 

torpaq sahələrindən səmərəli istifadə olunması və 

onun münbitliyinin artırılma dərəcəsinə görə 

müəyyən edilir. Bu isə ilk növbədə ərazinin 

konkret aqroekoloji Ģəraitinə uyğun əkinçilik sis-

temlərinin qurulması ilə həyata keçirilir. 

Əkinçilik sistemi düzgün qurulduqda bütün 

kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan səmərəli 

istifadə olunması, müvcud istehsal vasitələrinin 

geniĢ tətbiqi, bitkilərin həyat amillərinə tələbatı-

nın ödənilməsi ilə yaĢayıĢ Ģəraitinin optimallaĢdı-

rılması, konkret təbii- iqtisadi Ģəraitdə ən az əmək 

və vəsait sərf etməklə daha yüksək və keyfiyyətli 

məhsul istehsalı təmin edilir. Ona görə istənilən 

əkinçilik sistemlərinin qiymətləndirilməsinin əsas 

göstəricisi mövcud əkinə yararlı torpaqlardan sə-

mərəli istifadə olunmasından və torpağın poten-

sial münbitliyinin artırılma üsulundan ibarətdir. 

Əkinçilik sistemlərinin istənilən formasın-

da növbəli əkin müəyyənedici əsas manqa sayılır. 

Ona görə də, bütün inkiĢaf mərhələlərində əkinçi-

lik sistemi tərkibində olan növbəli əkinlərə uyğun 

adlarla  qruplaĢdırılmıĢdır. 

Müxtəlif bitkilər bioloji xüsusiyyətlərdən, 

ilk növbədə əmələ gətirdikləri kök sisteminin qu-

ruluĢundan asılı olaraq torpağın əkin qatının qu-

ruluĢuna, strukturluğuna, qida maddələrinin top-

lanmasına, torpağın fitosanitar vəziyyətinə və s. 

fərqli cür təsir göstərir. 

Bu həm də bitkilərin əmələ gətirdikləri 

məhsulun miqdarından və tərkibindən asılı olaraq 

torpaqdan götürdüyü və bioloji xüsusiyyətlərin-

dən asılı olaraq torpaqda topladıqları qida maddə-

lərinin miqdarında fərqin olmasl ilə əlaqədardır. 

Müxtəlif torpaq-iqlim Ģəraitlərində aparılan 

çoxsaylı tədqiqatların nəticələri təsdiq edir ki, 

elmi əsaslandırılmıĢ əkin dövriyyəsində bioloji və 

təsərrüfat xüsusiyyətlərinə görə biri-birindən fərq-

lənən bitkilərin becərilməsi torpağın potensial 

münbitliyini artırır, məhsuldarlığı yüksəldir və 

aqrolandĢaftların davamlı olmasını təmin edir. 

Növbəli əkinlər təĢkil edilərkən təsərrüfatın 

əsas istiqaməti, ixtisaslaĢma dərəcəsi, istehsal edi-

ləcək məhsulun miqdarı, torpağın münbitlik dərə-

cəsi və s. nəzərə alınmaqla əsas və sələf  bitkiləri-

nin nisbəti düzgün müəyyən olunmalıdır. Bu za-

man təsərrüfatın bütün sahələrinin əlaqələndiril-

miĢ halda dinamik inkiĢafına  Ģərait yaranır. 

Ġstənilən tarla növbəli əkinlərində əsas bit-

kinin xüsusi çəkisi artıq götürülməlidir. Münbit 

torpaqlarda istifadə edilən növbəli əkinlərdə əsas 

bitkinin əkin sahəsinin həcminin artırılma imkanı 

daha çoxdur. Az münbit torpaqlarda  isə münbitli-

yi bərpa etmək üçün əsas bitkinin sələflə daha tez 

əvəz edilməsi tələb olunur. 

Əkinçilikdə torpağın münbitliyinin artırıl-

ması və becərilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi istiqamətində 

aparılan digər aqrotexniki tədbirlərdən fərqli 

olaraq, növbəli əkinlərin tətbiqi ilə istehsalın həc-

minin artırılması və onun daha çox davamlı olma-

sı təmin edilir.  

Ötən əsrin ortalarında Azərbaycanda fəa-

liyyət göstərən elmi tədqiqat institutlarının əmək-

daĢları tərəfindən respublikanın bölgələri üzrə 

əsas kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün səmərəli növ-

bəli əkin sxemləri müəyyən edilmiĢdir. Lakin hə-

min növbəli  əkinlər çoxtarlalı olduğuna görə əsa-

sən iri həcmli təsərrüfatlarda tətbiq edilmək üçün 

yararlıdır. Çünki kiçik torpaq sahələrində çoxtar-

lalı növbəli əkinlər tətbiq edildikdə tarlaların sa-

həsi az olduğuna görə tarla iĢlərinin mexanikləĢ-

dirilməsi zamanı maĢın və traktorların iĢi çətinlə-

Ģir. 

Qeyd edilənlər kiçik torpaq sahəsi olan tə-

sərrüfatlarda tətbiq edilə bilən qısa rotasiyalı 

pambıq növbəli əkinlərinin səmərəli sxemlərinin 

öyrənilməsi zərurətini yaratmıĢdır. 

Pambıq növbəli əkinlərində tarlaların sayı-

nın azaldılması  uzun müddət çoxtarlalı növbəli 

əkinlərdə sələf kimi istifadə edilən çoxillik paxlalı 

otların birilliklərlə əvəz edilməsi hesabına təmin 

edilə bilər. 

Yəni məhdud torpaq sahəsi olan təsərrü-

fatlarda tarlaların həcmini aqrotexniki və iqtisadi 

cəhətdən yol verilə bilən həddə qədər azaltmaqla 

aztarlalı növbəli əkinlər təĢkil etmək mümkündür. 

Bu isə növbəli əkində pambıq üçün sələf kimi bi-

rillik  bitkilərdən istifadə edilməsini Ģərtləndirir. 

Təsərrüfatın Ģəxsi mülkiyyət kimi idarə 

olunduğu bir çox ölkələrdə, xüsusən məhdud tor-

paq sahəsi olan təsərrüfatlarda qısa rotasiyalı növ-
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bəli əkinlərdən geniĢ istifadə edilir. O cümlədən 

pambıqçılıqla məĢqul olan bir çox xarici ölkələr-

də üç və dörd tarlalı növbəli əkinlərin tətbiq edil-

məsi haqqında ədəbiyyat məlumatları mövcuddur. 

B.Kristidis və Ç.Qarrison qeyd edir ki, ötən 

əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq Yunanıstan, Türki-

yə, ABġ və Sudanda 3 tarlalı, Hindistanda isə 

dörd tarlalı pambıq  növbəli əkinlərindən istifadə 

olunur. Həmçinin göstərilir ki, Yunanıstanda və 

Türkiyyədə tətbiq edilən əkin dövriyyəsində pam-

bıq bir qayda olaraq taxıllar və siderat bitkiləri ilə 

növbələĢdirilir. Burada istifadə edilən: 1. Pambıq, 

2. Taxıllar, 3. Siderat bitkiləri əkin dövriyyəsində 

torpağın münbitliyi birillik dənli və paxlalılardan 

təĢkil olunan sideratların hesabına ödənilir. 

ABġ-da  tətbiq edilən üç tarlalı: 1. Pambıq, 

2. Qarğıdalı, 3. Yemlik noxud əkin dövriyyəsində 

pambığın qarğıdalı ilə növbələĢdirilməsi hər iki 

bitki əkinlərində rast gəlinən pambıq sovkasının 

daha geniĢ yayılmasına Ģərait yarada bilər. 

Pambıqçılıqla məĢğul olan Orta asiya ölkə-

lərində və Azərbaycanda ötən əsrin 60-70-ci illə-

rində tətbiq edilən pambıq növbəli əkinlərində 

yem tarlalarını intensivləĢdirmək məqsədilə əkin 

dövriyyəsinə qarğıdalının daxil edilməsi nəticə-

sində həmin ərazilərdə, xüsusən Azərbaycanın 

pambıqçılıq təsərrüfatlarında pambıq sovkasının 

geniĢ yayılması müĢahidə edilmiĢdir. Həmin ça-

tıĢmazlığı aradan qaldırmaq və heyvandarlığın 

yaĢıl yemə və silosa olan tələbatını ödəmək məq-

sədilə əkin dövriyyəsində pambığın qarğıdalı ilə 

deyil, daha yüksək məhsuldarlığa malik olan 

sorqo bitkisinin yemlik və Ģəkərlilik sortları ilə 

növbələĢdirilməsi məqsədə uyğun sayılmıĢdır. 

Həmin mənbədə göstərilir ki, Hindistanda 

istifadə edilən əkin dövriyyəsində: 1. Pambıq, 2. 

Sorqo, 3. Yerfındığı və ya1-2 . Pambıq, 2. Sorqo, 

3.Yerfındığı növbəli əkin sxemləri daha geniĢ 

ərazilərdə tətbiq edilir: [6] 

N.F.Konov ABġ-da pambıq növbəli əkinlə-

rinin geniĢ tətbiq edilən aĢağıdakı sxemlərini gös-

tərir: 1.Pambıq, 2. Payızlıq vələmir, 3. Paxlalı ot-

lar; 1. Qarğıdalı, 2. Yem paxlası, 3. Pambıq; 

1.Payızlıq taxıllar, 2.Soya, 3. Pambıq, 4. Qarğıda-

lı. Göründüyü kimi həmin aztarlalı növbəli əkin-

lərdə pambığın xüsusi çəkisi 25,0-33,3% arasında 

dəyiĢir. Müəllif  həmçinin qeyd edir ki, əkin sahə-

sinin quruluĢunda pambığın üstünlük təĢkil etdiyi 

təsərrüfatlarda ümumi sahənin 50%-nın pambıq, 

qalan 50%-nın isə paxlalı otlar və dənli paxlalı 

bitkilər becərilən qısa rotasiyalı növbəli əkinlər 

tətbiq edilir [5]. 

Azərbaycanda kiçik həcmli fermer təsərrü-

fatlarında istifadə edilə bilən qısa rotasiyalı növ-

bəli əkinlərin səmərəli sxemlərinin iĢlənməsi isti-

qamətində tədqiqatlara baĢlanmıĢdır. 

Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq 

Ġnstitutunun əməkdaĢları V.S.Zaytsev və R.Ə.Ta-

ğıyev tərəfindən Gəncə-Qazax  bölgəsində yayı-

lan açıq-qəhvəyi torpaqlarda aparılan tədqiqatın 

nəticələri göstərir ki, pambığın fasiləsiz əkilən nə-

zarət variantı ilə müqayisədə, onun soyadan sonra 

becərildiyi variantda orta hesabla 0-40 sm qatda 

torpağın həcm kütləsi 0,03q/ sm
2
 azalmıĢ, ümumi 

məsaməlik və nəmlik isə uyğun olaraq 1,02% və 

0,4% artıq olmuĢdur. Əkin dövriyyəsində pambıq 

üçün sələf kimi soyadan istifadə edilməsi aqro-

texniki cəhətdən səmərəli tədbir kimi təsdiq edil-

miĢdir. Torpağın su-fiziki xassələrinin yaxĢılaĢ-

ması hesabına həmin sahədə  əkilən pambığın bö-

yümə və inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait yaranmıĢ və 

hektardan əlavə 4,2 sen. xam pambıq məhsulu gö-

türülmüĢdür. 

Müəlliflərin apardıqları baĢqa tədqiqatda 

qısa rotasiyalı cərgəarası becərilən növbəli əkində 

pambıq üçün sələf olaraq Ģəkər çuğundurundan 

istifadə edilmiĢdir. Bu zaman üç tarlalı  növbəli 

əkində bir tarlada Ģəkər çuğunduru, iki tarlada isə 

pambıq becərilmiĢdir. 

Əkin dövriyyəsində rotasiya müddətində 

torpağın potesnial münbitliyini artırmaqla pambı-

ğın məhsuldarlığını yüksəltmək məqsədilə birillik 

dənli paxlalı bitkilərin aralıq əkinləri tətbiq edil-

miĢ və həmin sahənin məhsulu siderat kimi istifa-

də olunmuĢdur. Bu zaman Ģəkər çuğundurunun 

məhsulu yığıldıqdan sonra həmin sahəyə aralıq 

bitkisi kimi qıĢlıq  noxudun arpa ilə qarıĢığı əkil-

miĢdir. Noyabrın axırında sahənin məhsulu side-

rat məqsədilə torpağa çevrilmiĢ və növbəti iki ildə  

həmin tarlada pambıq bitkisi becərilmiĢdir. Bura-

da Ģəkər çuğundurunun məhsuldarlığı 235s/ha, iki 

ildə orta hesabla pambığın məhsuldarlığı isə 25,7 

s/ha təĢkil etmiĢdir. 

C.Ə.Nağıyev, D.S.Marlamova və A.X.Nə-

sibova tərəfindən aparılan tədqiqatda siderat bit-

kilərinin torpağın münbitliyinə və pambığın məh-

suldarlığına təsiri müəyyən edilmiĢdir. Bu məq-

sədlə pambığın axırıncı veqetasiya suvarmasın-

dan qabaq cərgəaralarına kultivasiya çəkməklə 

yumĢaltma aparılmıĢ və payızlıq noxudun arpa ilə  

qarıĢığı səpilmiĢdir. Erkən yazda payızlıq noxu-

dun və arpanın yaĢıl kütləsi quzapayı ilə birlikdə 

KĠR-1,5 markalı aqreqatla doğranaraq  siderat 

məqsədilə istifadə edilmiĢdir. Bitki qalıqlarının 

yaĢıl gübrə kimi istifadə olunması hesabına mün-

bitliyin aqrokimyəvi və aqrofiziki göstəriciləri və 

torpağın fitosanitar vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcə-

də yaxĢılaĢmıĢdır. Bu tədbirin iki ildə bir aparıl-
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ması zamanı həmin sahədə becərilən pambığın 

məhsuldarlığı quza payının çıxarıldığı və siderat  

bitkilərin əkilmədiyi varianta nisbətən 3,25 s/ha 

artıq olmuĢdur [3]. 

Son illərdə əkin dövriyyəsində pambığın 

becərilməsi istiqamətində tətbiq edilən texnologi-

yaların təkmilləĢdirilməsi və əkin sahəsinin quru-

luĢunun dənli bitkilər hesabına dəyiĢdirilməsi isti-

qamətində tədqiqatlar geniĢləndirilmiĢdir. 

F.ġ.Ələkbərovun apardığı təcrübədə 45-50 

sm dərinlikdə laydırsız yumĢaltma aparılan sahə-

yə payızda buğda əkilmiĢ və yazda örtüklü olaraq 

yonca səpilmiĢdir. Örtüklü əkində səpilən və il 

yarım saxlanılan yoncalıqlar 35 sm dərinlikdə 

Ģumlanaraq pambıq əkini üçün istifadə edilmiĢdir. 

Nəticədə qısa rotasiyalı  növbəli əkin dövriyyə-

sində hektardan 49,4 sen.dən, 33,3 sen. xam pam-

bıq və il yarımlıq yonca  sahəsindən 180,1 sen. 

quru ot məhsulu əldə edilmiĢdir [1]. 

Qısa rotasiyalı pambıq növbəli əkinlərində 

sələf kimi birillik dənli paxlalı bitkilərin seçilməsi 

və məhsulu siderat məqsədilə istifadə edilən ara-

lıq bitkilərinin becərilməsi rotasiya ərzində torpa-

ğın su-fiziki xassələrini yaxĢılaĢdırır və pambığın 

məhsuldarlığılnı xeyli yüksəldir. 

M.M.Hüseynov, A.O.Həsənova və M.Ə.-

Behbudova tərəfindən aparılan tədqiqatda sələf 

kimi birillik dənli-paxlalı bitkilərdən istifadə edil-

miĢdir. Bu zaman üç tarlalı: piyada lobya-pam-

bıq+ aralıq bitkisi-pambıq və soya-pambıq+ ara-

lıq bitkisi-pambıq növbəli əkinləri fasiləsiz pam-

bıq əkilən variantla müqayisə edilmiĢdir. 

Tədqiqatın nəticələrinə əsasən piyada lobya 

və soyadan sonra becərilən pambıq tarlasında, fa-

siləsiz pambıq əkini ilə müqayisədə vegetasiyanın 

sonunda  0-40sm qatda nəmlik 0,7-0,6%, məsa-

məlik 3,4-3,0% artıq olmuĢ və torpağın həcm küt-

ləsi 0,5-0,3% azalmıĢdır. Torpağın fiziki xüsusiy-

yətlərinin yaxĢılaĢması pambığın fasiləsiz əkininə 

nisbətən növbəli əkində piyada lobya və soyadan 

sonra becərilən variantlarında məhsuldarlığın uy-

ğun olaraq 2,9-2,6 s/ha artımını təmin etmiĢdir. 

Növbəli əkində piyada lobya və soyadan 

sonra becərilən pambıq tarlalarında qıĢlıq noxu-

dun siderat məqsədilə istifadə edilməsi pambığın 

məhsuldarlığının növbəti ildə fasiləsiz pambıq 

əkininə nisbətən 3,2-2,8 s/ha artmıĢdır [2]. 

Beləliklə qısa rotasiyalı pambıq növbəli 

əkinlərinin qurulması əkin dövriyyəsinə sələf ola-

raq birillik dənli paxlalıların daxil edilməsi ilə 

mümkündür.
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Projection of effective schemes of small crop rotations for  

small-volume cotton-growing farms 

 

SUMMARY 

Key words: farming systems, crop rotation, soil fertility, cotton, productivity 

 

Construction of the scientifically-proved systems of agriculture according to agroecological 

conditions of a zone and development of crop rotations which are its important part, raises volume of 

output and provides stability of agrolandscapes.  
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In research effective schemes short-cutted cotton crop rotations, on the basis of results of 

numerous researches on designing of effective schemes crop rotations of a cotton in Azerbaijan and in 

foreign countries have been established. 

Reduction of the number of fields in cotton rotation can be ensured by the annual replacement 

of perennial grasses, used as predecessors in multi-field weeds. In other words, it is possible to create 

modest crop rotations by reducing the size of the fields to the extent that agrotechnical and 

economically feasible areas are limited to farms with limited land. This requires the use of annual 

crops as a predecessor for cotton planting in turn. 

 

Проектирование эффективных схем короткых севооборотов для малообъѐмных 

хлопководческих хозяйств 

 

РЕЗЮМЕ 

Ключовое слова: системы земледелия, севооборот, плодородие почвы, хлопчатник, 

урожайность 

Построение научно-обоснованных систем земледелия в соответствии с агроэкологичес-

кими условиями зоны и освоение севооборотов, которые являются его важной частью, повы-

шает объѐм производства и обеспечивает устойчивость агроландшафтов.  

В исследовании были установлены эффективные схемы короткоротационных севообо-

ротов хлопчатника, на основе результатов многочисленных исследований по проектированию 

эффективных схем короткых севооборотов хлопчатника в Азербайджане и в зарубежных 

странах. 

Сокращение количества полей в севообороте может быть обеспечено за счет замены 

многолетних бабовых трав, используемых в качестве предшественников на однолетние. В 

фермерских хозяствах с ограниченными площадями уменьшая их до определенных размеров. 

Это способствует использованию однолетник культур в качестве предшественника 

хлопчатника. 
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UOT 631.5 

BOZ-QƏHVƏYĠ TORPAQLARDA TORPAQ BECƏRMƏLƏRĠN VƏ MĠNERAL 

GÜBRƏLƏRĠN SOYANIN MƏHSULDARLIĞINA TƏSĠRĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

 

Doktorant A.M.Hüseynova  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: soyanin əhəmiyyəti, torpaq becərmələri,boz-qəhvəyi torpaqlar, mineral gübrələr, 

arpa biçini. 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin for-

malaĢdırdığı müasir aqrar siyasət nəticəsində ya-

xın gələcəkdə ölkəmizdə əsas ərzaq məhsullarına 

tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına təmin 

olunacaq, sahibkarlarımız yüksək rəqabətə da-

vamlı kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ilə xa-

rici bazarlara çıxmaqla dünya ərzaq təhlükəsizli-

yinə layiqli töhfə verəcəklər. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, xarici ölkələrdə Azərbaycan Respub-

likasının Ticarət evlərinin açılması Azərbaycanın 

brend məhsullarının xarici ölkələrdə tanıdılması 

üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və respubli-

kamız özünün rəqabət qabiliyyətli aqrar məhsul-

ları ilə xarici ticarəti geniĢləndirəcəkdir. Bu məh-

sulların ixracının davamlı olaraq əsaslı surətdə 

artması onu sübut edir ki, Azərbaycan Prezidenti-

nin aqrar sahədə formalaĢdırdığı siyasət öz bəhrə-

sini verir və ölkəmiz əhalinin yerli istehsal hesa-

bına ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və xa-

rici ölkələrə ixracın səviyyəsinin artırılması  üçün 

qarĢıya qoyulan vəzifəni layiqincə yerinə yetirir 

[1...3]. Torpağın münbitliyinin artırılması və be-

cərilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı-

nın yüksəldilməsi üzrə yerinə yetirilən aqrotexni-

ki tədbirlər içərsində düzgün aparılan mexaniki 

becərmələr xüsusi yer tutur. Torpağı becərən za-

man onun xırdalanması, yumĢaldılması və bərki-

dilməsi nəticəsində, onun bərk fazası ilə kapillyar 

və qeyri-kapillyar məsamələri arasında lazım olan 

nisbət yaradılır.QarĢıya qoyulan vəzifənin yerinə 

yetirilməsindən asılı olaraq, torpağın becərilməsi 

həm əkin qatında, həm də istənilən qatda aparıla 

bilər. Torpağın becərilməsinin səmərəsi, onun 

düzgün seçilməsi və vaxtında aparılması yolu ilə 

artırıla bilər. Torpağın dərin Ģumlanması münbit-

liyə mənfi təsir edərək torpaqda olan üzvi maddə-

lərin minerallaĢma prosesini sürətləndirir. Yəni 

torpaqda humus itirilir. Torpaqda humusun azal-

ması onun qida rejimini, aqrofiziki xassələrini 

pisləĢdirir, torpaq eroziyasını sürətləndirir, torpa-

ğın münbitliyi azalır və nəticədə becərilən bitkilə-

rin məhsuldarlığı aĢağı düĢür. Torpağın becəril-

məsinin qarĢısında aĢağıdakı məsələlər durur: 

1. Bitkilər üçün əlveriĢli su, hava, istilik və 

qida rejimləri yaratmaq məqsədilə əkin qatının 

quruluĢunu və struktur vəziyyətini dəyiĢdirmək; 
2.Torpağın nisbətən dərin qatlarında olan 

qida maddələrindən ardıcıl istifadə etmək, torpa-

ğa verilən gübrələrin müxtəlif dərinliyə basdırıl-

ması nəticəsində qida rejimini yaxĢılaĢdırmaq və 

faydalı mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyətini 

gücləndirməklə, mikrobioloji proseslərə lazımi 

istiqamət vermək; 

3.Kənd təsərrüfatı bitkilərinin zərərvericilə-

rinin, xəstəlik törədicilərinin və alaq bitkilərinin 

məhv edilməsi; 

4.Bitki qalıqlarını və gübrəni torpağa bas-

dırmaq; 

5.Torpağı su və külək eroziyasından qoru-

maq;  

6.Xam və dincə qoyulmuĢ torpaqları becə-

rərkən çoxillik otların məhv edilməsi; 

7.Mədəni bitki toxumlarının optimal dərin-

liyə basdırılmasına Ģərait yaratmaq; 

8. ġırım açma, tirə və ləklər düzəltmə və s. 

yolu ilə əlveriĢli mikrorelyef yaratmaq. 

Tarla bitkiləri içərsində insanların qidalan-

masında və kənd təsərrüfatı heyvanlarının yem-

ləndirilməsində zülalla zəngin olan paxlalı bitki-

lərin rolu olduqca böyükdür. Dənli-paxlalı bitki-

lər Fabaceae fəsiləsinin  müxtəlif botaniki cinslə-

ridirlər. Onların bioloji xüsusiyyətləri və becəril-

mə texnologiyasında ümumi cəhətlər çoxdur. On-

lar çoxillik və birillik, yazlıq və payızlıqdırlar. 

Köklərində simbioz (müĢtərək) həyat tərzi keçi-

rən fır bakteriyalarının (Rhizobium) köməyi ilə 

havanın bioloji azotunu mənimsəyirlər. Onların 

istər toxumlarında, istərsə də digər orqanlarında 

dənli taxıl bitkilərinə nisbətən daha çox azot top-

lanır. Paxlalı bitkilərin dənlərində insan və hey-

van orqanizmi üçün lazım olan bütün amin turĢu-

ları vardır. Toxumlarda və meyvələrində orqaniz-

min normal həyat fəaliyyəti üçün zəruri olan çox-

lu miqdarda müxtəlif vitaminlər (A, B1, B2, C, PP 

və s.) vardır. Bütün bunlara görə, yüksək dərəcə-

də zülallı qida məhsulları və kənd təsərrüfatı hey-

vanları üçün müxtəlif yem növlərinin əsas ehtiyat 
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mənbələri olmaq etibarı ilə dənli-paxlalı bitkilər 

son dərəcədə böyük əhəmiyyətə malikdirlər. Pax-

lalı bitkilərin paxlalı olmayan digər bitkilərə nis-

bətən bir sıra üstünlükləri vardır. Birinci növbədə 

paxlalıların vegetativ və generativ orqanları digər 

bitkilərə nisbətən zülalla 2-3 dəfə zəngindir. So-

yanın yaĢıl kütləsinin bir yem vahidində 185, yem 

paxlasında 164, lərgədə 164, göy noxudda 128 qr 

həzm olunan zülal olur. Soyanın dənindəki bir 

yem vahidində 251, lüpində 276, göy noxudda 

174, lərgədə 218, yem paxlasında 209 qr həzm 

olunan zülal vardır. Kənd təsərrüfatı heyvanları 

dənli taxıl və dənli-paxlalı bitkilərin qarıĢığı ilə 

yemləndirildikdə, taxıllarda olan zülalın mənim-

sənilmə qabiliyyəti 20-50% artır. Paxlalı bitkilə-

rin zülalisinin 80-90%-i heyvan orqanizmi tərə-

findən yaxĢı mənimsənilir.Paxlalıların bir üstün-

lüyü də ondan ibarəndir ki, vahid torpaq sahəsin-

də çoxlu azot elementi toplayırlar. Bir üstünlükdə 

ondan ibarətdir ki, paxlalı bitkilərin yaratdığı 

zülal təsərrüfata çox ucuz baĢa gəlir. Noxudun 1 

tonunda həzm olunan zülal dənli taxıl bitkilərində 

olduğuna nisbətən 3 dəfə, 1 ton soya cecəsində 

olan zülal isə 15-18 dəfə ucuz baĢa gəlir.  

O cümlədən soya bitkisi də mühüm əhə-

miyyət kəsb edir. Bitki yağını istehsalına görə 

soya dünyada birinci yer tutur. Soyanın vətəni cə-

nubi-Ģərqi Asiya hesab olunur. O, çinlilərə bizim 

eradan 6 min il əvvəl məlum olub sonralar Hin-

distan, Yaponiya, Koreya, Vyetnam və Ġndonezi-

yada becərilmiĢdir. Avropada nisbətən gec, XVIII 

əsrdə becərilməyə baĢlanılıb. Uzaq ġərqdə yaĢa-

yan rus mühacirləri soyanı qədimdən becəriblər. 

Əkin sahəsinə görə dənli-paxlalı bitkilər içərisin-

də soya dünyada birinci yeri tutur. Dünya əkinçi-

lik sistemində 2003-cü ildə onun əkin sahəsi 83 

mln hektar olmuĢdur. Soya bitkisi təxminən 50-yə 

yaxın ölkədə becərilir. Soyanın əkin sahəsi ABġ-

da təxminən 30 mln, Çində 15 mln, Braziliyada 

3,0 mln hektardır. Bu bitki Hindistanda, Yaponi-

yada, Vyetnamda, Ġndoneziyada, ġimali Afrikada, 

Avstraliyada, ġimali və Cənubi Amerikada, Uk-

raynada, Rusiyada, Moldaviyada, ġimali Qaf-

qazda, Gürcüstanda və Azərbaycanda becərilir. 

Dünya üzrə orta məhsuldarlıq 14-15 sentnerdir. 

Rusiyada soyanın əkin sahəsi yarım milyon hek-

tardan çoxdur. Qabaqcıl təsərrüfatlarda suvarma 

Ģəraitində dən məhsuldarlığı 25-30 sentner, yaĢıl 

kütlə məhsuldarlığı isə 250-300 sentnerə çatır. 

Bütün dənli bitkilərin tərkibində fermentlər 

var. Taxılın, un və yarmanın saxlanılmasında, 

unun və çörəyin istehsalında fermentlərin çox bö-

yük rolu var. Karbohidratlar – miqdarına görə 

dənli bitkilərin üzvi maddələri sırasında birinci 

yeri tutur. Karbohidratlardan dənli bitkilərdə əsa-

sən niĢasta (vələmirdə 36%, qarğıdalıda 60%), 

dekstrinlər, Ģəkər (soyada 2,2%, qalan dənlərdə 

10% qədər), sellüloza, pektin maddələri vardır. 

Lipidlər- (yağ və yağabənzər maddələr) soya isti-

sana olmaqla dənli bitkilərdən nisbətən azdır. 

Buğda, çovdar, düyü  və arpada 2-3% lipid, darı 

və qarabaĢaqda 3-4%, vələmir və qarğıdalıda 5-

7%, noxud, lobya və mərcidə 2-2,5%, soyada 

20%-ə qədər lipidlər vardır. AraĢdırmalar  dünya-

nın ən faydalı qida məhsullarının qabıqlı meyvə-

lər və paxlalı bitkilər olduğunu müəyyən edib. 

Paxlalı bitkilər - bunlardan noxud, lobya, mərci, 

soya daha çox istehsalat əhəmiyyətlidir. Paxlalı 

bitki toxumları xaricdən sərt örtüyə malikdirlər. 

Paxlalı bitkilərdə zülal 30% , karbohidratlar 60% 

qədər, yağlar 2% qədər təĢkil edir. Əsasən su ilə 

yaxĢı təmin olunmuĢ Ģabalıdı, açıq Ģabalıdı, boz –

qonur torpaqlar və s. Soya üçün yararlıdır. Növ-

bəli əkində soyanı dənli taxıl,qarğıdalı və pambıq 

bitkisindən sonra becərmək olar. Soyanı soyadan, 

günəbaxandan , birillik dənli paxlalılardan və 

çoxillik paxlalı yem otlarından sonra əkmək ol-

maz. Sələf dənli taxıl bitkiləri olarsa məhsul yığı-

lan kimi küləĢ sahədən çıxarılmalı və kövĢən yeri 

üzlənməlidir. YetiĢərkən soya paxlası açılmır ona 

görə də dən itkisi az olur. YığılmıĢ toxumda nəm-

lik 14% dən çox olarsa asfalt meydançada günəĢ 

altında qurudulmalı və digər qatıĢıqlardan təmiz-

lənməlidir [1]. 

Gəncə-Qazax bölgəsi respublikamızda 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında həlledici 

əhəmiyyətə malik olan yerlərdən birini tutur. 

Odur ki, yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq 

bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində yanacaq və sürtgü 

yağlarının qiymətlərinin yüksək olduğu bir dövr-

də enerji resurslarına qənaət etməklə, torpaq mün-

bitliyini qoruyub saxlamaq, bölgədə ərzaq təhlü-

kəsizliyi baxımından soyanın qida, yem və 

texniki bitki kimi əhəmiyyətini nəzərə alaraq 

onun məhsuldarlığını və keyfiyyətini yüksəltmək 

üçün arpa biçinindən sonra torpaq becərmələrinin 

və mineral gübrələrin səmərəliliyinin öyrənilməsi 

aktual problemlərdən biridir. Gübrələrin və digər 

aqrokimyəvi vasitələrin tətbiqi ilə kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin qidalanması üçün optimal Ģəraitin ya-

radılması – yüksək keyfiyyətli məhsulun əldə 

edilməsi üçün zəmindir.  

Əkinçilikdə əsas məsələ - bitkilər üçün op-

timal qidalanma Ģəraiti yaratmaq su təminatı, tor-

paqda vacib hava rejimi və becərilən bitki üçün 

torpaq məhlulunun reaksiyasının nizamlanması-

dır. 
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Bitkilər üçün bütün həyat amilləri vacibdir, 

lakin hansı amillərin nə vaxt lazım olmasını bil-

mək və hansının çatıĢmazlığını müəyyənləĢdir-

mək daha önəmlidir. 

Mineral gübrə normalarını yüksəltdikdə 

onların səmərəliliyi tədricən azalır, sonrakı artım 

belə məhsuldarlığın azalması ilə nəticələnir. Bu-

nun əsas səbəbi aĢağıdakılardır: 

1.Torpaq məhlulunun qatılığının yüksəldil-

məsi müəyyən səviyyədən sonra zəhərli ola bilər. 

2.Yüksək normada gübrələrin verilməsi 

torpaq mühitində kimyəvi elementlərin optimal 

nisbətlərinin pozulmasına səbəb ola bilər. 

3.Səpin zamanı torpaqda kifayət qədər rü-

tubətin, havada isə karbon qazının çatıĢmazlığı. 

4.Vegetativ orqanların (əsasən yarpaqların) 

həddindən artıq inkiĢaf etməsi əkinlərin daxili 

hissəsində iĢıqlanmanı azaldır ki, bu da fotosin-

tezin intensivliyinə mənfi təsir göstərir [2]. 

Gəncə-Qazax bölgəsinin ərazisi 1,25mln/ha  

torpaq örtüyünə malik olub, əsasən Ģabalıdı (boz- 

qəhvəyi) torpaq tipindən ibarətdir. Gəncə-Qazax 

zonası Kür-Araz dağarası çayının Kürə töküldüyü 

yerdən baĢlayıb Kürün Mingəçevir Ģəhəri sahəsini 

kəsib keçdiyi yerədək uzanır. Massiv əsas etibar-

ilə suvarılan əkinçilik zonasındadır. Buraya 

Qazax, Ağstafa, Tovuz, ġəmkir,Gədəbəy, DaĢkə-

sən, Samux, Gəncə, Samux və Goranboy inzibati 

rayonları daxildir. 

Tədqiqat iĢi Samux rayonunda yerləĢən 

Gəncə RAEĠMM-də soya bitkisinin Umanskaya-

1 sortu ilə suvarılan boz-qəhvəyi (Ģabalıdı) tor-

paqlarında arpa biçinindən sonra aparılır.           

Gəncə-Qazax bölgəsində suvarılan boz-

qəhvəyi (Ģabalıdı) torpaqlarda arpa biçinindən 

sonra əkilmiĢ soyanın məhsuldarlığına, keyfiyyə-

tinə, torpağın su-fiziki xassələrinə, münbitliyinə 

təsir edən torpaq becərmələrinin və mineral 

gübrələrin birlikdə təsirinin öyrənilməsindən iba-

rətdir. Tədqiqatda qarĢıya qoyulan məqsədə nail 

olmaq üçün aĢağıdakı vəzifələrin yerinə yetiril-

məsi nəzərdə tutulmuĢdur: 

-Tədqiqat aparılan illərdə ərazinin torpaq-

iqlim Ģəraitinin öyrənilməsi; 

-Təcrübə sahəsi torpaqlarının aqrokimyəvi 

və fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilməsi; 

-Torpaq becərmələrinin və mineral gübrə-

lərin torpağın qida rejiminin, su-fiziki xassələri-

nin, xırdalanma dərəcəsinin dəyiĢməsinə və sahə-

nin alaqlanmasına təsirinin öyrənilməsi; 

-Torpaq becərmələrinin və mineral gübrə-

lərin soyanın boyüməsinə, inkiĢafına, struktur ele-

mentlərinə, dən məhsuldarlığına və keyfiyyətinə 

təsirinin öyrənilməsi; 

- Torpaq becərmələrinin və mineral gübrə-

lərin iqtisadi səmərəliliyə təsirinin müəyyən edil-

məsi. 

Tarla təcrübələrinin aĢağıdakı metodikaya 

əsasən aparılması nəzərdə tutulmuĢdur. 

Tarla təcrübələri 2 amilli (2x4) olmaqla pa-

yızlıq arpa biçinindən sonra qoyulacaqdır (iyunun 

1-ci ongünlüyündən sonra). 

Təcrübənin sxemi 

Torpaq becərmələri: 

1. 20-22 sm dərinlikdə Ģum; 

2. 13-15 sm dərinlikdə diskili mala; 

3.  8-10 sm dərinlikdə kultivasiya; 

Mineral gübrə normaları:  

1. Nəzarət (gübrəsiz); 

 2. N30P60K30;  

3. N60P90K60;  

4. N90P120K90. 

Hər variantın uçot bölməsinin sahəsi 54,0 

m
2
 (30x1,80 m) olmaqla, səpin cərgə üsulu ilə 

60x10 sm əkin sxemində, hektara 20 kq toxum 

götürülməklə, təcrübələr 3 təkrarda aparılır. 

Təcrübə sahəsində mineral gübrələrdən 

azot-ammonium nitrat 34,7%-li, fosfor-sadə su-

perfosfat 18,7%-li və kalium-kalium sulfat 46%-

li, fosfor 0,25%, kalium 0,6% istifadə edilir. Fos-

for və kalium 70% payızda Ģum altına, fosfor və 

kaliumun qalan 30%-i yemləmədə, budaqlanma 

mərləsində cərgəaralarına, azot isə bir dəfəyə çı-

xıĢ vaxtı veriləcəkdir. Fenoloji müĢahidələr 25 

bitki üzərində, aqrotexniki tədbirlər isə bölgə 

üçün qəbul edilmiĢ qaydada aparılır. 

Gəncə-Qazax bölgəsinin suvarılan boz-

qəhvəyi (Ģabalıdı) torpaqlarında arpa biçinindən 

sonra soyadan yüksək və keyfiyyətli dən məhsulu 

almaq üçün iqtisadi baxımdan səmərəli torpaq be-

cərmələri və mineral gübrə normaları müəyyən 

edilir və fermer təsərrüfatlarına tətbiq üçün tövsi-

yə ediləcəkdir. 
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Based on various sources of literature, the article discusses the value of soybeans and its other 

qualities. Ganja-Kazakh region occupies one of the key places in the agricultural production of the 

Republic. Given this, it is possible to save energy and fuel and lubricants in market conditions, to 

preserve soil fertility, to take into account the value of soybeans as a food, fodder and technical plant, 

to ensure food security in the region. The effectiveness of soil treatment and the use of mineral 

fertilizers after harvesting barley is one of the urgent problems. The creation of optimal conditions for 

fertilizing agricultural plants using fertilizers and agrochemical preparations is the basis for obtaining 

high-quality agricultural products. Soybean cultivation after barley harvesting on irrigated gray-brown 

(chestnut) soils of Ganja-Kazakh region affects the productivity and quality of crops, fertility and 

physical properties of soils. In order to obtain a highly productive soybean crop, farmers are 

recommended to use soil rationally and set norms for the use of mineral fertilizers. 

 

УДK 631.5 

Изучение возделывания почв и применение минеральных 

 удобрений на продуктивность сои на серо-коричневых (каштановых) почвах 

А.М.Гусейнова  

Азербайджанский государственный аграрный университет 

 

Ключевые слова: ценность сои, возделывание почв, минеральные удобрения, уборка 

ячменя 

Основываясь на различные источники литературы, в статье обсуждается ценность сои и 

другие ее качества. Гянджа -Казахский район занимает одно из ключевых мест в 

сельскохозяйственном производстве республики. Учитывая это, есть возможность сэкономить 

энергию и горюче-смазочные материалы в рыночных условиях, сохранить плодородие почв, 

учесть ценность сои, как пищевого, кормового и технического растения, для обеспечения 

продовольственной безопасности в регионе. Эффективность обработки почвы и применения 

минеральных удобрений после уборки ячменя, является одной из актуальных проблем. 

Создание оптимальных условий для подкормки сельскохозяйственных растений с 

использованием удобрений и агрохимических препаратов, является основой получения 

высококачественных сельскохозяйственных продуктов. На продуктивность и качество урожая, 

плодородие и физические свойства почв влияет выращивание сои после уборки ячменя на 

орошаемых серо-коричневых (каштановых) почвах Гянджа-Казахского региона. Для получения 

высокопродуктивного урожая соевого зерна фермерским хозяйствам рекомендуется 

рациональное использование почв и установка норм применения минеральных удобрений. 
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YUVAOTU (PEDĠCULARIS) CĠNSĠNĠN BĠOMORFOLOGĠYASI VƏ  BĠOKĠMYASI 

F.V.Rzayeva 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Açar sözlər: lansetvari, haustoriya, sütuncuq,  piqment, flavonoid 

 

Məqalədə Yuvaotu (Pedicularis) cinsinin 

biomorfoloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri  haq-

qında məlumat verilmiĢdir. 

Zəngin təbii Ģəraitə malik Azərbaycan əra-

zisində çoxsaylı bitki növünün olduğunu və onla-

rın içərisində əhəmiyyətli kimyəvi tərkibə malik 

olan bitkilər məlumdur.Aparılan tədqiqatlar bitki-

lərin mənĢəyini, müxtəlif xəstəliklərin müalicə-

sində və profilaktikasında geniĢ istifadə olunma-

sını öyrənməyə kömək edir. Bu məqsədlə Res-

publikamızın Ģimali dağlıq bölgələrində yayılmıĢ 

Yuvaotu (Pedicularis) cinsinin biomorfologiyası 

və biokimyası öyrənilmiĢdir. 

Material və metodlar: Tədqiqat materialı 

Böyük Qafqazın Quba rayonu ərazisindən götü-

rülmüĢ Yuvaotu (Pedicularis) bitkisidir. Bitkinin 

təyinatında A.A.Qrossheym ―Flora Kavkaza‖ və 

―Flora Azerbaydjana‖-dan istifadə edilmiĢdir 

(1939-1967, 1954). GötürülmüĢ nümunələrdən 

həm herbarilər hazırlanmıĢ, həm də tədqiqatların 

aparılması üçün 70%-li spirtə fiksə edilmiĢdir. 

Tədqiqatın nəticələri: Yuvaotu (Pedicula-

ris) –OrabanĢkimilər (Orobanchaceae) fəsiləsinə 

məxsus bitkilərin bir növüdür. Əvvəllər bu cins 

Qurdağzıçiçəklilər(Scrophulariaceae) fəsiləsinə 

daxil edilmiĢdir. Bu cinsin bir çox növü ġimal 

yarımkürəsinin dağlıq bölgələrində həmçinin  

Aralıq dənizi hövzəsinin dağlıq ərazilərində, ġi-

mali Asiyada və Amerika yayılmıĢdır. Avropada, 

Asiyada, ġimali və Cənubi Amerikada yayılmıĢ 

400 növdən, Qafqazda 14, Azərbaycanda 5-6 nö-

vü yayılmıĢdır. Azərbaycanda yayılan növlər aĢa-

ğıdakılardır: 

1.ġiĢburun Yuvaotu (P.crassirostris) 

2.Qafqaz Yuvaotu(P.caucasica) 

3.Nordman Yuvaotu (P.Nordmanniana) 

4.Sibtorp Yuvaotu(P.Sibthorpii) 

5.Yığcam Yuvaotu (P.condensata) 

6.Vilhelms Yuvaotu(P.Wilhelmsiana) 

Bitki əsasən çoxillik ot bitkisidir. Cinsin  

əsas xüsusiyyəti iki dodaqlı çiçək tacının quruluĢ  

müxtəlifliyidir (çiçək tacı borusunun uzunluğu, 

yuxarı dodağın forması, dodaqların nisbi möv-

qeyi). Bu cinsin elmi adı Karl Linney tərəfindən 

verilmiĢdir.Latıncadan tərcümədə pedikul - "bit" 

deməkdir və pedikulyoz xəstəliyi zamanı bu bit-

kinin həlimindən istifadə edilir. Yuvaotu (Pedicu-

laris) cinsinin nümayəndələri, əsasən çoxillik, na-

dir hallarda birillik, bəzən ikillik ot tipli yarı pa-

razit bitkilərdir. Kökləri daha çox  oduncağabən-

zərdir, yan köklər-bəzən köküyumrulu formada 

qalınlaĢır. Yan köklərdə, ətrafdakı bitkilərin kök-

lərinə birləĢən haustoriya formalaĢır. Haustoriya-

nın ölçüsü növlərə görə fərqlidir. Kral Yuva-

otunda (Pedicularis sceptrum-carolinum L.) haus-

toriyanın diametri 3 mm-ə çatır, ən böyük haus-

toriya avropa yarı parazitləri arasındadır, digər 

bölgələrdəki bəzi növlərdə, haustoriya 6-7 mm və 

daha çoxdur. Bir çox növləri bəzən  ĢaxələnmiĢ 

və vegetativ çoxalma orqanı kimi xidmət edən 

üfüqi və ya Ģaquli kökümsova malikdir. Bəzən 

üzərində Ģəffaf pulcuq–sadələĢmiĢ yarpaq sapı 

olur. Gövdəsi dikduran, bəzən qısa, bəzi növlərdə 

sadə, bəzi növlərdə budaqlanmıĢ olur. Gövdə və 

budaqlar, bir qayda olaraq, müəyyən dərəcədə 

tüklənmiĢ olur, nadir halda tüksüz olur. Adətən 

tükcüklər yarpaq sayına görə sıra ilə yerləĢirlər. 

Bitki yaĢlandıqca  kökyanı yarpaqlar  tökülür, ye-

niləri ilə əvəz olunur. Gövdə yarpaqları bəzi növ-

lərdə tək, ardıcıl, qarĢı-qarĢıya və ya topa düzü-

lüĢlü olurlar, kökyanı yarpaqlara bənzəyirlər, ki-

çik ölçülü və ya onlardan çox fərqlidirlər. Yarpaq 

ayaları lansetvaridən yumurtayabənzər formaya 

qədər, bir qayda olaraq, lələkvarikəsikli, nadir 

hallarda diĢvari, və ya demək olar ki, bütöv kə-

narlı, nazik pərdədən qalın kağızvariyə qədər 

olur. Bəzi kökyanı və aĢağı yarpaqların saplağı 

uzun olur, yuxarı yarpaqlarda saplaq qısa olur və 

ya tamamilə  olmur, bəzi növlərdə  yarpağın əsası 

enli olur. Müxtəlif uzunluqlu çiçək saplağı var, 

çox qısa çiçək saplağı olanda, saplaqsünbülvari 

və ya kəlləvari formada olur. 

Çiçək tacı ağ, yaĢıl, sarı, qırmızı və ya bə-

növĢəyi tonlarda, bəzən çox rəngli - sarı-bənöv-

Ģəyi, sarı-qırmızılı rəngdə asimmetrik, iki dodaq-

lı, aydın Ģəkildə ziqomorfdur. Üst dodaq qapaq 

Ģəklindədir, yanı yastı, düz, əyri və ya çatlamıĢ-

dır. Dodağın yuxarı sahəsinin bir hissəsində, aĢa-

ğıya doğru yönəldilmiĢ iki diĢ var. Bəzi növlər-

dəki yuxarı dodaq müəyyən bir qayıqcıq vəziyyə-

tindədir. AĢağı dodaq üçyarpaqlıdır, əsasdan uza-

nan yara izləri olan bəzi növlərdə bəzən asimmet-

rikdir, geniĢdir. Bir çox növdə orta yarpaq çox 

böyükdür, digər növlərin yanları isə bıçaqların 

bərabərdir, bıçaqlarının kənarında, çılpaq və ya 

yalın, nadir hallarda saçaqlıdır. Qönçələrdə, aĢağı 

dodaq yuxarıya görə kənarda yerləĢir. Çiçək tacı-

nın qısa borucuqlu formaları uzun formalı boru 
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forması baxımından təkamüldə daha qədimdir. 

Borucuğun uzanmasının səbəbi təkamül cəhətdən 

hal-hazırda müəyyənləĢdirilməmiĢdir. Bu cinsin 

bütün areal boyu əsas növlərini əsas tozlandıran-

lar  arıdır. Bundan baĢqa, bitki əsasından uzanan 

uzun borulu çiçəkləri olan bitkilər tozlandırıcılar 

üçün daha cəlbedici olsalar da, bu ehtimallar 

empirik olaraq təsdiqlənməmiĢdir. Erkəkciklər 

müxtəlif uzunluğda iki cüt olur, üst dodaq altında 

gizlənmiĢdir, Tozluq azad, paralel, bitiĢik və ya 

aralı, bəzən isə iti uclu əsası olur. Yumurtalıq yu-

murtadan lanset formasına kimi, yanlardan yastı-

lanmıĢ, tez-tez ucu biz olur. Sütuncuq düz olur, 

aĢağı hissədə yerləĢir, sonradan boruya və çiçəyin 

tacına uyğun əyilmiĢdir. DiĢicik ağzı demək olar 

ki, yuxarı dodağın altından çıxır. 

Meyvə-qoza, bir qayda olaraq, yumurtavari 

və ya lansetvari formada olur, yanlardan yastılan-

mıĢ, bəzən isə Ģar formalı sferikdir. Bu cinsin bir 

çox növündə toxumlar çox olur (təxminən iyirmi 

yuva), bəzən üç (hər yuvada dörd ədəd), yarım 

millimetrdən 4 mm-ə qədər uzunluqda, Ģar for-

malı bəzən də uzunsov formalı olur. Toxumların 

səthi qeyri-bərabərdir (zolaqlı, çuxurlu, nahamar 

və s). 

Farmokologiyada Yuvaotunun (Pedicula-

ris) kimyəvi komponentlərindən istifadə olunur. 

Bitkinin bütün hissələrinin tərkibində iridoidlər 

(aukubin,  katalatal, izokatalatal, harpagid və s.), 

karotinoidlər (beta-karotin, lutein, flavoksantin, 

eloksanthin), kumarinlər var. Ġridoidlər adətən 

bitkilərdə qlikozidlər Ģəklində olur. Ġridoidlər 

müxtəlif bitki və bəzi heyvanlarda rast gəlinən 

siklopentanopiranın ümumi formasında olan 

monoterpenoidlər növüdür. Ġridoidlərdən aukubi-

nin ən yüksək konsentrasiyası toxumlarda müĢa-

hidə olunur. Aukubin və katalatal bitki aləmində 

ən çox yayılmıĢ iridoidlərdən biridir. Aukubin 

monoterpenoid əsaslı birləĢmədir. Aukubin bütün 

iridoidlər kimi, bir siklopentan- [C] -piran skele-

tinə malikdir. 

Bir çox növlərin yerüstü hissələrində alka-

loidlərə (plantagonin, indikain, indikamin, in-

dikainin, N-metiltsitizin, pedikulyarin, pedikulin, 

pedikulinin, pedikulidin, tekostidin), flavanoid-

lərə (apigenin, luteolin, kaempferol, kversetin) və 

saponinlərə də rast gəlinir. Flavanoidlər-bitkilərin 

tərkibinə daxil olan çox geniĢ yayılmıĢ bitki poli-

fenollarıdır.Kimyəvi nöqteyi-nəzərdən flavonun 

hidrooksid törəməsidir.Bitki hüceyrəsinə rəng ve-

rən və metobolik proseslərdə iĢtirak edən piq-

mentdir. Onlar bitkidə metobolik proseslərdə an-

tioksidant xarakterinə görə vacib əhəmiyyət daĢı-

yırlar. Flavanoidlər çiçəklərin rənglənməsi üçün 

ən vacib bitki piqmentidir, tozlandırıcı heyvanları 

cəlb etmək üçün hazırlanmıĢ ləçəklərdə sarı və ya 

qırmızı mavi piqmentasiya əmələ gətirir. 

Yuvaotu (Pedicularis) bitkisi xalq təbabə-

tində sidikqovucu, antipiretik (hərarətsalıcı), ilti-

habəleyhinə, qankəsici, keyləĢdirici kimi istifadə 

olunur. Sidikqovucu kimi bitkinin çiçəklərindən 

hazırlanmıĢ məhluldan istifadə olunur. Bitki bəzi 

hallarda ürək-damar fəaliyyətinin pozulmasında, 

baĢ ağrılarında isitfadə olunur. Yaraların tez sa-

ğalmasında bitkinin otunun qaynadılmıĢ forması 

istifadə olunur. KeçmiĢdə zəhərlənməyə qarĢı 

toksik maddələri bədəndən çıxartmaq üçün Yu-

vaotundan (Pedicularis)  istifadə olunurmuĢ. Ən 

əsası Yuvaotu (Pedicularis) baĢda pedikulyoz 

xəstəliyinin  müalicəsi üçün  istifadə edilir. 
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Biomorphology and biochemistry of the genus Pedicularis 

F.V.Rzayeva 

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

Key words: lanceolate, haustory, column,pigment,flavonoid 

The article provides information on the biomorphological and biochemical   properties of the 

genus Pedicularis 

It is known that there are numerous plant species in Azerbaijan, which have rich natural 

conditions and there are plants with significant chemical composition. The researches help to study the 

origin of plants, their wide use in the  treatment andprevention of various diseases. For this purpose 

biomorphology and biochemistry of Pedicularis of genisus breed spread in northern mountainous 

regions of the Republic were studied. 

Pedicularis is a species of plant belonging to the Orobanchaceae family. Earlier  this genus was 

included Scrophulariaceae. Many species of this genus are found in mountainous areas of the Northern 

Hemisphere as well as in the mountainous areas of the Mediterranean basin, North Asia and America. 

Of the 400 species in Europe, Asia and North America, 14 are spread in the Caucasus and 5-6 in 

Azerbaijan. The main feature of the genus is the structure of the two-lip flower crown (the length of 

the flower crown tube, the shape of the upper lip, the relative position of the lips).  The scientific name 

of this genus was given by Carl Linney. In Latin translation, the pedicle is a "bit" and it is used in the 

solution of pediculosis. The representatives of the genus Pedicularis are mainly semi-parasitic plants 

with perennial, rarely annual, and sometimes biennial grasses. Its roots are more like firewood, side 

roots - sometimes thickened in the form of rootstock. On the lateral roots, the hysteria is formed, 

joining the roots of the surrounding plants. The size of Haustoria varies by species. (Pedicularis 

sceptrum-carolinum L.), the hysteria is about 3 mm in diameter. The largest haustoria is among the 

European semi-parasites.Ġn some species in other areas, the haustoria is 6-7 mm and more. 

 

Биоморфология  и  биохимия  Мытника (Pedicularis) 

Ф.В.Рзаева 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: ланцетовидный, столбик, гаустория, пигмент, флавоноид 

В статье дана информация о биофизиологических и биохимических особенностях 

Мытника(Pedicularis ). 

Азербайджан отличается богатыми природными условиями и многообразием расти-

тельного покрова и среди них существуют растения обладающие значимым химическим соста-

вом. Исследования помогают изучить происхождение растения, их использование в медицине. 

С этой целью было изучено биоморфологические и биохимические свойства Мытника 

(Pedicularis), взятого с северной горной части Республики. 

Растение в основном многолетнее травянистое растение. Главной особенностью рода яв-

ляется строение цветочной коронки с двумя губами (длина трубки с цветочной коронкой, фор-

ма верхней губы, относительное положение губ).  Научное название этого рода дал Карл Лин-

ней. В латинском переводе «педикул» переводится как  «вошь» и настойку растения исполь-

зуют от педикулеза. Представители рода Pedicularis-это, главным образом, полупаразитарные 

многолетние, редко однолетние, а иногда и двухлетние  травы. Его корни больше похожи на 

дрова, боковые корни - иногда утолщенные в виде подвоя. На боковых корнях образуется исте-

рия, соединяющая корни окружающих растений. Размер боковых корней варьирует в зависи-

мости от вида. (Pedicularis sceptrum-carolinum L.), истерия около 3 мм в диаметре, самая боль-

шая гаустория среди европейских полупаразитов, у некоторых видов на других участках размер 

гаустории составляет 6-7 мм и более.Многие виды обладают корнеплодами, которые участвуют 

в вегетативном размножении. Стебли прямостоячие,иногда простые, иногда разветвленные.   
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ZOOBAYTARLIQ 
 

UOT 636.084.42 

YEMLƏRĠN YEDĠZDĠRĠLMƏK ÜÇÜN HAZIRLANMASININ ĠNƏKLƏRĠN SÜD 

MƏHSULDARLIĞINA TƏSĠRĠ 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktorları: X.M.Səfərov, Ş.A.Vəliyev, S.İ.Vəliyev 

                                                                                 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: heyvanların yaşı, cinsi, canlı kütləsi, məhsuldarlığı, laktasiya sayı, köklük 

dərəcəsi, Yemlərin yedizdirilmək üçün hazırlanması texnologiyası,tamdəyərli balanslaşdırılmış 

yemləmə,süd məhsuldarlığı, südün keyfiyyəti.                                                                                                                                                             

 

Südlük qaramalın məhsuldarlığının artırıl-

masında ən vacib Ģərtlərdən biri tamdəyərli yem-

ləmənin təĢkil edilməsidir. Aparılan çoxsaylı təd-

qiqatlarla sübut olunmuĢdur ki, heyvanların süd 

məhsuldarlığının səviyyəsi, südün tərkibi və onun 

keyfiyyət göstəriciləri, eləcə də süd məhsulları 

emalı üçün yararlılığı yem payında ayrı -ayrı 

yemlərin miqdarından və onların keyfiyyətindən 

asılıdır [1...3]. Südlük heyvandarlığın intensivləĢ-

dirilməsi və onun sənaye təməlinə keçirildiyi in-

diki dövrdə yuxarıda sadalananlardan əlavə sağı-

lan inəklərin yemləndirilməsində yemlərin yediz-

dirilmək üçün hazırlanması texnologiyasından da 

istifadə edilməsi daha məqsədəuyğun hesab edilir 

[4,5]. 

Hazırda respublikamızın əksər təsərrüfatla-

rında heyvanların yemləndirlməsində qaba,sulu-

Ģirəli və qüvvəli yemlərin ayrılıqda yemləndiril-

məsi aparılır. Bu zaman heyvanlar daha çox xoĢ-

ladıqları yemi qalıqsız yedikləri halda (qüvvəli 

yemlər), qaba və sulu - Ģirəli yemlər isə adətən 

15-20% qalıqla yeyilir, bu da əlavə  yem itkisi 

deməkdir. 

Bununla yanaĢı respublikamızda ən müasir 

texnologiyalarla təchiz olunmuĢ qabaqcıl heyvan-

darlıq təsərrüfatları da mövcuddur.Bu təsərrüfat-

larda naxırın cins tərkibi mükəmməl olmaqla ya-

naĢı həm də daha mütərəqqi yemləmə texnologi-

yalarından istifadə edilir. Belə ki, bu təsərrüfatlar-

da yüksək keyfiyyətli yem bazasının yaradılması 

ilə yanaĢı yemlərin yedizdirilmək üçün hazırlan-

ması üçün də tələb olunan bütün müasir aqreqat-

lar vardır.AparılmıĢ bir sıra tədqiqatlarla sübut 

olunmuĢdur ki, yemlərin yedizdirilmək üçün 

hazırlanması yemlərin paylanması iĢini də asan-

laĢdırır və yemin qalıqsız yeyilməsinə, sonda isə 

yemdən daha səmərəli istifadə olunmasına imkan 

verir [2...5]. 

Nəticədə: -rasiona daxil olan yemlərdən is-

tifadənin səmərəliliyi 10-15% yüksəlir; 

- Ġnəklərin süd məhsuldarlığı 10-15% artır; 

-Yemlərin ayrılqda yemləndirilməsinə nis-

bətən az qidalı və heyvanlar tərəfindən həvəssiz 

yeyilən qaba yemlərin miqdarını yem qarıĢığının 

tərkibində 1,5-2,0 dəfə artırmaq mümkün olur, 

çünki bu halda heyvanlar yemi seçə bilmirlər; 

-Yemlərin mexanikləĢdirilmiĢ qaydada 

paylanması üçün təsərrüfatda olan istənilən marka 

yempaylayandan istifadə edilə bilir. 

Sözsüz ki, yemləməyə bu cür münasibət 

sonda öz müsbət təsirini göstərir:süd məhsuldarlı-

ğı artır və südün keyfiyyəti yüksəlir. Eyni zaman-

da tamdəyərli və balanslaĢdırılmıĢ yemləmə hey-

vanlarda immuniteti gücləndirir,heyvanın daha 

sağlam və məhsuldar olmasına imkan yaradır. 

Bundan əlavə yemlərin yedizdirilmək üçün hazır-

lanması təsərrüfata  özündə istehsal olunan yem-

lərdən daha səmərəli istifadə etməyə, və istehsal 

edilən məhsulun maya dəyərini aĢağı salmağa im-

kan verir [3...5].  

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq biz 

ġəmkir rayonunun "Sulu-Dərə" kəndli fermer tə-

sərrüfatında yemlərin yedizdirilmək üçün hazır-

lanmasının inəklərin süd məhsuldarlığına və sü-

dün keyfiyyətinə təsirini öyrəndik.Təcrübənin 

aparılması üçün ilk öncə analogiya prinsipinə 

əsaslanmaqla (heyvanların yaĢı, cinsi,canlı küt-

ləsi, məhsuldarlığı, laktasiya sayı, köklük dərəcə-

si) hər birində 5 baĢ olmaqla iki qrup heyvan seç-

dik: - nəzarət; təcrübə.AĢağıdakı cədvəldə təcrü-

bənin sxemi verilmiĢdir. Tədqiqatın aparılmasın-

da məqsəd yemlərin yedizdirilmək üçün hazırlan-

masının inəklərin süd məhsuldarlığına və südün 

keyfiyyətinə təsirini öyrənməkdən ibarət olmuĢ-

dur. Bu məqsədə çatmaq üçün biz aĢağıdakı 

vəzifələri qarĢıya qoyduq: 

1. Ġnəklərin fizioloji vəziyyəti və məhsul-

darlıq səvivvəsindən asılı olaraq səmərəli və ba-

lanslaĢdırılmıĢ yem paylarının tərtib olunması; 

2. Yemlərin yedizdirilmək üçün hazırlan-

masının təsirinin öyrənilməsi: 

— gündəlik süd sağımının həcminə: 
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— laktasiyanın birinci 100günündə süd 

məhsuldarlığınına; 

— südün keyfiyyətinə. 

Təcrübə heyvanlarının tamdəyərli yemlən-

dirilməsi üçün mövcud yemləmə normalarından 

istifadə etdik.Yem normasına uyğun olaraq və tə-

sərrüfatda olan yemləri nəzərə almaqla təcrübə 

heyvanları üçün yem payı tərtib etdik. AĢağıdakı 

cədvəldə təcrübə heyvanları üçün tərtib etdiyimiz 

yem payı verilmiĢdir. 

 

                                                                                                                 Cədvəl 1 

Təcrübənin sxemi 
Heyvan qrupları    n Təcrübənin davamı Yemləndirmə Ģəraiti 

Nəzarət    5              100 Əsas yem payı,kq:quru ot-3kq, 

Saman-2kq,silos-25kq,cecə-0,8kq,çuğundur 

məti-0,4kq,barda-5kq,kartof-5kq, qüvvəli yem-

5,2kq.Yemlər ayrılıqda verilir 

Təcrübə    5              100 Əsas yem payı,kq:yem qarıĢığı (quru ot-3kq, 

Saman-2kq, silos-25 kq, cecə-0,8 kq, çuğundur 

məti-0,4 kq, barda-5 kq, kartof-5 kq, qüvvəli 

yem-5,2kq). Yem kompo nentləri tam 

qarışdırılaraq  verilir 

       

                                                                                                                                  Cədvəl 2 

        Təcrübə heyvanlarının yemləndirilməsi üçün yem norması və yem payı 
S/s  Göstəricilər                Ölçü vahidi Norma Nəzarət Təcrübə 

1. Quru çəmən otu kq  3  

2. Çovdar samanı kq  2  

3. Silos kq  25  

4. Yem qarıĢığı kq  - 46 

5. Kartof kq  5  

6. Yemlik mət kq  0,4  

7. Barda  kq  5  

8. Dən qarıĢığı kq  5,2  

9. Cecə kq  0,8  

10. Xörək duzu, q 100 100 100 

11. Monokalifosfat, q  100 100 

12. Yem payında vardır:     

13. Yem vahidi  17,5 17,1 17,1 

14. Mübadilə enerjisi, MC 1,5 169,7 169,1 

15. Quru maddə, kq 17,7 18,1 18,1 

16. Həzm olunan protein, q 16,25 1604 1604 

17. Xam yağ, q 562 697 697 

18. Xam selliloza, q 4155 3694 3694 

19. ġəkər, q 1280 744.1 744,1 

20. AEM, q 8230 9236 9236 

21. Ca, q 110 81,4 81,4 

22. Fosfor, q 78 56,5 56,5 

23. Karotin, mq 655 615 615 

 

 

Tərtib etdiyimiz yem payları ilə təcrübə 

heyvanları üç ay yemləndirilmiĢ və bu dövr ərzin-

də onların süd məhsuldarlığı öyrənilmiĢdir. AĢa-

ğıdakı cədvəldə təcrübə heyvanlarının dövr ər-

zində orta gündəlik süd sağmı verilmiĢdir. 3saylı 

cədvəldə laktasiyanın birinci 3ayında təcrübə 

heyvanlarının orta gündəlik süd sağımı verilmiĢ-

dir. Cədvəldən göründüyü kimi daha yüksək gün-

dəlik süd məhsuldarlığı təcrübə qrupunda qeydə 

alınmıĢdır. Belə ki.təcrübə qrupundan olan inək-

lərdən nəzarət qrupundan olanlara nisbətən I lak-

tasiya ayında 0,54 kq yaxud 2,28%, II ayda 0,68 

kq ,yaxud 2,77%,III laktasiya ayında isə 2,36 kq, 

yaxud 10,76% çox süd sağılmıĢdır. 

Təcrübə heyvanlarının yemləndirilməsi 

üçün yemlərin yedizdirilmək üçün hazırlanması-

nın sağılan südün kəmiyyəti ilə yanaĢı keyfiyyə-

tinə də əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmiĢdir. 

Bunu aĢağıdakı 4  saylı cədvəldən daha aydın 

görmək mümkündür. 
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                                                                                                                  Cədvəl 3 

Təcrübə heyvanlarının dövr ərzində orta gündəlik süd sağmı,kq 

Göstəricilər 

Qruplar 

Nəzarət Təcrübə 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

Laktasiya ayları     

I(yanvar) 23,6±0,82 7,67 24,20±0,93 8,59 

II(fevral) 24,58±0,67 6,08 25,26±1,68 16,01 

III(mart) 21,92±1,13 11,57 24,28±1,26 11,62 

3ayda orta hesabla 23,38±0,87 5,77 24,58±0,34 2,40 

 

                                                                                                                              Cədvəl 4 

                        Təcrübə heyvanlarının südünün kəmiyyət və keyfiyyət tərkibi 
s/s 

 

 

Göstəricilər 

Qruplar 

Nəzarət Təcrübə 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

1. Laktasiyanınn 100günündə 

Süd məhsuldarlığı,kq 

2314±31,27 3.02 2448,0±91,55 8,36 

2. Quru maddə % 12,11±1,18 15,10 12,44±0,15 13,70 

kq 285,44±14,71 17,40 301,83±6,85 7,60 

3. Süddə yağ faizi,% 3,65±0,02 1,43 3.68±0,05 3,15 

4. Süd yağının miqdarı,kq 83,45±1,27 3,42 89,99±2,95 7,51 

5. Zülalın faizi,% 2,91±0,02 1,90 2,97±0,01 0,91 

6. Zülalın miqdarı,kq 67,27±0,75 2,50 72,59±2,97 9,15 

7. Laktozanın faizi,% 4,90±0,11 5,08 5,06±0,22 9,92 

8. Laktozanın miqdarı,kq 113,6±3,66 7,21 124,41±8,45 15,2 

9. Mineral maddələr,% 0,65±0,03 13,40 0,73±0,08 26,50 

10. Mineral maddələr,kq 15,77±0,67 9,60 16,92±2,12 28,04 

 

4 sayli cədvəldən göründüyü kimi nəzarət 

qrupunda laktasiyanın birinci 100 günündə süd 

məhsuldarlığı 2314 kq təĢkil etdiyi halda, təcrübə 

qrupunda bundan 9,5% çox, yəni 2448 kq olmuĢ-

dur. Süddə quru maddənin miqdarı onun qidalılıq 

dəyərini Ģərtləndirən əsas göstəricilərdən biridir. 

Belə ki,quru maddənin miqdarı süd məhsullarının 

istehsalına birbaĢa təsir göstərir. Bu göstərici nə-

zarət qrupunda 12,11% təĢkil etdiyi halda təcrübə 

qrupunda 12,44% olmuĢdur.Təcrübə qrupundan 

olan heyvanların üstünlüyü südün quru maddəsi-

nə görə 5,7%,yağa görə 7,8%, zülala görə 7,9%, 

laktozaya görə isə 9,5% olmuĢdur. 

Nəticə: Beləliklə, inəklərin yemlənirilmə-

sində yemlərin yedizdirilmək üçün hazırlanması 

texnologiyasından istifadə olunması sağılan sü-

dün miqdarının, süddə yağın, zülalın və süd Ģəkə-

rinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına imkan 

vermiĢdir. 
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The effect of feed preparation for feeding on the milk production of cows 

X.M.Safarov, Sh.I. Veliev, S.I. Veliyev 

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 
Key words: Age, live weight, breed, lactation, fatness, preparation of feed for feeding, full-

value balanced feeding, milk production, milk quality 

The work was carried out in the Sulu-Tepe farm of the Shemkir region. For the experiments, 

two groups of new-calf heifers were formed, 5 animals each, using the pair-analogue method, taking 

into account pedigree, age, calving, live weight and health status. In accordance with the tasks set, 
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diets for feeding cows in the winter-stall period were developed. To feed the animals of the 

experimental group, the feeds available in the diet were subject to mechanical processing (grinding, 

shifting, etc.), and the animals of the control group were fed the same diet components separately, 

according to the diet. Preparation of feed for feeding was carried out in the feed workshop. 

Distribution of feed mixture to the feed table was carried out 2 times a day by a feed distributor of the 

KTU-6 brand. 

The aim of the research was to study the effect of preparation of feed for feeding on the milk 

productivity of cows and the qualitative composition of milk. The objectives were: 

1. Develop feeding diets depending on the physiological state and productivity; 

2. To study the effect of preparation of feed for feeding on: 

- the dynamics of daily milk yield; 

- milk productivity per 100 days of lactation; 

- high-quality composition of milk. 

As a result of studies, the preparation of feed for feeding in dairy cows was established, which 

contributed to an increase in milk yield of 9.5%, a mass fraction of milk fat by 7.8%, milk yield by 

7.9% and milk sugar by 9.5%. 

 

УДК 636.084.42 

Влияние подготовки кормов к скармливанию на молочную продуктивность коров 

X.M.Сафаров,Ш.И.Велиев,С.И.Велиев  

     Азербайджанский государственный аграрный  университет  

 

РЕЗЮМЕ 
Ключевые слова: Возраст,живая масса,порода,лактация,упитанность ,подготовка 

кормов к скармливанию,польноценное балансированное кормлние,молочная продуктивность, 

качества молока 

Работа проведена в фермерском хозяйстве "Сулу-Тепе"Шемкирского района.Для 

проведения опытов были сформированы две группы новотельных первотелок по 5 голов в 

каждой методом пар-аналогов с учетом породности, возраста, отела, живой массы и состояния 

здоровья. В соответствии с поставленными задачами были разработаны рационы кормления 

коров в зимне-стойловый период. Для скармливания животным опытной группы корма 

имеющиеся в рационе были подвержены к механической обработке(измельчение,смещивание и 

т.д), а животным контрольной группы те же компоненты рациона, скармливались раздельно, 

согласно рациону. Подготовка кормов к скармливанию проведена  в кормовом цехухозяйства. 

Раздача кормосмеси на кормовой стол осуществлялась 2 раза в день кормораздатчиком марки 

КТУ-6. 

Целью исследований явилось изучение влияния подготовки кормов к скармливанию   на 

молочную продуктивность коров и качественный состав молока.При этом были поставлены  

задачи: 

1. Разработать рационы кормления в зависимости от физиологического состояния и 

продуктивности; 

2. Изучить влияние подготовки кормов к скармливанию   на: 

— динамику суточных удоев; 

— молочную продуктивность за 100 дней лактации; 

— качественный состав молока. 

В результате проеденных исследований установлено подготовка кормов к скармливанию 

у дойных коров способствовало увеличению величины удояна 9,5%, массовой доли молочного 

жира на 7,8%, белковомолочности на 7,9%  а молочного сахара 9,5%. 

Таким образом, подготовка кормов к скармливанию у дойных коров способствовало 

увеличению величины удоя, массовой доли молочного жира, белковомолочности и молочного 

сахара. 
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AZƏRBAYCANDA BĠLDĠRÇĠNÇĠLĠK TƏSSƏRÜFATININ ĠNKĠġAF 

PERSPEKTĠVLƏRĠ 

R.T.Məmmədov, M.Ə.Qulubəyova, A.E.Rüstəmova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: bildirçin, inkişaf, proqram, məhsuldarlıq, isti iqlim, uyğunlaşma qabiliyyəti, iri 

təsərrüfatlar 

 

Müstəqil respublikamız aqrar ölkədir. Öl-

kəmizdə həyata keçirilən aqrar islahatlar, sahib-

karlığın inkiĢaf etdirilməsi üçün yeni-yeni pers-

pektivlər açır. Yeganə məqsəd isə ərzaq təhlükə-

sizliyinin təmin edilməsi və ekoloji heyvan mən-

Ģəli ərzaq məhsullarının istehsalına nail olmaqdır. 

Son dövürlər ölkəmizdə əhalinin keyfiyyətli yerli 

ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı istiqamətin-

də mühüm tədbirlər həyata keçirilmiĢ, yeni isteh-

sal və xidmət sahələri yaradılmıĢ, səmərəli məĢ-

ğulluq təmin edilmiĢdir. Azərbaycanda son 10-15 

ildə xırda və orta sahibkarlıq çox geniĢ inkiĢaf et-

məyə baĢlamıĢdır. Bildirçinçilik də əsas təsərrüfat 

sahələrindən biri kimi formalaĢmaqda və inkiĢaf 

etməkdədir. Bildirçinliyin inkiĢaf etdirilməsi üçün 

respublikamız böyük potensiala malikdir. Bu 

baxımdan, Azərbaycanda bildirçinlik təsərrüfatla-

rına maraq xeyli artmıĢdı [1...5].  

Azərbaycanda ev quĢlarından  ənənəvi ola-

raq toyuq, qaz, ördək, hindquĢu yetiĢdirilməsi 

uğurla həyata keçirilsə də, son zamanlarda bildir-

çinçiliyin inkiĢafı daha geniĢ vüsət almıĢdır. So-

vet dövründə Azərbaycanda quĢçuluğun inkiĢafı 

çox zəif olmuĢdur. Bugünkü günümüzdə quĢçulu-

ğun respublikada inkiĢafı əhalini yüksək keyfiy-

yətli quĢ əti və yumurta ilə təmin etmək ölkənin 

iqtisadi siyasətinin əsas prioretetindən biridir. 

Buna bariz sübut kimi Azərbaycan respublikası-

nın prezidentinin 2008-ci il 25 avqust tarixində 

―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasın-

da əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı-

na dair Dövlət Proqramı‖nın təsdiq edilməsi barə-

də sərəncam  imzaladı [2].  

Belə ki, Dövlət proqramının 2015-ci il 

üçün icra meyarlarını təĢkil edən hədəf göstərici-

lərində ümumi ət istehsalı 300 min tona, sənaye 

üsulu ilə quĢ əti istehsalının 80 min tona, yumurta 

istehsalının 1,3 milyard ədədə çatdırmaq nəzərdə 

tutulmuĢdur. Qururla qeyd etmək olar ki, Azər-

baycan quĢçuluğu bu hədəfi hələ 2013-cü ildə 

fəth etmiĢdir. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları-

na görə 2018-ci ilin yanvar ayının əvvəlində 

Azərbaycanda ümumi quĢların sayı 3 milyon 

473000 379 baĢ olmuĢ, quĢ əti istehsalı diri çəki-

də 142,9 min ton, ət istehsalı cəmdək Ģəklində 

104,3 min ton istehsal olunmuĢdur. 2019-ci ilin 

yanvar ayının birinə Azərbaycanda respublika 

üzrə ümumi quĢların sayı  30,498407 baĢ olmuĢ, 

quĢçuluq fabriki üzrə 12,378515 baĢ, quĢ əti is-

tehsalı ümumi diri çəkidə 150289,2 ton, quĢçuluq 

fabriki üzrə 74373 ton olunmuĢdur.  

Ədəbiyyat məlumatlarından və bu sahədə 

çalıĢan elmi tədqiqat iĢlərinin müəlliflərinin apar-

dığı  monitoriqlərdən aydın olur ki, respublikada 

1 milyon baĢdan çox 2018-ci ildə ətlik və yumur-

talıq istiqamətli bildirçinlər olmuĢdu. Respublika-

da iri sənaye əsasında bildirçinçilik təsərüfatı 

yoxdur və bildirçinlər saxlanması ilə fermerlər və 

Ģəxsi təsərrüfat sahibləri məĢğul olur. 

Bildirçinlər tez yetiĢkənliyi, onlardan alı-

nan məhsulların keyfiyyətinin yüksək olması, 

eyni zamanda dünyada olan 6 cinsin respublika-

mızın təbii zonalarından asılı olmayaraq, həmin 

Ģəraitə tez uyğunlaĢması, bildirçin saxlayanların 

artmasına səbəb olmuĢdur. Bildirçin ətinə və yu-

murtasına respublikamızda olan təlabatın gündən-

günə artması bu sahənin uğurlu gələcəyindən xə-

bər verir. 

Son illərdə bildirçinlərin baĢ sayını artır-

maq, onların cins tərkibini yaxĢılaĢdırmaq, ət və 

yumurta istehsalını çoxaltmaq sahəsində bəzi 

Ģəxsi fermer təsərrüfatlarının, habelə təcrübə tə-

sərrüfatlarının əldə etdiyi cüzi naliyyətlərə bax-

mayaraq, ümumiyyətlə respublikamızda mühüm 

bildirçin məhsulları istehsalının indiki səviyyəsi 

əhalinin tələbatından xeyli aĢağıdır. 

Bu məsələni güzəĢtli kredit konkurs səviy-

yəsinə qaldırmaq üçün 12 layihə hazırlanmıĢdır 

ki, onun 6-sı AbĢeronda, 3-ü Aranda, 1 layihə 

Dağlıq ġirvanda və ġəki-Zaqatala iqtisadi rayon-

larında həyatə keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur 

[3,4]. 

Müasir dövrümüzdə quĢçuluğu Azərbay-

canda inkiĢaf etdirmək üçün 12 layihənin tətbiqi 

baĢa çatmıĢ, burada ümumi dəyər 40 mln evro 

təĢkil etsə də, onun 26 mln evrosu güzəĢtli kredit 

kimi fonddan alınmıĢdır [6...8].  

QuĢçuluqda rentabelliyin yüksəldilməsində 

məhsul istehsalının artırılması və istehsal xərclə-
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rinə qənaət edilməsi mühüm Ģərtdir. Ölkəmizdə 

isə bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilir.  

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, əhalini yu-

murtayla və ətlə təmin etmə də bildirçinçiliyində 

rolu vardır.  Bildirçin əti yüksək dad keyfiyyətinə 

malik olmaqla, zərif konsistensiyası, Ģirəliliyi və 

xoĢ ətri ilə fərqlənir. Qidalılıq, dietik və dad key-

fiyyətinə görə bildirçin əti digər ətlərdən xeyli 

yüksəkdir. Respublikaya ilk dəfə bildirçin Estoni-

yadan 1972-ci ildə gətirilmiĢ olsa da, müasir döv-

rümüzdə bildirçinlər bir çox həyətyanı sahələrdə 

yetiĢdirilir. 

Dünyada müxtəlif mutasiyaya uğramıĢ bil-

dirçinlərin 34 xətti məlumdur.  Azərbaycanda 

əsasən yumurtalıq istiqamətli yapon və ətlik isti-

qamətli faraon bildirçinləri yetiĢdirilir, həmçinin 

bu cinslərin cütləĢməsindən əmələ gələn cinslər 

yetiĢdirilməkdədir. Respublikada daha çox eston, 

ağ ingilis, qara ingilis, yapon və faraon cinsləri 

daha çox yayılmıĢdır.  

Eston bildirçinləri yumurtalıq-ətlik istiqa-

mətlidir. DiĢilərin çəkisi 160-170 qr, erkəklərinki 

190-200 qr olur, il ərzində çəkisi 12 qr olan 280 

yumurta verirlər. 

Ağ ingilis cinsinin erkəklərinin çəkisi 135-

170 qr, diĢilərinki 175-190 qr, il ərzində çəkisi 9-

11 qr olan 270 yumurta verir, qara ingilis cinsinin 

erkəklərin çəkisi 160 qr, diĢilərinki isə 180-210 qr 

olur, yumurta vermə məhsuldarlığı il ərzində 260-

265, yumurtanın çəkisi isə 9-10 qr olur. 

Qara ingilis cinsi Ġngiltərədə yaradılmasına 

baxmayaraq, ən çox Fransada, Çində, Yaponiya-

da, Rusiya Federasiyasında geniĢ yayılıb. Son za-

manlar Azərbaycanda da bu cins yayılmaqdadır 

və respublikanın bir neçə bölgələrində az miqdar-

da yetiĢdirilir. Buna səbəb onun ətinin qırmızımtıl 

olması və ağ ingilis cinsinə nisbətən Azərbayca-

nın təbii iqliminə nisbətən çətin  uyğunlaĢmasıdır.  

Qara ingilis bildirçinlərinin lələkləri ümu-

mən qara Ģabalıdı rəngdə olmaqla, bəzən tam 

qara, bəzən də açıq Ģabalıdı rəngdə olur. Anacla-

rın canlı kütləsi 160-180 qr, xoruzlarınkı isə 140-

150 qr olmaqla, hər bir anac bildirçindən  bir ildə 

çəkisi 10-11 qr olan 260-270 ədəd yumurta əldə 

edilir. Bir sıra məhsuldarlıq xüsusiyyətlərinə görə 

onlar ağ ingilis cinsinə çox yaxındırlar, lakin diri 

canlı kütləsinə görə fərqlənirlər. Qara ingilis cinsi  

diri canlı çəkisinə görə yapon bildirçinindən 

üstün olsa da (fərq 5-7%-ə çatır)  boy artımına və 

yumurta qoyma xüsusiyyətlərinə görə ondan geri 

qalır. Bu cins də ağ ingilis cinsi kimi Macarıstan-

da yaradılıb. 

Smokinq cinsli bildirçin  ağ ingilis və qara 

ingilis cinslərindən seleksiya nəticəsində Eston 

cinsli bildirçinlərin qanından da istifadə edilib.  

Bildirçinin boyun hissəsi və qanadları qara 

rəngdə olmaqla, döĢ hissəsi ağ rənglidir. Smokinq 

cinsinin yumurtalıq cinslərdən Yapon və Eston 

cinsindən fərqli olaraq yumurtalıq qabiliyyəti aĢa-

ğıdır. YaĢlı Smokinq cinsli bildirçinlərin anacları-

nın canlı kütləsi 210-230 qram, xoruzlarının ki, 

isə 190-210 qram olur. Yumurtaların çəkisi 10-11 

qram olmaqla,  bu cinsdən il ərzində 250-270 yu-

murta əldə olunur. Yumurtadan cücə çıxımı 80-

90% təĢkil edir. Smokinq cinsli bildirçinlərin 

anac və xoruzlar oxĢar olduqları üçün onları an-

caq anaclarda quyruq ləkələrinin altında yerləĢən 

kloakada olan vəzlərin olması ilə seçmək olur. 

Gəncə-Qazax, Mingəçevir və ġamaxı ətrafında 

çox yayılıb. 

Yapon cinsli bildirçinlər dünyanın demək 

olar ki, bütün ölkələrində geniĢ yayılmıĢdır. Onlar 

saxlanma Ģəraitlərinə yaxĢı uyğunlaĢmaqla bəra-

bər, qida maddələrinə elə də  tələbkar deyillər. 

Onların yemini əsasən, dənli, paxlalı bitkilər təĢ-

kil edir. Mədəni cinslərdən fərqli olaraq, vəhĢi 

bildirçinlər ən çox həĢərat və yabanı bitkilərin to-

xumları ilə qidalanırlar. Çində, Yaponiyada, Tai-

landda, Hindistanda bunların yem payının 50%-ni 

düyü təĢkil edir. Elə buna görə də soyuq iqlimdən 

tutmuĢ illik orta temperaturu 40-45
0
C-dək olan 

ölkələrdə də bu cinslər öz məhsuldarlığını saxla-

yırlar. Digər bildirçin cinslərində olduğu kimi, 

bunlarda da bədənin daxili temperaturu 42
0
C ol-

duğu üçün onlar xəstəliklərə davamlı olurlar. 

Məhsuldarlıq istiqamətindən asılı olaraq, 

dünyanın müxtəlif ölkələrində yumurtalıq və ətlik 

istiqamətli bildirçinlər yetiĢdirilir. Ətlik istiqa-

mətli bildirçinlərdən faraon cinsini göstərmək 

olar. Uzun illik seleksiya nəticəsində bu bildirçin  

cinsi ABġ seleksioneri A.MarĢ tərəfindən alın-

mıĢdır. Faraon cinsinin əsas göstəricilərindən biri 

onun canlı kütləsinin çox olması, çəkisi böyük 

olan yumurtalar verməsi və tez yetiĢkən olması-

dır. Faraon cinsin tükləri Ģabalıdı rənglidir, tüklə-

rin üzərində qara və ağ ləklər vardır. Faraon 

Azərbaycanda geniĢ yayılmıĢ ətlik istiqamətli bil-

dirçindir. YaĢlı anac  Faraon  bildirçininin canlı 

kütləsi 300 qr, xoruzların ki, isə 250 qram olur. Ġl 

ərzində anac faraondan çəkisi 12-14 qram olan 

220-230 yumurta alınır. Faraon cinsi ilk yumurta-

nı 50-52 günlükdə verir. Faraon cinsli bildirçinlə-

rin  5 həftəlikdə canlı kütləsi 190-200 qrama çatır. 

Azərbaycana inkubasion yumurtası Macarıstan-

dan və Ruminiyadan gətirilib. Faraon cinsli bil-

dirçinlərin ətlik üçün yetiĢdirilməsi 5-7 həftə 
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çəkir. Adətən, Azərbaycanda aparılmıĢ tədqiqat-

lardan aydın olur ki,  bildirçinlər kəsimə 49 gün-

lüyündə  verilir.  

Mançjur cinsi bu cins xarici görünüĢünə 

görə olduqca oxĢardır. Lakin tüklərin rəngi açıq 

rəngli, qızılı rəngdədir. Gözəl görünüĢə malikdir. 

Xoruzları anaclardan fərqləndirmək asandır. Xo-

ruzların baĢ hissəsində qara maskaya bənzər tük-

ləri vardır. Bu cinsin canlı kütləsi bəzi hallarda 

300-320 qram arasında dəyiĢilə bilir. Adi baxım 

Ģəkildə xoruzların canlı kütləsi 120-150 qram, 

anaclarının kütləsi isə 140-150 qramdır. Ġl ərzində 

1 baĢ anac bildirçinlərin çəkisi 14-16 qram olur, 

200-250 yumurta əldə edilir. Mançjur cinsli bil-

dirçinlərin cəmdəkləri yaxĢı görünüĢə malikdir. 

Mançjur cinsindən istifadə edilməklə yeni qızılı 

feniks cinsi alınmıĢdır. Bu cins Azərbaycanda ən 

çox Gəncə-Qazax zonasında yayılıb.  

Texass cinsi tam ağ rəngli tüklərlə örtülü 

olmaqla, baĢ hissəsə bir neçə ədəd qara ləkələr 

vardır. Texass cinsli bildirçinləri 6 ay saxladıqda 

onların canlı kütləsi 500-600 qrama çatır. Çox 

yağlandığı üçün ondan artıq çəki almaq məsləhət 

görülmür. Ətinin rəngi açıq sarı rəngdədir və çox 

dadlıdır. Stress hallara çox davamlıdır. Qəbul et-

diyi yemləri tez həzm edir. Onlardan il ərzində 

çəkisi 12-16 qram olan 230-240 yumurta almaq 

olur. Yumurtadan cücə çıxımı 60-75% təĢkil edir. 

Xoruzlar çox hərəkətsiz olduqları üçün yaxĢı olar 

ki, döllük məqsədi ilə yumurta almaq üçün anac-

ların xoruzlara olan nisbəti 3:2 nisbətində ol-

malıdır. Anacların dimdiyi açıq qızıl gül rəngində 

olur. Azərbaycanda 2016-cı ildə geniĢ yayılmağa 

baĢlayıb. Hal-hazırda Gəncə-Qazax zonasında, 

Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə, Ucar rayonunda 

Ģəxsi təsərrüfatlarda saxlanılır.  

Azərbaycanda bildirçinçiliyin inkiĢaf etdi-

rilməsi 2012-ci ildən daha yüksək səviyyədə hə-

yata keçirilir. Azərbaycana Rusiya Federasiyasın-

dan, Türkiyədən və Ġrandan bildirçin sevənlər tə-

rəfindən müxtəlif cinslərin yumurtaları gətirilərək 

inkubasiya edilir və yayılır.  

Müasir dövrümüzdə Azərbaycanda sənaye 

tipli heç bir iri bildirçin təsərrüfatları yoxdur. 

Əsasən, bildirçinlər fermer təsərrüfatlarında sax-

lanılır. Hər halda bildirçinçilik məhsullarına olan 

tələbatın artması, respublikada quĢçuluğun bu sa-

həsinin məqsədyönlü inkiĢafından xəbər verir.     

Müasir istehsalatın əsasını bildirçinlərin iqlim 

faktorlarına uyğun olaraq inkiĢafı, daha effektiv 

genetik potensial imkanlarından istifadə edərək 

məhsuldarlığın artırılması  təĢkil edir. 

Elə bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan Döv-

lət Aqrar Unversitetin ―Baytarlıq təbabəti və zoo-

mühəndislik‖ fakültəsinin nəzdində illik dövriy-

yəsi 108 min baĢ ―Bildirçin yetiĢdirilməsi üzrə 

tədris mərkəzi‖ üçün bina tikilmiĢ, bütün avadan 

lıqlarla təmin edilmiĢdir.  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda sənaye 

məqsədli bildirçinlərin yetiĢdirilməsi isti iqlimi 

olan rayonlarda həyata keçirilir. Buna görə də 

bildirçinlərin belə iqlimə necə öyrəĢmələri daha 

ətraflı öyrənilməlidir.  

NƏTĠCƏ. Bizim tədqiqatın əsas istiqamə-

ti–istilik dəyiĢmə, istiliyə dözümlülük indeksinin 

və istiliyin saxlanılması indeksinin və istiliyin 

dövr edilməsi indeksinin öyrənilməsi göstərdi ki, 

Azərbaycanın isti iqlim Ģəraitinə daha tez uyğun-

laĢan ağ ingilis, yapon və faraon bildirçinləri  ol-

muĢlar. Müasir dövrümüzdə daha geniĢ fabriklə-

rin və təsərrüfatların yaradılması göstərdi ki, bil-

dirçinləri AbĢeron yarımadasında, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında, Biləsuvar, Səlyan və isti 

iqlimlə xarakterizə olunan digər rayonlarda yetiĢ-

dirlməsi daha məqsədəuyğundur. Yuxarıda göstə-

rilənləri nəzərə alaraq, yaxĢı olar ki, bildirçinlər 

binalarda saxlanılarkən əvvəlcədən yaradılmıĢ 

xüsusi kiçik qabaritli yeĢiklərdə, qalın döĢənək 

üzərində 12 gün, 37 gün isə yəni kəsimə gedən 

günə qədər qəfəsli sistemdə saxlanılsın. Bildirçin-

lərə kənardan baxmaqla onların gələcəkdə nə qə-

dər yumurta və ət verməsini bilmək olmur, lakin 

onların eksteryerini müəyyənləĢdirməklə seçim 

aparmaq yüksək məhsul verə biləcək bildirçinləri 

və digər quĢları seçmək olur.  Yüksək məhsul-

darlığa malik olan bildirçin cinslərini seçmək 

üçün eksteryeri  bildirçinlərdə müəyyən edərək 

onları saxlamaq yaxĢı nəticə verir. 
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Development of quail farms ' perspectivities  in Azerbaijan  

R.T. Mammadov ,M.A. Qulbeyova, A.E.Rustamova 

                                               Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 
Key words: quail, development, program, productivity, hot climate, fitness, large farms 

Special researches on studying of fitness of quails to conditions of hot climate of Azerbaijan 

showed that for conditions of hot climate of the republic quails of breed English white, Japanese (the 

egg direction) and the Pharaoh (the meat direction) which are expedient for parting in these conditions 

are the most adapted. Creating of large extended fabrics and pharms showed us that keeping and 

breeding of quails in hot climate regions of Azerbaijan like Absheron penensuela, Nakhchivan 

Autonomy Republic, Bilasuvar, Salyan and other hot climate characterizing regions is more advisable 

than the other regions. In view of the above, it is best to note that small quails must be kept for 12 days 

and 37 days in a system of cages until the day of the separation of the birds. Looking, from the 

outside, you cannot know the egg and meat productivity in the future. But while determining their 

outward appearance you can easily choose the highly productivity of quails and egg laying. The 

determining of outward appearance of quails gives us good chance of keeping them very well.  

 

УДК 598. 617:636.52:636.6 

Развитие переспективность перепелиных хозяйств в Азербайджане  

                                      Р.Т. Мамедов, М.А.Кулубекова, А.Э.Рустамова 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: перепела, развитие, программы, продуктивность, жаркий климат, 

приспособленность, крупные хозяйства 

Краткая аннотация: Специальные наши исследования в этом направлении - изучение 

теплообмена в целом, а также в частности индекса теплоустойчивости (ИТУ), индекса 

накопления тепла (ИНТ), индекса циркуляции тепла (ИЦТ) показывают, что наиболее 

приспособленными к условиям жаркого климата Азербайджана являются перепела породы 

английская белая, японская и фараон. В нашу современную эпоху широко распространенные 

фабрики и заводы пострадали из-за того что, лучше всего разводить перепелов на 

Апшеронском полуострове, в Нахичеванский Автономный Республике, Билясуваром, 

Сальянском и других регионах с жарким климатом. С учетом выше сказанного, лучше всего 

отметит что,  маленький перепелов надо держать, 12 дней и 37 дней в системе клетках до дня 

раздела птиц. Глядя со стороны вы не можете знать яйцо и мясную продуктивность в будущем. 

Но экстерьер перепела дает нам возможность правильно делать выбор и сохранит их 

благополучно. 
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Açar sözlər: adaptiv seleksiya, əlverişsiz şərait, ekoloji dözümlülük, fenotipik dəyişkənlik, 

dözümlü cinslər 

 

Tədqiqat 3 mövsümdə ekoloji mühit amil-

lərinin və vegetasiya dövrü ilə bağlı tərkibində 

mineral və üzvi maddələrin kəmiyyət göstəriciləri 

müxtəlif olan tut ağacı yarpağı ilə yemləndirilmiĢ 

yeni 2 tut ipəkqurdu xətti yaradıldı. Tədqiqatın 

nəticələrində fərq etibarı ilə xətlərin ekoloji dö-

zümlülük dərəcəsində, daha dəqiq desək Atlaz-1 

xətti zəyif, Atlaz-2 xətti isə yüksək ekoloji dö-

zümlülüyə malik olduğunu görürük.   

Öyrəndiyimiz əlamətlərin orta arifmetik 

kəmiyyətinin və fenotipik dəyiĢkənlik parametrlə-

rinin mütləq qiymətləri təcrübə illəri üzrə fərqlən-

sələr də onların müxtəlif mövsümlərin təsiri altın-

da dəyiĢməsi eyni qanuna uyğunluqla baĢ verdi. 

- hər bir konkret mühit Ģəraitində xətlərdən 

aslı olmayaraq yaĢ baramanın ipəkliliyi ən az də-

yiĢkən, barama pərdəsinin kütlələri orta dəyiĢkən, 

yaĢ baramanın kütləsi isə yüksək dəyiĢkən əla-

mətlərdir; 

- konkret olaraq bütün bioloji əlamətlərə 

görə ən aĢağı dəyiĢkənlik Atlaz-1 xəttinə, yüksək 

dəyiĢkənlik isə Atlaz-2 xəttinə malikdir. 

Qədim tarixə malik olan ipəkçilik Azərbay-

can Respublikasının iqtisadiyyatının ənənəvi gə-

lirli məĢğuliyyət sahələrindən biridir. Müasir döv-

rümüzdə ekoloji təmiz məhsul istehsalına tələba-

tın artması ilə ipəkçiliyin inkiĢafı daha da aktual-

laĢıb. Bu baxımdan tut ipəkqurdunun inkiĢafinin 

xarici mühitdən asılılığı tərəfimizdən araĢdırıl-

mıĢdır.  
Beləliklə, yay və payız mövsümlərinin əl-

veriĢsiz Ģəraitinə dözümlü tut ipəkqurdu cinsləri-

nin yaradılması ölkəmizdə ipəkçilikyin sənaye tə-

məli üzərində keçirilməsinin və davamlı inkiĢafı-

nın ən zəruri Ģərtlərindən biri olmaqla, mühüm 

xalq təsərrüfatı əhəmiyyətli bir məsələdir. (1.Ab-

basov  B.H.; 2. Mirzəyeva A.R.; 3. Abbasov B.H) 

Material və metodika: Təcrübə yerli və 

əcnəbi cinslər arasında çarpazlaĢma əsasında yeni 

hibrid yaradılaraq həyata keçirilmiĢdir. Təcrübə-

dən alınmıĢ materialın biometrik iĢlənməsi və fe-

notipik dəyiĢkənliyin statistik parametrlərinin he-

sablanması N.A.Ploxinskiyə əsasən aparılmıĢdır. 

Tədqiq etdiyimiz bioloji produktiv əlamət-

lərinin orta  arifmetik kəmiyyətinin ( ̅) və fenoti-

pik dəyiĢkənlik parametrlərinin (ϭ, CV) təcrübə 

illəri üzrə qiymətləri və 3 ildən orta qiymətləri isə 

cədvəl 1-də verilmiĢdir. ƏlveriĢsiz mühit Ģəraitin-

dən öyrəndiyimiz bioloji əlamətlərə və onların fe-

notipik dəyiĢkənliyinə necə təsir etdiyini aydın-

laĢdırmaq üçün hər əlaməti ayrılıqda təhlil etməli-

yik. Öyrəndiyimiz əlamətlərin orta arifmetik kə-

miyyətinin və fenotipik dəyiĢkənlik parametrləri-

nin mütləq qiymətləri təcrübə illəri üzrə fərqlən-

sələr də,onların müxtəlif mövsümlərin təsiri altın-

da dəyiĢməsi eyni qanunauyğunluqla baĢ verir. 

Odur ki, hər bir əlaməti təhlil etmək üçün, təhlil 

olunan əlamətin orta arifmetik kəmiyyətinin və 

fenotipik dəyiĢkənlik parametrlərinin əlveriĢsiz 

mühit Ģəraitindən  3 ildən orta qiymətlərinin alın-

mıĢ müvafiq göstəricilərlə müqayisə etmək məq-

sədə uyğun olar. 

Tədqiqatın nəticələri: 3 il ərzində yaz 

ayında süni yaradılmıĢ əlveriĢsiz mühit Ģəraitində 

temperatur normadan yüksək 27-28
o
 C-də (nor-

mal 24-25
o
 c), nəmlik 50-55 % (norma 65-70%), 

yem norması isə 3-4 dəfə (norma 5-6 dəfə) ol-

muĢdur. Yay və payız aylarında isə  təbii əlveriĢ-

siz mühit Ģəraitində ( temperatur 29-30
o
c, nəmlik 

isə 50-55%) aparılmıĢdır, ancaq yem normasına 

müdaxilə edilərək gün ərzində 3-4 dəfə yemləndi-

rilmiĢdir.GeniĢ adaptiv seleksiya üsulu ilə təcrü-

bələr keçirilmiĢ və nəticədə ipəkçilikdə əlveriĢsiz 

mühit faktorlarınıa dözümlü yeni Hesa2\1 x Xə-

yal və Mizuri-5 x Mayak-6 hibridi yaradılmıĢdır.  

2013-cü il üçün əlveriĢsiz mühit Ģəraitində 

hər bir xəttin bioloji əlamətlərin orta qiymətləri 1-

ci cədvəldən göründüyü kimi Atlaz-1 xətti 1.87q, 

Atlaz-2 xətti 1.91q vermiĢdir. Fenotipik dəyiĢkən-

likdə isə Atlaz-1 xəttində orta kvadrat kənarlama 

və varyasiya əmsalında azalmıĢ, Atlaz-2 xəttində 

isə artmıĢdır. Belə ki, xətlər arasındakı fərq (61%-

3.00%) olmuĢdur. Atlaz-1 xətti ekoloji dəyiĢkən-

liyə daha dözümlü olmuĢdur. Barama pərdəsinn 

orta kütləsinə və barama pərdəsinin ipəkliliyində 

gəldikdə elədə böyük dəyiĢkənlik olmamıĢdır. 
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Şəkil 1. Əlverişli mühit şəraitində bəslənilmiş tut ipəkqurdunun baramalarının 

Atlaz-1 və Atlaz-2 xəttlərinin (Hesa2\1xXəyal və Mizuri-5xMayak-6) morfoloji qurluşu. 

 

                                                                                                         Cədvəl 1 

  ƏlveriĢsiz mühit Ģəraitində bioloji əlamətlərinin 

orta qiymətinə və fenotipik dəyiĢkənliyinə təsiri (3ildən  orta) 
Hibridlər 2013 2014 3ildən orta 

 ̅ Ϭ ЖВ  ̅ Ϭ ЖВ  ̅ Ϭ ЖВ 

Diri baramanın orta kütləsi 

Atlaz-1 1.87 0.122 6.42 2.07 0.59 9.50 1.93 0.116 6.01 

Atlaz-2 1.91 0.183 9.42 2.09 0.14 6.70 2.02 0.910 8.16 

Barama pərdəsinin orta kütləsi 

Atlaz-1 437 39.0 8.9 469 32.0 6.8 445 54.4 12.2 

Atlaz-2 456 42.2 9.3 479 34.6 4.2 470 60.3 12.8 

Diri baramanın ipəkliliyi 

Atlaz-1 23.47 0.84 3.57 22.64 1.84 8.12 23.09 0.67 3.00 

Atlaz-2 23.45 0.76 3.24 23.23 0.70 3.01 23.19 1.24 5.36 

 

2014-cü il üçün əlveriĢsiz mühit Ģəraitində 

hər iki xəttin bioloji əlamətlərin orta qiymətləri 

eyni göstəriciyə malik olmuĢlar. Orta kvadrat kə-

narlama və varyasiya əmsalına gəldikdə isə At-

laz-1 xətti artıb, Atlaz-2 xətti azalmıĢdır fərq 

(0.61%-2.80%)olmuĢdur. Atlaz-2 xətti ekoloji də-

yiĢkənliyə dözümlü olmuĢdur. Atlaz-1 və Atlaz-2 

xəttləri arasında barama pərdəsinn orta kütləsində 

varyasiya əmsalına (2.6%) dəyiĢkənliyi olmuĢdur. 

Belə ki, Atlaz-2 xətti ekoloji dəyiĢkənliyə daha 

dözümlü olmuĢdur. 

3 ildən orta göstəricilərdə bioloji əlamətlə-

rin orta qiymətləri hər iki xətt üçün əlveriĢsiz 

mühit Ģəraitinə görə qoyulmu limitləri tamlıqla 

ödəmiĢdir.  Atlaz-2 xətti isə üstinlük təĢkil etmiĢ-

dir. Fenotipik dəyiĢkənlikdə Atlaz-1 xəttində orta 

kvadrat kənarlama və varyasiya əmsalında azal-

mıĢ, Atlaz-2 xəttində artmıĢdır, fərq (0.794%-

2.15%) olmuĢdur. buradan belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, Atlaz-2 xətti fenotipik dəyiĢkənliyə daha 

həssasdır. Atlaz-1 xətti isə öz dayanıqlığını qoru-

yub saxlaya bilir.  

Nəticə: Öyrəndiyimiz əlamətlərin orta 

arifmetik kəmiyyətinin və fenotipik dəyiĢkənlik 

parametrlərinin mütləq qiymətləri təcrübə illəri 

üzrə fərqlənsələr də onların müxtəlif mövsümlə-

rin təsiri altında dəyiĢməsi eyni qanunauyğunluq-

la baĢ verir. 

-hər bir konkret mühit Ģəraitinin xətlərdən 

aslı olmayaraq yaĢ baramanın ipəkliliyi ən az də-

yiĢkən, barama pərdəsinin kütlələri orta dəyiĢkən, 

yaĢ baramanın kütləsi isə yüksək dəyiĢkən əla-

mətlərdir; 

- konkret olaraq bütün bioloji əlamətlərə 

görə ən aĢağı dəyiĢkənlik Atlaz-1 xəttində, yük-

sək dəyiĢkənlik isə Atlaz-2 xəttinə malikdir. 

Sonda onu qeyd etmək lazımdır ki, kasad 

yemləmə, əlveriĢsiz mühit Ģəraitində bioloji əla-

mətlərin fenotipik dəyiĢkənliyininin artması se-

leksiya prosesində daha intensiv seçmə aparmağa 

və daha yüksək seleksiya differensialı, nəticə eti-

barı ilə növbəti nəsildə daha yüksək genetik artım 

əldə etməyə imkan verir. Odur ki, yeni tut ipək-

qurdu cinslərinin yaradılması və mövcüd cinslərin 

və hibridlərin yaxĢılaĢdırılması zamanı seleksiya 
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materialının əlveriĢsiz mühitdə, o cümlədən kasad 

yemləmə Ģəraitində bəslənilməsini məqsədəuyğun 

hesab edirik. 

 

SUMMARY 

  

Key words: adaptive selection, adverse conditions, the ecological stability, phenotypic 

variability, steady breeds 

 

With various amounts of minerals and organic substances associated with environmental factors 

and the growing season of the mulberry tree. The results of the study show that the Atlas-1 line has 

less stability while the Atlas-2 line has a high resistance to the environment. 

Despite the fact thet the arithmetic mean values and parameters of the phenotypic variability of 

the characters studied by us differ over the years of experiments, their change under the influence of 

different seasons exceeded in accordance with the same laws: 

- In the conditions of each specific environment, the silkiness of the raw cocoon, regardless of 

the line, is the least variable, the mass of the mulberry curtain is medium variable, and the mass of the 

raw cocoon is the maximum variable. 

- in particular the lowest variability for all biological features is in the Atlas-1 line, while time 

as high volatility Atlas-2 line. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: Адаптивная селекция, нeблaгопрятные условия, экологическая 

устойчивость, фенотипическая изменчивость, устойчивые породы. 

 

В ходе исследования были созданы два новые линии тутовых шелкопряда Атлас-1и 

Атлас-2, которые выкармливались сезонно листьями щелковицы с различным количеством 

минералов и органических веществ, связанных с факторами окружающей среды и 

вегетационным периодом тутового дерева. Результаты исследования показывают, что линия 

Атлас-1 имеет меньшую устойчивость, в то время как линия Атлас-2 имеет высокую 

устойчивость к окружающей среде. Из числа вновь образованых 2линий в этом эксперименте 

исполь-зовались «Атлаз-1 и Атлаз-2». Отбирая каждый из 2линий в неблагоприятных условиях 

окружающей среды в течение 3 сезонов года, мы изучали влияние уменьшения минерального 

или органического состава тутового дерева в зависимости от сезона вегетации и низких норм 

содержания, условных эффектов, которые не соответствуют типичным условиям жизни 

шелкопрядов.  

Несмотря на то, что средние арифметические величины и параметры фенотипической 

волатильности изучаемых нами признаков отличаются за годы опытов, их изменение под 

влиянием различных сезонов происходило в соответствии с одинаковыми закономерностями: 

- в условиях каждой конкретной среды шелковистость сырого кокона, независимо от 

линий, наименее изменчива, масса шторы шелковицы средне- переменная, а масса сырого 

кокона- очень переменная; 

- в частности, самая низкая изменчивость для всех биологических признаков находится в 

линии Атлас-1, в то время как высокая изменчивость линия Атлас-2 
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МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА. ПОВЫШЕНИЕ 

АСПЕКТОВ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЫРА 
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Ключевые слова: здоровое питание, пищевая безопасность, молоко, молочные 

продукты, сыр 

 

Стакан молока на нашем столе так же 

привычен, как хлеб и соль. Эти внешне очень 

несхожие продукты занимают одно из главен-

ствующих мест в питании человека. С древних 

времен человек стремился обеспечить себя и 

свою семью хлебом, солью, молоком, а затем - 

«чем бог пошлет». В русских сказках и прит-

чах часто присутствует известная мечта наро-

да о «молочных реках» как символе благопо-

лучия и сытости. Первые достоверные сведе-

ния об использовании молока в питании чело-

века относятся к V-VI вв. до н. э. Культовое 

отношение к молоку как к целительному на-

питку отражено в мифах, легендах и предпи-

саниях древних врачевателей. Так, древние 

римляне считали, что Юпитер был вскормлен 

молоком божественной козы Амалфеи, и по-

тому в качестве жертвы грозному богу прино-

сили именно молоко. Ученые Древнего Рима и 

Греции - Геродот, Аристотель, Плиний – реко-

мендовали молоко для лечения чахотки. Гип-

пократ разным видам молока приписывал раз-

личные целебные свойства. Так, например, 

козьему и кобыльему-свойство излечивать ча-

хотку, коровьему-подагру и малокровие, ос-

линому-многие болезни. Авиценна считал мо-

локо лучшей пищей для детей и людей пожи-

лого возраста. В Средние века лечение моло-

ком было забыто и только в конце XVI в. Вра-

чи снова стали применять молоко в терапевти-

ческих целях. Большую роль в этом сыграла 

деятельность французского врача Раймонда 

Ресторо, разработавшего на основе учения 

Гиппократа показания и противопоказания 

для лечения молоком. В XVIII в. Гофман впер-

вые обратил внимание на возможность ис-

пользования молока в качестве противоядия и 

для этой цели предлагал его разводить мине-

ральной водой. В России наибольшему расп-

ространению лечения молоком способствовал 

Ф. И. Иноземцев (1802-1869 гг.). Он предло-

жил свои способы лечения молоком туберку-

леза легких, бронхита, плеврита, цинги, холе-

ры, нервных и других болезней. В 1865 г. 

петербургский врач Ф. Карелль описал свыше 

200 случаев успешного применения молока 

при лечении различных заболеваний. С. П. 

Боткин оценивал молоко как «...драгоценное 

средство при лечении болезней сердца и по-

чек». Целебные свойства молока пропаганди-

ровал и автор «русского способа» лечения 

кумысом больных туберкулезом Г.А.Заарьин. 

«Всеми и всегда, - писал И. П. Павлов, - мо-

локо считается самой легкой пищей и дается 

при болях в желудке и при массе тяжелых об-

щих заболеваний». Помимо применения в те-

рапии, молоко активно использовалось и в 

народной косметике. Так, в Древнем Риме ос-

линое молоко считалось лучшим средством 

против морщин. Поппея, вторая (после Окта-

вии) жена Нерона, принимала ванны из моло-

ка ослицы. Для этой цели во время путе-

шествия ее сопровождало стадо из 500 ослиц. 

Смесь молока, размельченного мака и меда 

женщины древности пили на праздниках в 

честь совершеннолетия мужчин. И все же во 

все времена молоко ценилось главным обра-

зом за свои удивительные питательные свой-

ства. (Сидоренко И.В. История развития мо-

лочной промышленности Учебное пособие) 

Молоко появилось в рационе людей бо-

лее 10 тыс. лет до нашей эры. Люди начали 

потреблять молоко с того момента, как приру-

чили первых животных. Сперва это были ди-

кие травоядные животные, прародители сов-

ременных коров, коз и овец. Потом молоко че-

ловек стал получать от одомашненных специ-

ально для этих целей животных. У людей пе-

риода неолит отсутствовал фермент, ответс-

твенный за переваривание лактозы после вы-

хода из младенчества. Но в результате генети-

ческой мутации наши предки получили спо-

собность «переваривать» молоко уже будучи 

взрослыми. В наше время взрослые люди так-

же могут потерять возможность усвоения мо-

лока. Молоко тюленей и моржей является наи-

более питательным, ведь содержание жиров в 

нем составляет более 50%.  
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Хорошее питание и доступ к адекватной 

диете и здоровью имеют важное значение для 

роста и развития ребенка, поддержания орга-

низма и защиты от инфекционных и неинфек-

ционных заболеваний (НИЗ) во взрослой жиз-

ни. Адекватное здоровое питание все чаще 

признаѐтся не только в результате, но и в ка-

честве важной предпосылки сокращения мас-

штабов нищеты и социально-экономического 

развития. Таким образом, улучшение семейно-

го рациона питания и статуса питания детей 

во всем мире необходимо для достижения це-

лей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия (ЦРДТ), связанных с 

искоренением крайней нищеты и голода (ЦРТ 

1) и повышением выживаемости детей (ЦРТ 

4). Учитывая фактические данные о том, что 

питание детей влияет на их здоровье, умствен-

ную и образовательную деятельность и их 

экономический статус уже в более старшем 

возрасте, снижение уровня недоедания в дет-

стве также влияет на достижение ЦРДТ, каса-

ющихся всеобщего начального образования, 

гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин, улучшения мате-

ринского здоровья и борьбы с вирусом имму-

нодефицита человека. (ВИЧ). 

Роль молока и молочных продуктов 

Быстрый рост совокупного потребления мяса 

и молока стимулируется миллионами людей с 

растущими доходами, которые превращаются 

из рационов, главным образом на основе крах-

мала, в рационы, содержащие растущее коли-

чество молочных продуктов и мяса. Основные 

силы, определяющие эти тенденции, сохран-

ятся, и потенциал для увеличения спроса на 

продукцию животноводства остается значи-

тельным во многих частях развивающегося 

мира. Растущее потребление молочных про-

дуктов и других продуктов животноводства 

приносит важные питательные выгоды для 

широких слоев населения развивающихся ст-

ран, хотя многие миллионы людей в разви-

вающихся странах по-прежнему не могут поз-

волить себе более качественные диеты из-за 

более высокой стоимости. Тем не менее, быст-

рый рост производства и потребления продук-

ции животноводства также представляет рис-

ки для здоровья людей и животных, окружаю-

щей среды и экономической жизнеспособнос-

ти многих бедных мелких фермеров, но может 

также открыть возможности для мелких и 

средних предприятий молочной промышлен-

ности.  

Молоко содержит множество питатель-

ных веществ, и оно вносит значительный вк-

лад в удовлетворение потребностей организма 

в кальции, магнии, селене, рибофлавине, вита-

мине B12 и пантотеновой кислоте (витамин 

B5). Тем не менее, молоко не содержит доста-

точного количества железа и фолиевой кис-

лоты для удовлетворения потребностей расту-

щих детей, а низкое содержание железа явл-

яется одной из причин, по которой молоко для 

животных не рекомендуется для детей младше 

12 месяцев. Молоко и молочные продукты иг-

рают ключевую роль в здоровом питании и 

развитии человека на протяжении всей жизни, 

но особенно в детстве. 

Приручение животных для разведения 

сыграло ключевую роль в развитии человечес-

ких цивилизаций. В настоящее время корова 

стала основным молочным животным, а тер-

мин «молоко» в большинстве людей почти си-

нонимичен с коровьим молоком. 

Молоко и молочные продукты - это пи-

тательные продукты, которые снабжают энер-

гией и значительным количеством белка и 

микроэлементов. Включение молочных про-

дуктов добавляет разнообразие в раститель-

ные диеты. Однако в последние годы как в 

научной литературе, так и в научно-популяр-

ной литературе все чаще обсуждается роль 

молока и молочных продуктов в питании че-

ловека (Elwood et al., 2008).  

Молоко-это сложная пища, содержащая 

множество питательных веществ. Большинст-

во компонентов в молоке не действуют изоли-

рованно, а взаимодействуют с другими ком-

понентами. Часто они участвуют в более чем 

одном биологическом процессе, иногда с про-

тиворечивыми последствиями для здоровья, в 

зависимости от рассматриваемого процесса. 

Одним из таких примеров является молочный 

жир.Традиционная парадигма «диета-сердце», 

разработанная в 1960-х и 1970-х годах, заклю-

чалась в том, что потребление жира и, в част-

ности, насыщенных жиров повышает уровень 

общего холестерина и холестерина липопро-

теинов низкой плотности (ЛПНП), что при-

водит к ишемической болезни сердца (ИБС) 

(Mozaffarian, 2011). В настоящее время многие 

национальные и международные организации 

рекомендуют употребление нежирных молоч-

ных продуктов. Тем не менее, научное обосно-

вание этой рекомендации все еще обсужда-

ется. Как говорит один автор: «Из-за неболь-

шого повышения уровня холестерина в крови 
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при употреблении молока споры о молоке 

никогда не достигали разумного баланса в 

оценке рисков и выгод» (Elwood et al., 2010). 

Также важно помнить, что пищевые жиры, по-

мимо того, что они являются концентрирован-

ным источником энергии, служат важным 

средством доставки жирорастворимых вита-

минов и содержат различные жирные кислоты 

(например, конъюгированную линолевую кис-

лоту [CLA]) и биоактивные факторы, полез-

ные для здоровья. (например, триацилглице-

рины и фосфолипиды) (German and Dillard, 

2006; Kris-Etherton, Fleming and Harris, 2010). 

Точно так же рассмотрение даже насыщенных 

жирных кислот (SFAs) в качестве одной одно-

родной группы жиров может быть чрезмерно 

упрощенным (FAO and WHO, 2010; Feinman, 

2010), поскольку отдельные жирные кислоты 

(FA) выполняют специфические функции в за-

висимости от длины их цепи. 

Сыр-настолько древний продукт пита-

ния, что уже никто не может с полной уверен-

ностью ответить на вопрос «Кто и когда изоб-

рел сыр?». По одной из версий сыр впервые 

появился в Африке. Кочующий с места на 

место бедуин перевозил в своем кожаном бур-

дюке коровье молоко. Он довольно долго ска-

кал по жаркой пустыне верхом на лошади, а 

по завершении путешествия обнаружил, что 

его молоко превратилось в странную плотную 

субстанцию желтого цвета. Кочевнику сыр по-

казался удивительно вкусным, и он тут же 

рассказал о своем открытии знакомым и род-

ственникам. После этого его Величество Сыр 

триумфально зашагал по всему миру. 

Впрочем, есть и другая версия. Некото-

рые ученые полагают, что сыр известен чело-

вечеству столько же времени, сколько и мо-

локо. Наши древние предки искали способ 

сохранения быстро портящегося продукта 

питания и однажды заметили, что при створа-

живании в ферментной среде новый молоч-

ный продукт обретает способность храниться 

в твердом состоянии несколько недель. С тех 

самых пор было проведено немало кулинар-

ных экспериментов с целью улучшения и раз-

нообразия вкуса сыра. Придумывались новые 

рецепты приготовления, выводились новые 

сорта сыра. Собственно, все известные виды 

сыра дошли до нас из глубины веков. 

Можно сказать, что восточные сыры – 

самые древние, а вот знаменитый Голландс-

кий сыр довольно "молод". Сыр был завезен в 

Европу всего лишь в средние века, однако 

европейцы тут же полюбили пикантный вкус 

продукта и развернули бурную деятельность 

по созданию новых сортов сыра. Швейцария, 

Нидерланды, Франция особенно отличились - 

именно их сыры сейчас являются самыми 

популярными.  

Сыры - это пищевые продукты, полу-

ченные путем концентрирования и биотран-

сформации основных компонентов молока 

под воздействием ферментов микроорганиз-

мов и физико-химических факторов. Произ-

водство сыра включает коагуляцию молока, 

отделение сырной массы от сыворотки, фор-

мование, прессование под действием внешних 

нагрузок или собственного веса, посолку и 

потребление сразу после производства (свеже-

го) или после созревания при определенной 

температуре и влажности в анаэробной или аэ-

робные условия. Сыры отличаются от молока 

высоким содержанием сухих веществ, что 

очень важно для их транспортировки и хра-

нения, постоянством в хранении и широким 

спектром органолептических показателей, 

которые удовлетворяют все вкусы потребите-

лей.  

Сырое молоко, используемое для прои-

зводства сыра, может быть получено от лю-

бых млекопитающих, включая коров, овец, 

коз, водяных буйволов и даже верблюдов и се-

верных оленей. Породы, корм, циклы доения и 

методы транспортировки, которые выбирают 

фермеры на своих фермах, могут влиять на ка-

чество и безопасность сыра, изготовленного 

из сырого молока. 

Многие исследования показали, что 

микробиологический риск для сыров, изготов-

ленных из непастеризованного молока, может 

быть уменьшен за счет использования гиги-

енически произведенного молока с высоким 

микробиологическим качеством, правильных 

процессов подкисления и созревания (созрева-

ния) и постоянного мониторинга гигиеничес-

ких сред для производства молока, производ-

ства сыра и постпроизводственный этап. Тща-

тельно подобранные периоды времени и 

температуры созревания и процессы подки-

сления могут предотвратить рост нежелатель-

ных и потенциально вредных бактерий, кото-

рые могут вызвать порчу и болезни пищевого 

происхождения. 

Обследование микробиологического ка-

чества сырого молока, специально предназ-

наченного для производства фермерского сы-

ра в Шотландии, может послужить основой 
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для оценки общего качества сырого молока, 

используемого для производства фермерского 

сыра, и определить области, в которых могут 

быть сделаны улучшения. Влияние режимов 

кормления на микробиологическое качество 

сырого молока, используемого для производс-

тва фермерского сыра, и влияние кормления 

сухим сеном и пастбищами в сравнении с зер-

ном силоса и дистилляторов требует исследо-

вания и может выявить источники загряз-

нения, которые можно уменьшить с помощью 

корректировки кормов.  (Lambertini, 2015) 
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Ġnsan qidalanmasında süd və süd məhsulları. Pendir istehsalında qida təhlükəsizliyi 

aspektlərinin təkmilləĢdirilməsi 

XÜLASƏ 

Açar sözlər: sağlam qida, qida təhlükəsizliyi, süd, süd məhsulları, pendir 

Dünyada, pendirlərə istehlakçı tələbatı artır, xüsusilə xam və ya pasterizasiya edilməmiĢ süddən 

hazırlanan pendir növlərinə. (Waldman and Kerr 2018). Süddə olan müxtəlif mikrob icmalarını saxlayır, 

məhsula istənilən mürəkkəb zövqlər və aromalar verir. Bununla birlikdə, dünyada mikrobioloji təhlü-

kəsizliyi ilə bağlı narahatlıq doğuran, pasterizasiya edilməmiĢ süd pendirinin istehlakı ilə əlaqəli bir sıra 

qida yolu ilə yoluxan xəstəliklər olmuĢdur. Süd və süd məhsulları mədə Ģirəsi istehsalını stimullaĢdırır, 

mədə-bağırsaq sisteminin iĢini və maddələr mübadiləsini yaxĢılaĢdırır və orqanizm tərəfindən çox tez və 

asanlıqla həzmə gedir. Buna görə süd məhsulları pəhrizin ayrılmaz hissəsidir və müxtəlif xəstəliklər üçün 

profilaktik və terapevtik vasitə kimi istifadə olunur. Bu məqalədə insanın pəhrizindəki inək südünün və 

süd məhsullarının sağlamlıq aspektləri müzakirə olunur.  

 

Milk and dairy products in human nutrition. Improving food safety aspects in cheese production 

SUMMARY 

Key words: health food, food safety, milk, dairy products, cheese 

There is a growing consumer demand for artisan cheeses worldwide; particularly for those made 

from raw or unpasteurised milk (Waldman and Kerr 2018). These retain the diverse microbial 

communities present in milk, giving the product desirable complex flavours and aromas. However, there 

have been several outbreaks of foodborne illness across the globe that have been linked to the 

consumption of cheese made from unpasteurised milk, raising concerns about its microbiological safety. 

The benefits of milk and dairy products are known to all. Milk and dairy products stimulate the 

production of gastric juice, improve intestinal function and metabolism, and are absorbed by the body 

very quickly and easily. This article reviews the health aspects of cow milk and dairy products in the 

human diet. Milk and dairy products are generally very rich in nutrients and thus provide an ideal growth 

environment for many microorganisms.  
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РАЗЛИЧНЫЙ ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ СЕРОТОНИН-МОДУЛИРУЕМОГО 

АНТИКОНСОЛИДАЦИОННОГО БЕЛКА НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС В 

ГОЛОВНОМ МОЗГЕ И ДРУГИХ ТКАНЯХ ОСОБЕЙ САЗАНА НА ФОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИНСЕКТИЦИДА АКТАРЫ 

Т.Н. Аллахвердиева 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

 

Ключевые слова: неоникотиноидный инсектицид актара, особи сазана, головной мозг, 

печень, жабры, серотонин-модулируемый  антиконсолидационный белок (СМАБ), перекисное 

окисление липидов. 

Цель. Изучение роли серотонинергичес-

кой системы в защите тканей рыб от воздейст-

вия неоникотиноидного инсектицида актары. 

Методы. На особях сазанов (Cyprinus car-

pio Linne) методом Finney рассчитывали суб-ле-

тальную концентрацию инсектицида актары. 

Изучали влияние в.м. введения серотонин-мо-

дулируемого антиконсолидационного белка 

(СМАБ; Мехтиев, 2000), находящегося в пря-

мой зависимости от уровня серотонина, на вы-

живаемость особей сазана в условиях воздейст-

вия летальных концентраций инсектицида. Ме-

тодом  Асакавы и Матсушита (1980) определ-

яли уровень перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) по уровням малонового диальдегида 

(МДА) и гидроперекисей (ГП) в головном моз-

ге, печени и жабрах особей сазана подвергну-

тых воздействию сублетальных концентраций 

инсектицида и получивших в.м. инъекцию 

СМАБ.  

Результаты. Cублетальная концентра-

цию инсектицида актары для особей сазана бы-

ла равна 360 мг/л. Показано, что искусственное 

повышение активности серотонинергической 

системы в результате в.м. введения СМАБ жи-

вотным, в последующем подвергнутым воз-дей-

ствию летальных концентраций инсектицида 

актары, способствует их выживанию и норма-

лизации уровня (ПОЛ) в тканях. Выявлен раз-

личный характер влияния СМАБ на уровни 

МДА и ГП в тканях сазанов: если в печени и 

жабрах наблюдалась нормализация их уровней, 

изменѐнных под воздействием инсектицида, то 

в головном мозге, напротив, под влиянием 

СМАБ отмечалось усиление эффектов инсекти-

цида, что, по-видимому, указывает на синерги-

ческий характер влияния СМАБ и инсектицида 

на клетки головного мозга. 

Заключение. Делается заключение о на-

личии антиапоптотической активности СМАБ в 

отношении воздействия летальных концентра-

ций неоникотиноидного инсектицида актары на 

особей сазана, а также о различном характере 

влияния СМАБ на уровни МДА и ГП в голов-

ном мозге и периферических органах. 

В связи с широким применением инсекти-

цидов в сельском хозяйстве для борьбы с насе-

комыми-вредителями, особенно инсектицидов 

нового поколения (неонико-тиноиды), возника-

ет резонный вопрос о степени безвредности эт-

их соединений для жизнедеятельности высших 

животных и человека. В этом вопросе нужно 

соблюдать большую осторожность и проводить 

тщательные исследования на разных моделях, 

поскольку относительно недавние события по 

неосмотрительности привели к серьѐзным неб-

лагоприятным последствиям для здоровья жи-

вотных и человека. Достаточно привести в ка-

честве примера массовый сброс отработанных 

автомобильных покрышек в морскую среду в 

США, хотя впоследствии была доказана их вы-

сокая токсичность для водных живот-ных, а 

также использование талидомида в качестве се-

дативного снотворного препа-рата, приведшего 

к рождению от 8000 до 12000 детей с врождѐн-

ными уродствами от женщин, принимавших его 

в период беременности. Актуальность проведе-

ния исследований влияния инсектицидов на жи-

вотных и, в частности, на рыб обусловлена тем, 

что инсектициды вымываются водой с сельско-

хозяйственных полей и попадают в реки, озѐра 

и водохранилища, значительно удалѐнные от 

места их применения, и оказывают отрицатель-

ное влияние на обитающих в них живых орга-

низмов. Надо отметить, что инсектициды, ока-

зывая целенаправленное негативное воздей-

ствие на конкретные системы организма насе-

комых, могут идентичным образом влиять на 

аналогичные системы крупных животных, при-

водя к нарушению их функционирования. Сре-

ди применяемых в настоящее время инсекти-

цидов нового поколения особое место занимают 

неонико-тиноиды, могущие с высоким уровнем 

сродства связываться с пресинаптическими н-

холинорецепторами серотонинергических ней-

ронов, приводя к блокаде их активности (Gardu-

ño et al., 2012). В ранее выполненных иссле-

дованиях была продемонстрирована  антиму-

тагенная и детоксикационная активность серо-

тонин-модулируемого антиконсолидационного 

белка (СМАБ), находящегося в прямой зави-

симости от уровня серотонина (Мехтиев, 2000). 

В опытах на молоди осетров, подвергнутых 

воздействию тяжѐлых металлов и полиарома-
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тических углеводородов, было обнаружено, что 

СМАБ обладает антимутагенной активностью 

(Мехтиев, Мовсумзаде, 2008), а в опытах на 

мышах со сформированным перитонитом была 

выявлена его детоксикационная активность 

(Аллахвердиева и др., 2019).  

Целью данной работы являлось изучение 

влияния повышенной активности серотонинер-

гической системы посредством введения им 

СМАБ на выживаемость особей сазанов, под-

вергнутых воздействию летальных концентра-

ций инсектицида актары, относящегося к груп-

пе неоникоти-ноидов, а также характера влия-

ния СМАБ на показатели перекисного окисле-

ния липидов в головном мозге, печени и жабрах 

у этих животных.    

Материалы и методы исследований. 

Исследования были выполнены на 7-месячных 

особях сазана (Cyprinus carpio Linne), выращен-

ных в прудовых хозяйствах г. Нефтечала (Рес-

публика Азербайджан). Опыты были проведены 

в контейнерах объѐмом 40 л, заполненных прес-

ной водой с непрерывной искусственной аэра-

цией.  

В 1-й серии исследований в результате 

наблюдения за выживаемостью особей сазанов 

массой 16-25 г на протяжении 5 сут определяли 

сублетальную концентрацию LC50 инсектицида 

актары для особей са-зана. Влияние каждой из 

концентраций ак-тары оценивали на 6 особях. 

Сублеталь-ную дозу инсектицида актары LC50 

для сазана вычисляли по программе Finney с 

учѐтом количества погибших особей под влия-

нием каждой из использованных в экспери-

менте концентраций инсектицида: 250 мг/л, 320 

мг/л, 350 мг/л, 370 мг/л, 400 мг/л и 450 мг/л. 

Во 2-й серии исследования были вы-пол-

нены на особях сазанов массой 16-25 г. Были 

созданы 2 группы животных: 1) контрольная 

группа–животных помещалив воду с содержа-

нием актары 400 мг/л (n=17); 2) опытная группа 

–животным вво-дили СМАБ (1 мг на 10 г массы 

тела) и по-мещали в воду с содержанием актары 

400 мг/л (n=15). Время экспозиции животных в 

загрязнѐнной инсектицидом воде соста-вило 5 

сут; при этом регистрировали коли-чество вы-

живших и особей. Определение уровня пере-

кисного окисления липидов (ПОЛ) осущес-

твляли по методу Asakawa и Matsushita (1980). 

При этом определяли уровни малонового диаль-

дегида (МДА) и гидроперекисей (ГП) [8]. Для 

подготовки проб забирали 1 г исследуемой тка-

ни и гомогенизировали в 9 мл 0.2 М глицин-

солянокислом буфере (рН 3.6) для получения 

10%-й суспензии. Из этой суспензии забирали 

две аликвоты объѐмом по 0.1 мл каждая и поме-

щали в пробирки. Количество МДА и ГП рас-

считывали по формуле: C =D/ε•1, где С–кон-

центрация МДА и ГП,В–оптическое погло-

щение измеряемой пробы, ε–коэффициент мо-

лекулярного поглощения, равный  1.56•10
5
 M

-

1
∙см

-1
. Уровень МДА измеряется в нМ/мг белка, 

тогда как уро-вень ГП – нМ/мг ткани. В 3-й се-

рии исследования проводили на особях сазанов 

массой 20-35 г. Животных разделили на 3 груп-

пы: 1) интактная на 10 опытная группа–живот-

ным вводили СМАБ (1 мг на 10 г массы тела) и 

помещали в воду с содержанием актары 400 

мг/л (n=10). Через сут. Животных умерщвляли, 

забирали пробы печени, жабр и головного мозга 

и определяли в них уровень малонового диаль-

дегида (МДА) и гидроперекисей (ГП; Asakawa, 

Matsushita, 1980) Выделение СМАБ осуществл-

яли из головного мозга быка. Основные этапы 

фракционирования:1) осаждение сульфатом ам-

мония в интервале 0-40%-ного насыщения; 2) 

гель-хроматография на колонке (3Х60см) сефа-

декса G-150. Процесс фракционирования и от-

бора иммунопозитивных фракций контролиро-

вали НИФА с применением поликлональных 

иммуноглобулинов к СМАБ.  

Результаты исследований. В 1-й стадии 

исследований для определения летальной кон-

центрации инсектицида актары 7-месячных осо-

бей сазана (Cyprinus carpio Linne) массой 15-40 

г помещали в контейнеры объѐмом 40 л, запол-

ненных пресной водой с непрерывной искус-

ственной аэрацией. В каждый контейнер поме-

щали по 6 особей и растворили гранулы актары 

в следующем порядке: 1-й–250 мг/л, 2-й –320 

мг/л, 3-й–350 мг/л, 4-й–370 мг/л, 5-й–400 мг/л и 

6–450 мг/л (Табл.1). При концентрации инсек-

тицида 250 мг/л за 5 сут выжили все животные, 

при концентрации 320 мг/л погибло 1 животное 

из 6, при 350 мг/л – погибло 2 животных из 6, 

при 370 мг/л – 3 животных из 6, при 400 мг/л и 

выше – погибли все животные (Таб.1). Расчѐт 

среднелетальной концентрации LC 50 инсекти-

цида актары в пресной воде для особей сазана 

позволил установить, что она равна 360 мг/л.Во 

2-й серии исследований было обнаружено, что 

внутримышечное введение СМАБ животным 

перед помещением в воду, содержавшую 

летальную концентрацию инсектицида актары 

(400 мг/л), приводит к выживанию всех особей 

из опытной группы в течении 5 сут, тогда как в 

контрольной группе за этот период выжило 

лишь 35% (6 из 17) животных (p<0.001; Рис1. В 

3-й серии исследованиях по завершении 5-су-

точной экспозиции выжили все особи сазана из 

обеих групп. Было обнаружено значительное 

усиление уровня ПОЛ в печени, жабрах и го-

ловном мозге особей сазана под влиянием экс-
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позиции в сублетальной дозе инсектицида акта- ры. 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Расчѐт сублетальной концентрации 

LC50 инсектицида актары для особей сазана по Finney (1971) 

 
Рисунок 1. Влияние в.м. введения СМАБ на выживаемость особей сазана, подверг-нутых 

воздействию инсектицида актары. *** - p<0.001. 

Следует отметить, что характер измене-

ния уровня МДА и ГП в указанных тканях под 

влиянием инсектицида носил не однонаправ-

ленный характер. В частности, если в печени и 

головном мозге контрольных животных, кото-

рым перед помещением их в воду с примесями 

инсектицида вводили инактивированный СМ-

АБ, отмечалось снижение уровня МДА и ГП по 

сравнению с интактными животными, то в жаб-

рах у этих особей, напротив, наблюдалось уве-

личение уров-ня этих показателей ПОЛ. В част-

ности, уровень МДА в печени особей контроль-

ной группы был равен 1.85×10
-8

±0.93×10
-8

 

мкМ/мг белка, тогда как у интактных животных 

он равнялся 2.136×10
-6

±1.89×10
-7

 мкМ/мг белка 

(p<0.001; Рис. 2). Уровень ГП в контрольной  

группе животных был равен 2.128×10
-6

±5×10
-7

 

мкМ/мг ткани, а у интактных животных– 2.64×-

10
-6

±5.9×10
-7

 мкМ/мг ткани. В жабрах особей 

контрольной группы уровень МДА был равен 

4.25×10
-9 

±3.36×10
-10

 мкМ/мг белка, тогда как у 

особей интактной группы – 2.33×10
-9 

±8.6×10
-11

 

мкМ/мг белка (p<0.001; Рис. 3). Уровень ГП в 

жабрах особей контрольной группы был равен 

1.029×10
-6

±9.27×10
-8

 мкМ/мг ткани, а у особей 

интактной группы–7.75×10
-9 

±2.89×10
-10

 мкМ/мг 

ткани (p<0.05).  

В головном мозге особей контрольной 

группы уровень МДА был равен 4×10
-4

±6×10
-5

 

мкМ/мг белка, а у животных ин-тактной группы 

его уровень соответствовал 7.2×10
4
±8.5×10

-5
 

Рисунок 5. Влияние СМАБ на уровень ГП в  

головном мозге особей сазана  на фоне дейс-

твия актары.***-p<0.001.Таким образом, экс-

позиция особей сазана в воде с сублетальной 

дозой инсектицида актары вызывает снижение 

уровней МДА и ГП в печени и головном мозге 

рыб. У животных опытной группы, которым 

перед помещением в воду, содержавшую инсек-

тицид актару в сублетальной концентрации, вн-

утримышечное введение СМАБ вызывало зна-

чительное изменение обоих показателей ПОЛ в 

исследованных тканях. В печени животных 

опытной уровень МДА был значительно выше, 

чем в контрольной группе животных и был ра-

вен 5.39×10
-7

±8.54×10
-8

 мкМ/мг белка (p<0.001; 

Рис. 2). В жабрах животных опытной группы 

уровень МДА был значительно ниже, чем в 

контрольной группе животных и равен 2.67×10
-

9
±1.09×10

-10
 мкМ/мг белка (p<0.001; Рис. 3) так 

же, как и уровень ГП в опытной группе, кото-

рый был значительно ниже контрольного уров-

ня и равнялся 7.29×10
-7

±6.14×10
-8

 мкМ/мг ткани 

(p<0.05). В головном мозге особей опытной 

группы уровень МДА был значительно ниже, 

чем в контрольной группе животных и равен 

2.33×10
-6 

±4.2×10
-6

 мкМ/мг белка (p<0.001; Рис. 

5). Уровень ГП в головном мозге особей кон-

трольной группы был равен 0.0028±0.00034 

мкМ/мг ткани, в то время как у интактных 

животных их уровень равнялся  
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0.0044±0.00045 мкМ/мг ткани (p<0.001; Рис. 

5Уровень ГП в головном мозге особей опытной 

группы также был значительно ниже, чем в кон-

трольной группе животных и равен 2.1×10
-

5
±1×10

-5
 мкМ/мг ткани (p<0.001; Рис. 6).  

мкМ/мг белка (p<0.001; Рис. 4).  

 
 

Рисунок 2. Влияние СМАБ на уровень МДА в 

печени особей сазана на  фоне действия 

инсектицида актары. *** - p<0.001. 

Рисунок 3. Влияние СМАБ на уровень МДА в 

жабрах особей  сазана на фоне действия 

инсектицида актары. *** - p<0.001. 

 

Рисунок 4. Влияние СМАБ на уровень МДА в головном мозге особей сазана на фоне действия инсектицида 

актары. *** - p<0.001. 

Таким образом, внутримышечное введе-

ние СМАБ особям опытной группы перед поме-

щением их в воду, содержавшую инсектицид 

актару в сублетальной концентрации, приводит 

к нормализации уровней МДА и ГП в печени и 

жабрах животных, тогда как в головном мозге 

особей этой группы отмечается ещѐ большее 

снижение уровней МДА и ГП. 

Обсуждение. Из литературных данных 

известно, что инсектициды группы неоникоти-

ноидов воздействуют на никотиновые аце-тил-

холиновые рецепторы (нхолинорецепторы) в 

пресинаптических участках серотoнинергичес-

ких нейронов. При этом нхолинорецепторы, ло-

кализованные в пресинаптических участках и 

на теле серотонинергических нейронов, оказы-

вают модулирующее влияние на активность 

этих нейронов в дорсальных ядрах шва ствола 

головного мозга (Garduño et al., 2012). Итогом 

воздействия инсектицидов группы неоникоти-

ноидов на нхолинорецепторы пресинаптичес-

ких участков является снижение активности 

серотонинергических нейронов. Как показали 

результаты многолетних исследований перво-

открывателя периферической серотонинерги-

ческой неpвной системы проф. В.М. Смирнова 

(Смирнов и др., 2015), наряду с cимпатической 

и парасимпатической нервными системами в 

организме человека и животных присутствует 

также серотонинерги-ческая нервная система, 

пронизывающая все периферические органы и 

ткани и влияющая на функционирование. Про-
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веденными исследованиями во 2-й серии было 

выявлено,что внутримышечное введение СМАБ 

животным способствует выживанию всех осо-

бей из опытной группы в условиях воздействия 

летальной дозы инсектицида, от воздействия 

которой погибла большая часть животных из 

интактной и контрольной групп. В ранее 

проведенных исследованиях А.А.Мехтиева 

было обнаружено, что сни-жение уровня СМАБ 

в результате продол-жительного воздействия 

неблагоприятных факторов химической при-

роды приводит к резкому, многократному воз-

растанию уровня мутагенных изменений в 

соматических клетках организма (Мехтиев и 

др., 2010). С другой стороны, блокада его ак-

тивности поликлональными антителами без 

какоголибо воздействия неблаго-приятных фак-

торов также вызывает за-метное увеличение 

уровня мутагенных из-менений в соматических 

тканях (Мехтиев и др., 2010). Приведенные рез-

ультаты исследований указывают на геном-про-

текторную и антимутагенную активность белка 

СМАБ. Следовательно, снижение уровня СМАБ 

в клетках в результате воздействия неблагопри-

ятных факторов на организм животных поз-

воляет раск-рыть подлежащие механизмы нега-

тивного воздействия инсектицида актары на 

функ-ционирование периферических органов и 

тканей. 

Результаты ранее проведенных исследо-

ваний в Институте физиологии им. Академика 

Абдуллы Караева продемонстрировали, что 

введѐнный извне СМАБ стимулирует усилен-

ный синтез БТШ70 в тканях животных. В 

частности, внутримы-шечное введение мышам 

СМАБ приводит через 5 ч к регистрируемому 

методом вес-терн-блотинга резкому увеличе-

нию уров-ня БТШ70 в печени, не выявляемое у 

интактных животных (Аллахвердиева и др., 

2019). При проведении опытов на крысах 

регистрация уровня экспрес-сии БТШ70 в пече-

ни у крыс через разные интервалы времени (1.5, 

3 и 5 ч) после внутрибрюшинного введения 

СМАБ поз-волила выявить, что в наибольшей 

сте-пени уровень БТШ-70 возрастал через 3 ч 

(Nurullayeva et al., 2017). В проведенных 

экспери-ментах на кроликах со сформиро-ван-

ной пигментной дистрофией сетчатки с помо-

щью НИФА также было обнару-жено, что вве-

дение СМАБ в стекловидное тело глаза вы-

зывает многократное повышение уровня БТ-

Ш70 в сетчатке у животных (Исмайлова, Мех-

тиев, 2018). Вместе с тем, из данных литерату-

ры, а также из ранее полученных результатов 

исследований лаборатории «Молекулярных ос-

нов интегративной деятельности» известно, что 

БТШ70, являясь белками-шаперонами, обеспе-

чивают защиту клеток тканей организма от воз-

действия неблагоприятных факторов различной 

природы, в том числе химической (химические 

и бактериальные токсины). Принимая во внима-

ние эти данные, становятся понятными резуль-

таты 2-й серии исследований, в которой заме-

тное повышение уровня выживаемости у жи-

вотных опытной группы, подвергнутых воз-

действию летальной дозы инсектицида актары, 

под влиянием предварительно введѐнного СМ-

АБ, вероятно, связано с усиленной индукцией в 

их тканях синтеза БТШ70, обеспечиваю-щих 

защиту клеток от повреждающего воздействия 

инсектицида. 

Исследования, в которых искусствен-ным 

образом снижали уровень БТШ70, продемон-

стрировали важную роль БТШ70 в процессах 

апоптоза. Было обнаружено, что клетки, лише-

нные двух генов, регулирующих синтез БТШ70, 

hsp70.1 и hsp70.3, чрезвычайно чувствительны к 

апоптозу под влиянием различных неблагоп-

риятных воздействий (Schmitt et al., 2003). Вме-

сте с тем, в исследованиях, вы-полненных на 

клетках злокачественных опухолей, было выя-

влено, что снижение уровня БТШ70 в этих 

клетках приводит к их спонтанному апоптозу 

(Nylandsted et al., 2000). Следовательно, исто-

щение ресурсов серотонинергических системы 

организма, приводящее к снижению синтеза 

БТШ70, может лежать в основе апоптоза клеток 

особей сазана, подвергнутых воздействию ин-

сектицида актары.  

Выявленный в данной работе эффект ин-

сектицида актары в виде снижения уровней 

МДА и ГП в тканях печени и головного мозга, 

возможно, обусловлен истощением ресурсов се-

ротонинергической системы организма живот-

ных. С другой стороны, повышение активности 

этой системы в результате введения животным 

СМАБ, напротив, вызывает нормализацию по-

казателей ПОЛ посредством снижения их зна-

чений в жабрах и повышения ПОЛ в печени до 

уровня интактных животных. Вместе с тем, в 

жабрах животных под влиянием инсектицида 

наблюдалась динамика уровней МДА и ГП, от-

личная от их динамики в печени и головном 

мозге, возможно, обусловленная непосредст-

венным воздействием инсектицида на клеточ-

ные элементы жабр.  

Следует обратить внимание на не-обы-

чный характер изменения уровней МДА и ГП в 

головном мозге под влиянием СМАБ у особей 

сазана, подвергнутых воздействию инсектицида 

актары. В отличие от характера изменения по-

казателей ПОЛ в печени и жабрах у этих же 

животных под влиянием СМАБ, в голов-ном 

мозге контрольных животных наблю-далось 
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снижение обоих показателей, что отражает воз-

действие самого инсектицида (контрольным 

животным вводили инактивированный СМАБ), 

тогда как в головном мозге животных опытной 

группы под влиянием СМАБ происходило 

дальнейшее снижение уровней МДА и ГП. При-

нимая во внимание точку приложения действия 

неоникотиноидов на нхолинорецепторы серото-

нинергических нервных клеток, указанный ха-

рактер изменения показателей ПОЛ в головном 

мозге под влиянием СМАБ, повидимому, свиде-

тельствует о синергичности эффектов ин-секти-

цида актары и СМАБ на показатели ПОЛ кле-

ток головного мозга. 

Полученные в данном исследовании ре-

зультаты влияния СМАБ на уровни МДА и ГП 

в тканях, включая головной мозг, подвергнутых 

воздействию инсектицида актары особей сазана 

совпадают с ранее изученным характером его 

влияния на эти показатели в тканях молоди 

осетров, содержавшихся в воде с примесями 

полиароматических углеводородов (ПАУ) и тя-

жѐлых металлов (Бахшалиева и др., 2010). В 

указанных опытах также наблюдалось заметное 

повышение уровней МДА и ГП и восстановле-

ние их уровней у экспонированных в неблагоп-

риятных условиях животных опытной группы 

под влиянием СМАБ до их значений у интак-

тных животных. Вместе с тем, полученные ра-

нее результаты влияния блокады СМАБ антите-

лами на уровни МДА и ГП, оказывающей воз-

действие, однонаправленное с влиянием ПАУ и 

тяжѐлых металлов на эти показатели ПОЛ (Бах-

шалиева и др., 2010), раскрывают характер вли-

яния сублетальных концентраций инсектицида 

на ткани особей сазанов. 
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Aktara insektisidinin təsiri fonunda çəki balığının baĢ beyin  və digər toxumalarında gedən 

oksidləĢmə stresinə smaz-in müxtəlif xarakterli təsiri 

T.N.Allahverdiyeva
 

Azərbaycan Dövlət Kənd Təssərrüfat Universiteti 

XÜLASƏ 

Açar sözləri: neonicotinoid insektisidi aktlara, çəki balığı, baş beyin, qaraciyər,  qəlsəmə, 

serotonin modullu antikonsolidasiya zülalı (SMAZ), lipid peroksidləşmə 

Çəki balıqları fərdləri üçün aktara insektisidinin subletal qatılığı 360 mq/l bərabər idi. Göstərilib 

ki, aktara insektisidinin letal qatılığa məruz qalmıĢ baıqlarda SMAZ-ın əzələdaxili qabaqcadan 

yeridilməsi nəticəsində serotoninergik sistemin aktivliyinin süni yolu ilə artması onların sağ qalmasına 

və toxumalarda LPO-nin sıviyyəsinin normalaĢmasına imkan verir. Çəki balıqların fərdlərinin 

toxumalarında MDA və HP miqdarlarına SMAZ-ın müxtəlif təsiri aĢkar olunub: qaraciyərdə və 

qəlsəmələrdə insektisid təsirindən onların dəyiĢilmiĢ miqdarlarının norma-laĢması halda beyində, 

əksinə SMAZ-ın təsirindən insektisidin effektlərinin güclənməsi qeyd olunurdu. Güman edilir ki, bu 

nəticə SMAZ-ın və insektisidin beyin hüceyrələrinə sinergik xarakter təsirini Ģəhadət edir. 

Çəki balıqların fərdlərində aktara neonikotinoid insektisidinin təsinə qarĢı SMAZ-ın 

antiapoptotik aktivliyinin mövcud olmasından, həmçinin beyində və periferik orqanlarda MDA və HP-

in miqdarlarına SMAZ-ın müxtəlif xarakter təsirindən fikir söylənilir. 

 

Different character of effects of serotonin-modulating anti-consolidation protein on oxidative 

stress in the brain and other tissues of sazan specimens on the background of insecticide aktara 

T.N.Allahverdiyeva 

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

Key words: neonicotinoid insecticide actara, sazan specimens, brain, liver, gills, serotonin-

modulating anticonsolidation protein (SMAP), lipids peroxidation 

The sub-lethal concentration of actara insecticide for sazan specimens was 360 mg /L. It was 

shown that an artificial upregulation of the serotonergic system as a result of i.m. administration of 

SMAP to the animals, subsequently exposed to the lethal concentrations of actara insecticide, 

promoted their survival and normalization of the level of lipid peroxidation in the tissues. A different 

character of the influence of SMAP on the levels of MDA and HP in the tissues of sazan specimens 

was revealed: if in the liver and gills normalization of their levels, changed under the impact of an 

insecticide, was observed whereas in the brain, in contrast, under the influence of SMAP, 

strengthening of the effects of insecticide was observed, that, apparently, indicates to a synergistic 

effect of SMAP and insecticide on the brain cells. 

The conclusion is made about the anti-apoptotic activity of SMAP in relation to the effect of 

lethal concentrations of the neonicotinoid actara insecticide on the sazan specimens, as well as about 

different character of the effects of SMAP on the levels of MDA and HP in their brain and peripheral 

tissues. 
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MÜƏSSĠSƏDƏ BĠZNES PROSESLƏRĠN REĠNJĠNĠRĠNQĠ 

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru M.N.Məmmədov 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

X.Ə.Məmmədov, X.V.Məsimova 

Aqromexanika ETİ 

Açar sözlər: informasiya, KİS, müəssisə, böhran amili, idarəetmə 

 

Korporativ informasiya sistemlərinin iĢlə-

nib hazırlanması ayrı-ayrı biznes proseslərin yeni-

dən layihələndirilməsi (reinjinirinqi), eləcə də qə-

rarların qəbul olunması həyata keçirilmədən 

mümkün deyil. Yeni layihələrin reallaĢdırılması 

həm də müəssisənin strukturunda ciddi dəyiĢik-

liklərin aparılmasıdır. Ümumiyyətlə, müəssisədə 

KĠS-nin inkiĢafı özlüyündə aktuallaĢdırmanın, ar-

xivləĢdirmənin və informasiya emalının yeni qay-

dalarının tətbiqini nəzərdə tutur. 

KĠS-nin qurulmasının səmərəli planının iĢ-

lənib hazırlanması müəssisənin informasiya tələ-

batının dəqiq öyrənilməsini tələb edir. Ġnformasi-

ya tələbatının müəyyənləĢdirilməsinin iki yanaĢ-

ması mövcuddur: 

- müəssisənin hərtərəfli təhlili: 

- böhran amillərinin təhlili. 

Müəssisənin hərtərəfli təhlili. Bu yanaĢma-

nın əsası müəssisədə ayrı-ayrı bölmələr, funksiya-

lar, proseslər və layihələr çərçivəsində hərtətəfli 

təhlilin aparılmasından ibarətdir. Eyni zamanda 

müəssisənin hər hansı bir bölməsinin informasiya 

tələbatı bütövlükdə müəssisənin malik olduğu ve-

rilənlərə əsaslanaraq müəyyənləĢdirilə bilər.   

Bu cür yanaĢmanın tətbiqi zamanı hər han-

sı informasiyanın hansı məqsədlə istifadə olun-

ması, onun mənbəyi, onu əhatə edən xarici mühi-

tin strukturu, qərarların qəbul edilməsi prosesləri 

və lazım olan əlavə verilənlər ilə əlaqədar müəssi-

sə rəhbərliyininin sorğuları aparılır.  Aparılan bu 

cür tədqiqatların nəticələri ayrı-ayrı bölmələr, 

funksiyalar, proses və ya layihələr üzrə aqreqat-

laĢdırılaraq bütövlükdə müəssisənin informasiya 

axımını təsvir edən verilənlərin strukturu yaradı-

lır. Hərtərəfli təhlilin zəif cəhəti ondan ibarətdir 

ki, onun tətbiqi nəticəsində böyük miqdarda izafi 

informasiyanın alınması lazım gəlir. Bu isə emal 

və təhlil iĢinin ĢətinləĢdirir və prosesin özü çox 

baha baĢa gəlir. Bir qayda olaraq bu cür sorğular 

orta və aĢağı halqanın rəhbərləri arasında aparılır. 

Müəssisə menecerlərinin cari vəziyyətin təhlili 

üçün cəlb olunması həmin qrupa aid mütəxəssis-

lərin gərgin iĢ rejiminə malik olması və yüklən-

məsi ilə əlaqədar olaraq çətindir. 

Qeyd edək ki, bu yanaĢmada tərtib olunan 

sorğulardakı suallların əksəriyyəti əsas məsələləri 

deyil, informasiya tələb olunan digər  məsələləri 

əhatə edir. Nəticədə artıq qismən də olsa mövcud 

olan sistemin avtomatlaĢdırılması həyata keçirilir 

və bununla da biznesin aparılması üçün yeni ya-

naĢma və üsullardan istifadəyə daha az yer ayrılır.  

Böhran amillərinin təhlili. Bu yanaĢmanın 

əsas postulatı ondan ibarətdir ki, müəssisənin in-

formasiya tələbatı az saylı böhran amilləri ilə 

müəyyənləĢdirilir. Əgər qoyulan məqsədə nail 

olunursa onda müəssisənin müvəffəqiyyətinə zə-

manət vermək olar. 

Hər bir müəssisənin böhran amilləri sahə-

dən, təĢkilati strukturdan, konkret rəhbərdən, ətraf 

mühitdən asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Əslində 

bu yanaĢmanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 

müəssisə informasiya sisteminin əsas məsələləri 

müəssisə rəhbəri tərəfindən asanlıqla müəyyən-

ləĢdirilə bilər.  

Böhran amillərinin təhlilində tətbiq olunan 

əsas alət fərdi sorğulardır, yəni üç və ya dörd yu-

xarı səviyyə rəhbərlərinin sorğusu aparılır. Bu 

sorğuların məqsədi böhran amillərinə təsir edən 

priritet məsələlər müəyyənləĢdirilir. Bu qayda ilə 

alınan ayrı-ayrı böhran amilləri aqreqatlaĢdırıla-

raq müəssisənin böhran amilləri müəyyənləĢdiri-

lir. Bundan sonra müəyyənləĢdirilən böhran amil-

ləri əsasında informasiyanı təqdim edəcək sistem 

qurulur. 

Böhran amillərinin təhlilində təĢkilatın hər-

təfli təhlilinə nisbətən daha az həcmdə informasi-

ya araĢdırılır. Böhran amillərinin təhlili zamanı 

sorğuya yuxarı səviyyə rəhbərləri cəlb olunur və 

sorğu sualları bir neçə böhran faktorlarına uyğun 

sualar əsasında tərtib edilir. Bu cür yanaĢma istə-

nilən sahədə, müxtəlif konkurensiya və informa-

siya axımlarına malik təĢkilatlarda istifadə oluna 

bilər. Qeyd edək ki, bu yanaĢma əsasında qurul-

muĢ informasiya sistemləri konkret təĢkilat üçün 

daha uyğundur. 

YanaĢmanın güclü tərəfi ondan ibarətdir ki, 

o, ətraf mühitin dəyiĢməsini nəzərə alır. Hərtərəfli 

təhlil yanaĢmasından fərqli olaraq, böhran amillə-

rinin təhlili yanaĢması təĢkilatın informasiya 

axımlarının idarə olunması üsullarına istiqamət-

ləndirilir.   
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Böhran amillərinin təhlili yanaĢmasının ça-

tıĢmayan cəhəti ondan ibarətdir ki. verilənlərin 

aqreqatlaĢması və təhlili prosesləri sırf yaradıcı 

xarakter daĢıyır. Ayrı-ayrı böhran amillərinin va-

hid amil kimi aqreqatlaĢdırılmasının ciddi, formal 

üsulu yoxdur. Digər tərəfdən sorğuya cəlb olu-

nanlar üçün Ģəxsi və təĢkilati böhran amillərinin 

məhdudlaĢdırılmasında tez-tez qarıĢıq salma və 

üst-üstə düĢməmə baĢ verir. Məsələn, hər hansı 

rəhbər üçün böhran amili olan bir xüsusiyyət 

ümumilikdə təĢkilat üçün vacib olmaya da bilər. 

Bundan baĢqa, bu cür yanaĢma yalnız yuxarı sə-

viyyə rəhbərlərinin sorğuda iĢtirakına yönəldil-

miĢdir. Nəhayət, qeyd etmək lazımdır ki, bu üsul, 

proses zamanı müəyyənləĢdirilmiĢ tələbatların 

dəqiqliklə xarici mühitdə və idarə etmədə baĢ ve-

rən dəyiĢiklikləri əks etdirməsinə zəmanət vermir. 

Tələbat ondan ibarətdir ki, hər bir müəssisədə ya-

radılmıĢ informasiya sistemi müəssisənin xarici 

mühitinə və idarə etmədə baĢ verən dəyiĢikliklərə 

tam uyğun olmalıdır. AĢağıdakı Ģəkil 1-də böhran 

amillərinin təhlili üsulunun sxemi verilmiĢdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 1. Böhran amillərinin təhlili üsulunun sxemi 

 

Ġnformasiya texnologiyalarının və KĠS-nin 

tətbiqi ilə əlaqədar olaraq korporasiyanın miqya-

sının dəyiĢməsi ən kiçik təsirlərdən baĢlamıĢ, ən 

böyük təsirlərə malik ola bilər. AĢağıdakı Ģəkil 3-

də KĠS-nin tətbiqi ilə təĢkilatda baĢ verən 3 tip 

struktur dəyiĢiklikləri verilmiĢdir: avtomatlaĢdır-

ma, yenilənmə, reinjinirinq və paradiqmanın də-

yiĢdirilməsi. DəyiĢikliklərin hər bir tipinə müəy-

yən risk səviyyəsi uyğundur. Müəssisə dəyiĢiklik-

lərin tipik və sadə forması avtomatlaĢdırmadır. 

Ġnformasiya texnologiyalarının ilk tətbiqi ayrı-

ayrı funksiya və proseslərin avtomatlaĢdırılması 

olub ki, bunun da nəticəsində təĢkilatın ayrı-ayrı 

bölmələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyi yüksəlmiĢ-

dir. TəĢkilatın daha dərin formada dəyiĢiklikləri, 

avtomatlaĢmaya əsaslanan prosedurların yenilən-

məsidir. AvtomatlaĢdırma zamanı tez-tez ayrı-

ayrı bölmələrin və ya bütövlükdə təĢkilatın fəaliy-

yətində ―dar yerlər‖ müəyənləĢdirilir. Məhz bu 

cür ―dar yerlər‖ mövcud prosedurlar sistemini və 

təĢkilatın strukturunu daha böyük edir. Prosedur-

ların yenilənməsi standart prosedurların modern-

ləĢdirilməsini və ―dar yerlərin‖ aradan qaldırılma-

sını təmin edir ki, bununla da standart prosedurlar 

daha rasional və yeni olur. 

A menecerinin 

bönran amilləri 

B menecerinin 

bönran amilləri 

C menecerinin 

bönran amilləri 

D menecerinin 

bönran amilləri 

Fərdi böhran amıllərinin 

aqreqatlaĢdırılması və 

təhlili 

Müəssisənin böhran 

amıllərinin müzakirəsi 

Müəssisənin böhran 

amıllərinin 

müəyyənləĢdirilməsi 

Verilənlər bazası və qərarların 

qəbul olunmasının dəstəklən-

məsi sisteminin yaradılması 

Ġnformasiya sistemlərinin prioritet-

lərinin iĢlənib hazırlanması üçün 

böhran faktorlarından istifadə 
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Şəkil 2. Müəssisədə struktur dəyişikliklərin miqyası 

 

Müəssisənin daha geniĢ dəyiĢiklikləri biz-

nes proseslərin reinjinirinqi zamanı baĢ verir. 

Onun mahiyyəti biznes proseslərin təhlili, sadə-

ləĢdirilməsi və modernləĢdirilməsindən ibarətdir.  

Reinjinirinq, xərclərin azaldılması məqsədilə iĢ 

axımları (workflow)  və məhsulların istehsalı və 

xidmətlərlə əlaqədar biznes proseslərə radikal 

olaraq yenidən baxılmasını nəzərdə tutur. Ġnfor-

masiya texnologiyalarından istifadə edərək təĢki-

lat göstərilən xidmətlərin sürət və keyfiyyətini 

yüksəltmək və xərcləri azaltmaq üçün biznes pro-

seslərə yenidən baxmaq və onları modernləĢdir-

məyə müvəffəq ola bilər. Biznes proseslərin rein-

jinirinqin əsas vəzifəsi əmək proseslərinin yeni-

dən təĢkili və təkrarlanan artıq kağız iĢlərinin ara-

dan qaldırılmasıdır. Reinjinirinq prosedurların ye-

nilənməsindən daha mürəkkəbdir. Belə ki, reinji-

nirinq təĢkilatda proseslərin necə strukturlaĢdırıl-

masını müəyyənləĢdirə bilər.   

Lakin prosedurların yenilənməsi və biznes 

proseslərin reinjinirinqi müəssisənin ayrı-ayrı fəa-

liyyət fəaliyyəti sferalarını əhatə edir. Yeni infor-

masiya texnologiyaları isə müəssisənin fəaliyyət 

üsullarını, hətta fəaliyyət istiqamətlərini köklü 

dəyiĢməklə, bütün strukturu dəyiĢə bilər. DəyiĢik-

liklərin bu cür daha radikal formada olması para-

diqmanın dəyiĢdirilməsi adlandırılır. Paradiqma-

nın dəyiĢdirilməsi fəaliyyətin ayrı-ayrı prosedur 

və proseslərinin deyil, ümumilikldə müəssisənin 

fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə baxılmasını nəzər-

də tutur Müəssisənin idarə etmə proseslərinin və 

onların koordinasiyasının mürəkkəbliyi paradiq-

manın dəyiĢdirilməsi və reinjinirinqin səmərəsiz 

olmasına səbəb ola bilər.  

 

Bir tərəfdən biznes proseslər real material, 

informasiya və biliklər axımlarını təqdim edir. 

Eyni zamanda biznes proseslər müəssisənin öz 

iĢini, layihələrini, informasiya və biliklərini koor-

dinasiya edən unikal üsulları əks etdirir.   

Səmərəliliyin yüksəldilməsinin adi üsulları 

olan proseslərin yenilənməsi və avtomatlaĢdırma 

ciddi nəticələri təmin etmir. Xüsusi halda, müəs-

sisələrin əksəriyyətində yeni informasiya texnolo-

giyaları iĢlərin köhnə üsulla aparılmasının 

avtomatlaĢdırılması məqsədilə istifadə edilir. Bu 

isə əslində strukturlaĢdırılmamıĢ hərəkətlərin xao-

sunun avtomatlaĢdırılmasıdır.  

TəĢkilin səmərəliliyinin ciddi yüksəliĢinə 

nail olmanın əsas üsullarından biri biznes proses-

lərin reinjiniriqidir. Aydındır ki, biznes proseslə-

rin təkmilləĢdirilməsi onun rəqabətə davamlılığı-

nın saxlanmasının əsas səbəbəbidir. Reinjinirih-

qin vacibliyi müasir iĢ dünyasının yüksək dina-

mikliyindən irəli gəlir. Reinjinirinq tədbirlərinin 

yerinə yetirilməsi proseslərdə müəssisənin əvvəl-

ki səriĢtələrini nəzərə almadan, necə deyərlər ağ 

vərəqdən baĢlamalıdır. Reinjinirinqə baĢlayarkən 

müəssisə onun biznes proseslərində kök salmıĢ 

ənənəvi yanaĢmalardan imtina etməlidir.  

Biznes proseslərin reinjinirinqi aĢağıdakı 

üç mərhələdə reallaĢdırılır: 

- mövcud biznes proseslərin modelləĢdiril-

məsi və təhlili; 

- prinsipial olaraq yeni biznes proseslərin 

iĢlənib hazırlanması; 

- yeni biznes proseslərin tətbiqi. 

Səmərəli reinjinirinq üçün rəhbərlik alına-

caq nəticələri əvvəlcədən qismən də olsa müəy-

yənləĢdirməlidir. Reinjinirinqin müvəffəqiyyətlə 

aparılması üçün müəssisə əsas biznes prosesləri, 



ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019, №4 

75 

yəni daha çox müvəffəqiyyət təmin edən biznes 

prosesləri müəyyənləĢdirməlidir. Hazırda müəssi-

sələrin çoxu öz biznes proseslərini yenidən qur-

mağa imkan verən yeni informasiya sistemlərinin 

qurulmasına çalıĢır. KĠS-nin qurulması zamanı 

vəzifələr, məsuliyyətlər, əməkdaĢların vəzifələri, 

mal, maliyyə və informasiya axımları, sənəd döv-

riyyəsi, habelə bütövlükdə korporativ mədəniyyət 

düĢünülmüĢ Ģəkildə təhlil olunmalıdır. Buradan 

aydın olur ki, KĠS müəssisənin dəyiĢdirilməsinin 

güclü alətlərindən biridir. KĠS-nin qurulmasına 

qədər biznes proseslərin reinjinirinq prosesləri ye-

rinə yetirilməlidir.   

Son zamanlar müəssisə strategiyası ilə bir 

tərəfdən təĢkilati prosedurlar arasında, digər tərəf-

dən isə informasiya sisteminin elementləri arasın-

dakı asılılığ artır. Məhz bu səbəbdən müəssisə 

rəhbərləri gələcək planların qurulmasında bu əla-

qələri nəzərə almalıdırlar. Bütün bunlarla yanaĢı 

informasiya sistemlərinin müəssisə ilə inteqrasi-

yası və sistem tərəfindən həll olunan məsələlərin 

əhatə dairəsi geniĢlənir. AĢağıdakı Ģəkil 3 və Ģəkil 

4-də uyğun olaraq müəssisələrin köhnə ierarxik 

strukturu və ierarxiyanın onlara transformasiyası-

nın müasir tendensiyaları göstərilmiĢdir. 

 
Şəkil 3. Çoxlu sayda idarə etmə səviyyəsinə malik ənənəvi ierarxik təşkilat 

 

 
Şəkil 4. Hamarlanmış idarə etmə səviyyəsinə malik təşkilat 

 

Müəssisələrin əvvəllki inkiĢaf mərhələlə-

rində mərkəzləĢdirilmiĢ həllər üstünlük təĢkil 

edirdi və informasiya axımları idarəetmə ierarxi-

yası ilə ən yüksək səviyyəyə qalxırdı və bundan 

sonra direktiv göstəriĢlər yuxarıdan aĢağıya döğru 

istiqamətləndirilirdi. Kompüter texnologiyalarının 

yaranması ilə böyük bürokratiya təĢkilatları renta-

belsiz və rəqabətə davamsız oldular. Qəbul olun-

muĢ qərarların gecikməsi səbəbində artıq istehsal 

Ģəraiti ilə adekvat olmurdu. Bu səbəbdən də aĢağı 

səviyyələrə fəaliyyət azadlığı verildir. Lakin bu 

azadlıq aĢağı səviyyələrin məsuliyyətinin artırıl-

masına səbəb oldu.  

Hal-hazırda bir Ģirkətin əməkdaĢları bir-bi-

rindən uzaqda olsalar da Ģəbəkə vasitəsi ilə əlaqə-

li iĢləyə bilərlər və bu zaman onların standart tə-

yin olunmuĢ saat miqdarında və yalnız ofisdə iĢ-

ləməsi məcburi deyil. Elektron poçt, Ġnternet, 

video-konfranslar və s. Kimi Ģəbəkə texnologiya-

larının imkanları müxtəlif coğrafi məkanlarda 

yerləĢən müəssisə bölmələrinin əlaqəli iĢləməsini 

təmin edir. 
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SUMMARY 

 

Key words: information, CIS, enterprise, critical factor, management 

The critical factors of any enterprise depending on the industry, structure, specific manager and 

environment can be different. The advantages of this approach is that the main tasks of the enterprise 

information system can easily be determined by the head of the enterprise. 

Wider changes in the enterprise occur during the reengineering of business processes, the 

essence of which is the analysis, simplification and modernization of business processes. Using 

information technology, an organization can revise and modernize business processes in order to 

accelerate the implementation and quality of services provided and reduce costs. 

Currently, employees of the company, regardless of distance, can work together using network 

technologies, while it is not necessary to sit in the office and work at a strictly defined time. Network 

technology ensures the collaboration of employees, regardless of location and time of day. 

 

Реинжиниринг бизнес просессов в преприятии  

Доктора философии по технике М.Н.Мамедов 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

Х.А.Мамедов, Х.В.Масимова 

Aqromexanika НИИ 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: информация, КИС, предприятие, критический фактор, управление 

Критические факторы любого предприятия в зависимости от отрасли, структуры, 

конкретного руководителья и окружающей среды могут быть различными. Преимущества 

этого подхода заключается в том, что основные задачи информационной системы предприятия 

легко может определятся руководителем предприятия.  

Более широкие изменения предприятия происходить во время реинжиниринга бизнес 

процессов, суть которого заключается в анализе, упрощении и модернизации бизнес процессов. 

Используя информационных технологий, организация с целью ускорения выполнения и 

качество оказываемых услуг и снижения расходов может пересмотреть и модернизировать 

бизнес процессов. 

В настоящее время сотрудники фирмы вне зависимости от расстояния могут работать 

вместе используя сетевые технологии, при этом не обязательно сидеть в офисе и работать в 

строго определенное время. Сетевые технологии обеспечивает совместную работу сотрудников 

вне зависимости от места нахождения и время суток. 
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I NÖV SƏTH ĠNTEQRALLARININ FĠZĠKĠ TƏTBĠQLƏRĠNƏ AĠD MƏSƏLƏLƏR 

R.Z.Baratzadə, G.N.Əliyeva.L.A.Ramazanova 

                                                                                Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

                                                                                  
Açar sözlər:örtük,maye, səth, yük, kütlə, moment, qüvvə, təzyiq 

 

Ġkiqat inteqralın ümumiləĢmiĢ forması səth inteqralıdır.  

I növ səth inteqralının hesablanması   səthinin     müstəvisinə 

proyeksiyası olan   oblastı üzrə ikiqat inteqralın hesablanmasına 

gətirilir (Ģək.1). Səth inteqrallarının vasitəsi  

ilə səthin sahəsi, qapalı səthlə məhdud olunmuĢ cismin həcmi 

hesablanır. Səth inteqralları bir sıra tətbiqi hesablamalarda istifadə 

olunur. Onun köməyi ilə örtüyün kütləsi, örtüyün kütlə mərkəzi, ətalət 

momenti, cazibə qüvvəsi və təzyiqin qüvvəsi, səthdən keçən mayenin 

axımı, səth üzrə paylanmıĢ elektrik yükü və s. hesablanır. 

Örtüyün kütlə mərkəzi və ətalət momentləri 

Tutaq ki,   nazik hamar örtükdür. Örtüyün kütləsi sıxlıq 

funksiyası  (     ) ilə təyin olunur. Onda örtüyün tam kütləsi I növ 

səth inteqralı ilə belə təyin olunur: 

  ∬  (     )  
 

                         (1) 

Örtüyün kütlə mərkəzinin koordinatları aĢağıdakı düsturlardan tapılıır: 

   
   

 
    

   

 
     

   

 
               (2) 

burada   

    ∬   (     )   

 

    ∬   (     )       ∬   (     )   

  

 

momentləri             koordinat müstəvilərinə nəzərən I tərtib 

momentlərdir. 

  ,       oxlarına nəzərən ətalət momentləri uyğun olaraq aĢağıdakı 

düsturlardan tapılır 

   ∬(     )   (     )   

 

   ∬(     )   (     )  

 

  

   ∬ (     )   (     )  
 

                                            (3) 

           müstəvilərinə nəzərən ətalət momentləri isə aĢağıdakı düsturlardan tapılır: 

    ∬    (     )   

 

    ∬    (     )  

 

  

    ∬     (     )  
 

                                                            (4) 

Səthin cazibə qüvvəsi 

    ∬ (     )
 

  
                                                                     ( )

 

 

burada   (              )  - qravitasiya sabiti,  (     )-sıxlıq funksiyasıdır. 

Təzyiqin qüvvəsi 

Tutaq ki,  səthi   vektoru ilə verilmiĢdir və hər hansı təzyiq qüvvəsinin təsiri altındadır.  ( ) 
təzyiqinin təiri altında yaranan tam  ̅ qüvvəsi əth inteqralı vasitəsi ilə belə hesablanır: 

  ∬ ( )

 

                                                              ( ) 

Təzyiq   səthinə yönəlmiĢ normal üzrə təsir göstərir. Onda 
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  ∬  ( )   ∬     
  

 

 -   səthinə çəkilmiĢ vahid vektordur. 

Mayenin və maddənin axımı 

Əgər vektor meydanı olaraq mayenin  ( ) sürəti götürülürsə onda   

səthindən keçən axıma mayenin axımı deyilir. 

  ∫  ( )                                                                ( )

 

 

Analoji olaraq      ( -sıxlıqdır) maddənin axımı adlanır və 

aĢağıdakı düsturla hesablanır: 

  ∬  ( )  

 

 

O qiymətcə vahid zamandz   səthindən keçən maddənin kütləsinə bərabərdir. 

Səthin yükü 

Tutaq ki,  (   ) səthdə yükün paylanma sıxlığıdır. Onda    səthi üzrə tam yük aĢagıdakı 

düsturla ifadə olunur:  

  ∬ (   )                        ( )

 

 

Məsələ 1. Parametrik Ģəkildə verilmiĢ silindrik örtüyün kütləsini tapın;  

 (   )                        burada             (Ģək.2).Örtüyün 

sıxlığı  

 (     )    (     ) düsturu ilə hesablanır.( Ģək 2) 

Həlli. Örtüyün kütləsini (1) düsturu ilə tapırıq.   -i hesablayaq.  

   |
  

  
 
  

  
|      

Xüsusi törəmələri və onların vektorial hasilini tapaq: 
  

  
                      

  

  
             

  

  
 
  

  
 |

   
            

   

|                   

 |
  

  
 
  

  
|  √                   

Buradan alırıq ki,           
Həqiqətən də örtüyün kütləsi  

  ∬ (     )   ∬  (     )   

  

 

 ∬   (               )

 (   )

        ∫   ∫      

 

 

  

 

 

     *(
  

 
)  

 +  
      

 
  

Məsələ 2. Birinci oktantda yerləĢən və sabit    sıxlığı olan             sferik örtüyünün 

bir hissəinin ağırlıq mərkəzini tapın.(Ģək 4) 
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∬     

  
 
∬   

  
 

      

  

 

 

Birinci tərtib     momentini hesablayaq. 

    ∬  (     )     ∬      ∬  √  (
  

  
)
 

 (
  

  
)
 

     

 (   )  

 

Burada  (   )    müstəvisində səthin proyeksiyasıdır.(Ģək 5) 

Belə ki, 
  

  
 

 

  
√         

  

√        
  

  

  
 

 

  
√         

  

√        
  

√  (
  

  
)
 

 (
  

  
)
 

 √  (
  

√        
)

 

 (
  

√        
)

 

 
 

√        
  

Buradan     momentinin ifadəsini alırıq: 

       ∬
     

√        
 (   )

  

Sonra polyar koordinatlara keçərək alırıq: 

    ∬
           

√     
    ∫       ∫

    

√     
 

 

 

 
 

  (   )

 

    [(     )  

 
 ]  ∫

        

√     
      [∫√          ∫

  

√     

 

 

 

 

]

 

 

  

Kvadrat mötərizə içərisində olan ∫ √       
 

 
 birinci inteqralı hesablayaq. 

                  əvəzləməsini aparaq.               
 

 
  Onda 

∫√       

 

 

 ∫√                    ∫          ∫
       

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    

 
  

 
[(  

     

 
)   

 

 ]  
  

 
 ( 

 

 
)   

   

 
  

Ġkinci inteqral aĢağıdakı qiyməti alır: 

∫
  

√     

 

 

 (      
 

 
)   

                   
 

 
  

Beləliklə birinci növ     ətalət momenti 

        * 
   

 
   ( 

 

 
)+      

   

 
 

    
 

 
  

Buradan isə   -ni tapırıq. 

   
   

 
 

    
 

 
    

 

 

 
 

 
  

Simmetriyaya əsasən digər koordinatlar da eyni qiymət alır. Beləliklə sferik örtüyün ağırlıq 

mərkəzinin koordinatları belə olur: 

(        )  (
 

 
 
 

 
 
 

 
)  



ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019, №4 

80 

Məsələ 3. Radiusu   olan silindrik boruda ixtiyari maye        (
 

   
) sürəti ilə axır;  -

borunun oxu boyunca yönəlmiĢ vahid vektordur,  -oxdan olan məsafədir,  -sabitdir. Borunun eninə 

kəsiyindən keçən mayenin axımını tapın. (Ģək 5) 

Həlli. Mayenin axımımnı müəyyən etmək üçün aĢağıdakı səth inteqralını  hesablamaq lazımdır: 

  ∬    

 

                                                                      ( ) 

   və   vektorları eyni istiqamətdə yönəldiyi üçün, mayenin axımı aĢağıdakı düsturla 

hesablanır: 

  ∬           
 

 

   ∫   ∫           
 

 

  

 
∫       
 

 
.  

Axırıncı inteqralı hissə-hissə inteqrallama üsulu ilə hesablayaq: 

                     ∫            

 (     )  
  ∫       (     )  

  [    (   )]  
 

 

 

     (   )      

   (   )     
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Problems for the application of surface integrals 

R.Z.Baratzade, G.N.Aliyeva, L.A.Ramazanova 

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

Key words: shell, liquid, surface, charge, mass, moment, force, pressure 

The article discusses some specific applications of surface integrals. Surface integrals are used 

in many applied calculations. In particular, with their help, the mass of the shell, the center of mass 

and the moment of inertia of the shell, the force of attraction and the force of pressure, the flow of 

liquid and matter through the surface, the electric charge distributed over the surface, etc. are 

calculated. Solved three problems on this topic. When solving problems, the method of integration by 

parts, vector product, polar coordinates, etc. were used. 

 

Задачи для применения поверхностных интегралов 

Р.З.Баратзаде, Г.Н. Алиева, Л.А.Рамазанова 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: оболочка, жидкость, поверхность, заряд, масса, момент, сила, 

давление 

В статье рассматриваются некоторые конкретные применения поверхностных 

интегралов. Поверхностные интегралы применяются во многих прикладных расчетах. В 

частности с их помощью вычисляются масса оболочки, центр масс и момент инерции 

оболочки, сила притяжения и сила давления, поток жидкости и вещества через поверхность, 

электрический заряд распределенный по поверхности и т.д. Решено по этой теме три задачи, 

При решении задач использованы метод интегрирования по частям, векторное произведение, 

полярные координаты и т.д.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Açar sözlər:  avtomobil, yüngül yanacaq, püskürmə sistemləri 

 

Qığılcımla alıĢdırmalı avtomobil mühərrik-

lərinin inkiĢafında qida sisteminin təkmilləĢdi-ril-

məsi birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Ənənə-

vi karbüratorlu quruluĢa malik qurğuların təkmil-

ləĢdirilməsi ilə yanaĢı prinsipcə yeni qida sistem-

lərinin – yüngül yanacaq püskürmə sistemlərinin 

yaradılması və tətbiqi daha vacib əhəmiyyət kəsb 

edir. Püskürmənin geniĢ miqdarda tətbiqinin zə-

ruriliyinin antomobillərin dinamiki keyfiyyətləri-

nin yaxĢılaĢdırılması, onların yanacaq qənaətcil-

liklərinin yüksəldilməsi və avtomobil mühərriklə-

rində ixrac qazlarının toksiki keyfiyyətlərinin (zə-

hərlilik dərəcəsinin) azaldılması zərurətindən irəli 

gəlir. Elektron idarə etmə ilə püskürmə sistemin-

dən istifadə  edilməsi daha böyük imkanlar açır, 

belə ki, mühərrikin bütün iĢ rejimlərində yanacaq 

verilməsini daha dəqiq proqramlaĢdırmağa Ģərait 

yaradır. Hal-hazırda bir çox xarici avtomobillərdə 

baĢlıca olaraq elektron idarəetməli yanacaq püs-

kürmə aparatları tətbiq edilir. 

Müasir avtomobil quruculuğunda püskür-

mədən istifadənin daha da artmasına baxmayaraq 

bir sıra məsələlər - püskürmə aparaturatlarının 

konstruksiyası ilə bağlı, bu aparatların mühərrik-

lərdə tətbiqi, istismarı ilə bağlı və s. məsələlər bu 

günə kimi xüsusi ədəbiyyatlarda kifayət qədər 

iĢıqlandırılmamıĢdır. 

Yanacaq püskürmə sistemlərinin inkĢaf 

mərhələləri [1]. Ġlk avtomobillərin mühərrikləri 

özlərindən əvvəlki stasionar mühərriklərdən kar-

büratorlu qida sistemini irsi olaraq mənimsəmiĢ-

lər. O zamanlar ən geniĢ yayılmıĢ primitiv (ən 

sadə) əl ilə idarə olunan buxarlaĢdırıcı karbürator-

lardan istifadə olunurdu. Belə karbüratorların av-

tomobillərdə istifadəsi XIX əsrin 90-cı illərinə 

təsadüf edir və konstruktorları baĢqa həll yollarını 

axtarmağa vadar edir. Hətta xarici qatıĢıqyaran-

madan imtina edilməsinə və maye yanacağın bir-

baĢa silindrin daxilinə verilməsinə səy göstərmiĢ-

lər. Hələ 1973-cü ildə mühərrik də yaradılmıĢdı, 

belə ki, ―toz halına salınmıĢ benzin iĢçi silindrin 

daxilinə üfürülmüĢdü‖. Benzinin silindrin baĢlı-

ğında yerləĢdirilmiĢ kameraya verilməsinə də 

cəhd  göstərilmiĢdir. Yanacağın kameraya veril-

məsi üçün ekssentrikdən hərəkət alan vərdənəli 

nasosdan istifadə edilmiĢdir. Avtomobil mühər-

riklərində tətbiqi sahəsində Qordon-Brillil siste-

mini də qeyd etmək lazımdır. Bu sistem sorma 

taktına yanacağın fırlanan təkər vasitəsilə məc-

buri verilmə sisemi ilə təchiz edilmiĢdi. 

Sorma borusuna yanacağın diofraqmalı na-

sos vasitəsilə verilmə sistemi də (1902-ci il – 

Vilen) təklif olunmuĢdu. Bir qədər sonra isə mər-

kəzdən-qaçma tipli nasos ilə və mühərrikin fırlan-

ma tezliyindən asılı olaraq  özünəməxsus üsulla 

yanacağın verilməsini nizamlayan Japi sistemi 

təklif olunmuĢdu. Bu sistemlərin mürəkkəbliyi 

onların tətbiqini çətinləĢdirirdi, 1890-cı ildə isə 

yeni pulverizator (tozlanlandırıcı) tipli yeni kar-

büratorun meydana gəlməsi, xüsusilə isə yanıcı 

qatıĢığın tərkibini avtomatik nizamlayan karbüra-

torun yaradılması (1903...1905-ci illər – Krebs, 

Brazye, Mozz sistemləri) yanacağın mexaniki 

üsulla verilməsi sahəsindəki iĢləri çox uzun müd-

dətə dayandırdı. 

Avtomobillərdə yanacaq püskürmə sis-

temlərinin tətbiqi. Avtomobil mühərrikləri üçün 

püskürmə sistemləri sahəsindəki iĢlər hərbiləĢmə 

illəri ərəfəsində axtarıĢ xarakteri  daĢıyırdı, belə 

ki, onların aparılması üçün baza olaraq aviasiya 

mühərriklərində püskürmə sistemlərinin, həmçi-

nin avtotraktor dizelləri üçün yanacaq aparatları-

nın konstruksiya edilməsi və istehsalı sahəsində 

əldə edilmiĢ böyük nailiyyətlər dururdu. Çoxsaylı 

eksperimentlər göstərdi ki, karbüratorlu qida sis-

teminin püsürmə sistemi ilə əvəz olunması mü-

hərrikin gücünü artırır və onun qənaətcilliyinin 

yüksəldilməsinə imkan verir. 

Qida sistemlərinin inkiĢafında yeni mərhələ 

ikinci dünya müharibəsindən sonra baĢlandı. 

Perspektiv model mühərriklərin güclərinin artırıl-

ması imkanlarını tədqiq edərək bir çox iri firmalar 

püskürmə sistemlərinə və onlardan istifadə im-

kanlarına diqqəti artırmağa baĢladılar. Böyük  

həcmdə tədqiqat və konstruktor iĢləri yerinə yeti-

rildi, nəticədə yanacaq püskürməli avtomobil mü-

hərriklərinin təcrübə nümunələri meydana gəldi. 

Avropada ilk birbaĢa püskürməli mühərrik ―Mer-

sedes Bens‖ firmasının avtomobilində, model 300 

SL (ФРГ-Almaniya Federativ Respublikası) qon-
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darılmıĢdı ki, onların istehsalı 1954-cü ildə baĢ-

ladı. ―Mersedes Bens‖ firması tərəfindən aparılan 

sonrakı tədqiqatlar göstərdi ki,  silindrə püskür-

mədən sorma borularına püskürməyə keçməklə 

eyni nəticələrə nail olmaq olar, həm də bu zaman 

püskürmə aparatlarının konstruksiyası əhəmiy-

yətli  dərəcədə sadələĢə bilər. Püskürmə aparatla-

rının konstruksiya-sında digər istiqamət yanaca-

ğın sorma burusuna tsikl üzrə yox, fasiləsiz veril-

məsi ilə bağlı idi. Belə aparatura ―Rorester‖ fir-

ması (ABġ) tərəfindən yaradıldı və ―ġevrole‖ fir-

masının (ABġ) ―Korvet‖ avtomobillərində qonda-

rılmıĢdı. 

Püskürmə sistemlərinin sonrakı inkiĢaf 

mərhələsi elektron nizamlama vasitələrinin tətbiqi 

ilə bağlı idi. Belə sistemlərin ilk konstruksiyası 

50-cı illərin ortalarında ―Bendiks‖  firması (ABġ) 

tərəfindən sınaqdan keçirilmiĢdi. Sonralar ―Ro-

bert BoĢ‖ firması (AFR) liderlik vəziyyətini ələ 

keçirdi. Firma mexaniki və hidromexaniki nizam-

layıcılarla püskürmə aparatlarının istehsalı sahə-

sində böyük təcrübəyə malik olduğu üçün 1967-ci 

ildə daha çox perspektivli tip aparatların – elek-

tron idarəetmə aparatlarının kütləvi istehsalına 

baĢladı. ―BoĢ‖ firmasının müxtəlif tip aparatları 

AFR, Fransa, ġvetsiya, Yaponiya, Ġtaliya və s. öl-

kələrin istehsal etdiyi avtomobillərdə geniĢ tətbiq 

olunmağa baĢladı. 

Avtomobil mühərriklərində tətbiq edilən 

yüngül yanacaq püskürmə sistemləri. Avtomobil 

mühərriklərində tətbiq edilən yüngül yanacaq 

püskürmə sistemləri aĢağıdakı kimi təsnif edilə 

bilər: 

Yanacağın verilməsinə görə: 

- birbaĢa püskürmə sistemləri; 

- sorma yoluna (taktına) püskürmə sistem-

ləri. 

Yanacağın verilmə üsuluna  görə: 

- tsikllərlə vermə sistemi; 

- fasiləsiz püskürmə sistemləri; 

Yanacağı dozalaĢdırıcı tipli düyümlər: 

- plunjerli nasoslar sistemi; 

- elektromaqnit forsunkalı sistemlər; 

- yanacağın təzyiqini nizamlama sistemləri; 

BirbaĢa püskürmə sistemlərində forsunka 

blok baĢlığında və ya silindrlər blokunda  elə yer-

ləĢdirilir ki,  yanacaq birbaĢa yanma kamerasına 

verilsin. Bu yeganə sinif sistemdir ki, burada ―bir-

baĢa  püskürmə‖ terminindən istifadə edilməsi 

qanuna uyğundur. (ingiliscə - direct injection, al-

manca - direkte Einspritzung), çox hallarda ədə-

biyyatlarda bütün püskür-mə sistemlərinə qeyri 

differensial Ģamil edilir. BirbaĢa püskürmədə for-

sunka tərəfindən tozlandırılan yanacaq yanma ka-

merasına daxil olur və orada yanıcı qatıĢıq əmələ 

gəlir. QatıĢıq yaranma prosesinin xüsusiyyəti 

yanma kamerasının formasından, forsunkanın  

yerləĢdirilməsindən, yanacağın verilmə qanuna-

uyğunluğundan və  kamerada olan hava yükünün 

hərəkətindən asılıdır. 

Yanma kamerasının formasının seçilməsi 

və alıĢdırma Ģamlarının yerləĢdirilməsi verilmiĢ 

yanacağın növündən asılı olaraq mühərrikin deto-

nasiyasız iĢləməsinin təmin olunması baxımından 

həyata keçirilir. Bununla bağlı məsələlər də az 

əhəmiyyət kəsb etmir, belə ki, sorma və çıxarma 

klapanlarının yuvaları uyğun gəlməlidir – onların 

en kəsik sahələri yüksək fırlanma tezliyinə malik  

püskürməli tipik mühəriklər üçün qaz mübadiləsi-

ni təmin etməlidir. Forsunkanı yerləĢdirən zaman 

nəzərə almaq lazımdır ki, püskürmə sorma taktı 

zamanı həyata  keçirilir, bununla yanaĢı forsunka-

nın tozlandırıcısının özünün də istilik gərginliyin-

dən və qurum əmələ gəlməsindən mühafizə olun-

masına ehtiyac var. BirbaĢa püskürməli M-196 

mühərriki ―Mersedes Bens‖ firması tərəfindən ya-

rıĢ avtomobili üçün yaradılmıĢ, iĢçi həcmi 2,976  

litr, sıxma dərəcəsi 9 olan bu mühərrik  7400 dəq
1
  

fırlanma tezliyində 220 kVt güc vermiĢdir. Bu tip 

mühərriklərin istismarı zamanı məlum oldu ki, iĢ 

Ģəraitinin həddindən artıq çox ağır olması üzün-

dən forsunkaların etibarlılığı kifayət deyil, buna 

görə də firma tərəfindən forsunkanın yanma ka-

merasından sorma taktına köçürülməsi istiqamə-

tində təcrübələr aparılmağa baĢladı və bu zaman 

mühərrikin gücü və burucu momenti arasındakı 

fərq 5...6 faizdən artıq deyil. 

Sorma taktına püskürmə sistemlərində yas-

nacaq mühərrikin sorma taktına verilir. Forsunka-

ların yerləĢmə vəziyyətinə görə sorma klapanları-

nın zonasına püskürmə (ingiliscə - port injekc-

tion) və sorma borusuna püskürmə (ingiliscə- 

manifold injection, almanca – Sougrhrein – sprit-

zung) sistemləri bir-birindən fərqlənir. 

Birinci halda forsunkalar ya blok baĢlığın-

da, ya da sorma borusunda birbaĢa blokun pəncə-

rələri yaxınlığında elə qondarılmalıdır ki, forsun-

kalar vasitəsilə tozlandırılacaq yanacaq sorma 

klapanları zonasına (harda ki, yanıcı qatıĢıq hazır-

lanmağa baĢlayır)  daxil olsun. 

Ġkinci halda forsunkalar sorma borusunda 

qondarıla bilər, həm də sorma klapanlarından 

aralı, belə olduqda yanıcı qatıĢıq artıq sorma bo-

rusunun  kanallarında hazırlanır. Əgər forsunkalar 

sorma borusunun ĢaxələnmiĢ hissəsindən qabaqda 

qondarılarsa, onda bir forsunka iki və daha çox si-

lindrlərin qidalanması üçün istifadə oluna bilər. 

Mühərrikin bütün silindrlərinin bir forsunka vasi-

təsilə qidalandırılması variantı da mümkündür, bu 

halda yanacaq ümumi olan qarıĢdırıcı kameraya 
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verilir, buradan isə yanıcı qatıĢıq ayrı-ayrı silindr-

lərin fərdi borularına paylaĢdırılır (alm. Zentra-

lein spritzung). 

―Djeneral motors‖ firmasının (ABġ) siste-

mində iki forsunkanın hər biri iki dövrdə iki dəfə 

iĢə salınır, baĢqa sözlə, sistem hər bir forsunkanın 

iki dəfə püskürməsini təmin edir. Belə olduqda 

sorma borusunun həcminin yanıcı qarıĢıqla dolu 

olmasi keçid rejimlərində yanacağın  dozalaĢdırıl-

masına tələbatı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. 

Ġqtisadi mülahizələr kütləvi püskürmə apa-

ratlarının sadələĢmə və ucuzlaĢma yollarını axtar-

mağa məcbur edir, bu isə qanunvericiliyin tələb-

lərinə cavab verən toksiki  səviyyəni və yanacaq 

qənaətcilliyini təmin edən, qrup Ģəklində püskür-

mə sistemi ilə reallaĢa bilər. 

Yanacağın tsikl üzrə verilmə sistemlərində 

yanacaq silindrin hər bir iĢ tsiklinə verilir, özü də  

yanacağın verilməsi tsiklin müəyyən fazasına uy-

ğunlaĢdırılır. Yanacağın  bu tip verilməsi fazalaĢ-

dırılmıĢ tsiklik adlandırıla bilər (ingl-timed injec-

tion, alm. – intermit tierende Einspitzung). Bu 

birbaĢa püskürməli mühərriklər üçün yeganə ya-

nacaq vermə variantıdır. Püskürmə momentinin 

sərbəst seçilməsi yanacağı eyni zamanda qrup – 

iki (və ya çox) forsunkalar vasitəsilə verilməsinə 

imkan verir. Bu da yanacaq aparatlarının sadələĢ-

dirilməsi üçün imkan yaratmıĢ olur. Bu variant 

qrup Ģəklində tsiklik, bütün forsunkalar tərəfindən 

püskürmədə isə birdəfəlik tsiklik adlandırıla bilər. 

Arasıkəsilməyən püskürmə sistemlərində 

mühərrik iĢləyən zaman yancaq forsunkalardan 

arasıkəsilmədən daxil olur ( ing-continions injec-

tion, alm.- kontinuier liche Einspitzung). Məsələ-

nin belə həlli ancaq sorma taktına püskürmə za-

manı həyata keçirilə bilər. Lakin bu zaman sorma 

taktına verilən yanacaqla mühərrik tərəfindən so-

rulan havanın nisbəti ciddi sürətdə gözlənilməli-

dir. Ona görə də çox hallarda bu sistemlərdə ani 

hava sərfini ölçə bilən sərfiyyatölçənlərdən istifa-

də edilir. Belə sistemlər bir qayda olaraq pnevmo-

mexaniki tənzimləyiciyə malik olurlar. ―BoĢ‖ fir-

masının K-Djetronik arasıkəsilməyən sistemi 

buna aid edilir. Yanacaq mühərrikin sorma taktı-

na sayı silindrlərin sayına bərabər olan forsunka-

lar vasitəsilə verilir. Plunjer hava sərfini ölçənlə 

birbaĢa əlaqəlidir. Yanacağın təzyiqi elektrik tipli 

benzin nasosları vasitəsilə yaradılır, sistemdə təz-

yiqin sabitliyi isə reduksion klapan vasitəsilə artıq 

yanacağın baka qaytarılması ilə saxlanılır. 

Plunjerli nasoslu sistemlərdə dizellərdə isti-

fadə olunana yaxın ən çox köhnə sxemdə yanaca-

ğın tsiklik verilməsi birbaĢa püskürmə və ya  sor-

ma taktına püskürmə ilə həyata keçirilir [2] . Bir 

tsikl ərzində verilən yanacağın miqdarı plunjerin 

aktiv gediĢini dəyiĢməklə, ya yanacağın bir his-

səsini geriyə axıtmaqla, ya da plunjerin qalxma 

hündürlüyünü dəyiĢməklə tənzimlənir. 

Yanacaq püskürməli və qığılcımla alıĢdırıl-

malı ilk köhnə mühərriklərdə konstruksiyasına 

görə dizellərdə istifadə olunan yüksək təzyiqli ya-

nacaq nasoslarına çox oxĢayan plunjerli nasoslar-

dan istifadə olunurdu. Belə nasoslarda  yanacağı 

qovan plunjerlər hərəkəti yanacaq nasosunun 

gövdəsində qondarılmıĢ yumruqlu valdan alırlar. 

Plunjerin  döndərilməsi ilə nizamlanan na-

soslar ―Robert BoĢ‖ [3] və ―Spika‖ (Ġtaliya) fir-

maları tərəfindən buraxılırdı. Plunjerli nasoslar 

―KuqelfiĢer‖ (AFR) firması tərəfindən də bura-

xılırdı  [4]. 

Elektromaqnit forsunkalı sistemlərin tətbiqi 

püskürmə sistemlərində elektron idarəetmədən is-

tifadə etməyə imkan verdi. Elektron idarəetməli 

püskürmə sistemləri yanacağı tsiklik verilən aĢağı 

təzyiqli sistemlərə aid edilir və sorma taktında 

püskürmək üçün nəzərdə tutulur [5,6]. Tsikl ər-

zində verilən yanacağıln dozalaĢdırılması forsun-

kaların klapanlarının açıq qalma müddətini dəyiĢ-

məklə həyata keçirilir. Sistemdə 166...264 kPa 

təzyiq yaradan burulğanvari və ya diĢli çarx tipli 

elektrik nasoslarından istifadə edilir. Sistemdə 

təzyiq sabit saxlanılır, bu məqsədlə artıq yanacağı  

baka qaytaran reduksion klapandan istifadə edilir. 

Elektromaqnit forsunkaları tez təsir edən  klapan-

lar olub, normal halda bağlı vəziyyətdə olurlar. 

Bir qayda olaraq yanacağın verilmə müddətinin 

minimal qiyməti 1,0...1,5 m san-dən kiçik ola bil-

məz. 

Bu sistem ―BoĢ‖ firmasının L – Djetronik 

modelində və ―Bendiks‖ firmasının ―Kadilak‖ 

(ABġ) səkkiz silindirli mühərriki üçün hazırlandı-

ğı aparaturada tətbiq edilir. 
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some questions related to the design of the injection equipment using the equipment on engines and 
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KOMPÜTER TEXNOLOGĠYASI BAZASINDA BAYTARLIQ TƏDBĠRLƏRĠNĠN 

TƏġKĠLĠ VƏ PLANLAġDIRILMASI MƏSƏLƏSĠNĠN HƏLLĠNDƏ TƏDQĠQAT 

OBYEKTĠNĠN TƏHLĠLĠ VƏ TƏSVĠRĠ  

Texnika üzrə fəlsəfə dokturu M.İ.Məmmədov, 

D.B.Hakimi, E.K.Kazımova, G.F.Qədimli 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

Açar sözlər: epizootik, anti-epizootik, diaqnoz, vcerilənlər bazası, atribut, verilənlərin tipi  

 

Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı ilə 

məĢğul olan müəssisələrin müxtəlifliyi, onların 

mülkiyyət formalarının fərqliliyi baytarlıq xid-

məti göstərən müəssisələrin xidmət keyfiyyətini 

və effektivliyini daim yüksəltməyi tələb edir. 

Yəni müasir bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində hər bi 

xidmət müəssisəsi calıĢmalıdır ki, dada keyfiyyət-

li və operativ xidmət göstərsin və göstərdiyi xid-

mətlərin sferası daha da geniĢ və əhatəli olsun, 

xidmətlərin sayi daha çox olsun. Yəni sifariĢçi is-

tehsal müəssisəsi mümkün qədər bütün xidmətləri 

bir xidmət müəssisəsi tərəfindən aparılsın. 

Müasir texnologiyalar dövründə isə belə 

keyfiyyətli və operativ xidmətlərin təĢkili kompü-

ter və kommunikasiya sistemlərinin tətbiqi olma-

dan həyata keçirilə bilməz [1].   

Hazırkı Ģəraitdə əsas prioritet yeni informa-

siya texnologiyalarının geniĢ Ģəkildə istifadə edil-

məsidir. Bu isə kompüter və kommunikasiya tex-

nologiyaları əsasında informasiya əldə etmək 

üsulları və vasitələrindən ibarətdir. 

Baytarlıq təcrübəsində kompüterlərin tətbi-

qi baytarlığın peĢəkar səviyyəsini əhəmiyyətli də-

rəcədə yaxĢılaĢdırır, ilkin sənədlərin saxlanma-

sına sərf olunan vaxtı azaldır, məlumatın təkrar-

lanmasını aradan qaldırır və hesabatların yüksək 

etibarlılığını və keyfiyyətini təmin edir. 

Halbuki hazırda heyvandarlıq təsərrüfatla-

rında heyvanların baĢ sayı haqqında, baytarlıq 

xidməti sahəsində elektron məlumat bazasının ya-

radılması məsələləri, antiepizootik tədbirlərin 

uçotu, müasir informasiya texnologiyalarına əsas-

lanan epizootoloji vəziyyətin və idarəetmə qərar-

larının nəzəriyyəsinin sürətli qiymətləndirilməsi 

kifayət qədər inkiĢaf etdirilməmiĢdir. Bütün bun-

lar dissertasiya mövzusunun aktuallığını əsas-

landırır [1,2]. 

Tədqiqatın məqsədi kompyuter texnologi-

yaları əsasında baytarlıq müəssisələrində xidmə-

tin təĢkilinin təkmilləĢdirilməsidir. 

Bu məqsədlə qarĢıya aĢağıdakı vəzifələr 

qoyulmuĢdur: 

- baytarlıq müəssisələrində xidmətin təĢki-

lini təhlil etmək; 

- anti-epizootik tədbirlərin qeydiyyatı və 

təhlili üçün avtomatlaĢdırılmıĢ bir sistem hazırla-

maq ; 

- baytarlıq iĢlərinin dəyərinin müəyyənləĢ-

dirilməsi üçün riyazi model hazırlamaq; 

- anti-epizootik tədbirlər zamanı baytarlıq 

sənədlərinin tərtib edilməsini avtomatlaĢdırmaq. 

AparılmıĢ tədqiqatların nəticələrinə görə: 

- antiepizootik tədbirlərin mühasibat uçotu 

və təhlilinin avtomatlaĢdırılmıĢ sistemi; 

- Anti-epizootik tədbirlərin mühasibat uço-

tu və təhlilinin avtomatlaĢdırılmıĢ sistemi ilə iĢlə-

mək üçün istifadəçi sorğu sistemi [3,4]. 

Verilənlər bazasının yaradılması məsələsini 

nəzərə alaraq aĢağıdakı informasiya obyektini 

(münasibətlər (əlaqələr), cədvəllər) qeyd etmək 

məsləhətdir: heyvanlar, heyvan sahibləri, həkim-

lər, diaqnoz və müalicə. 

Bu mahiyyətləri təsvir edən cədvəllərin st-

rukturuna baxaq və "mahiyyət-əlaqə" məlumat 

modelini hazırlayacağıq. 

"Heyvanlar" cədvəli sahibləri baytarlıq kli-

nikasına müraciət edən hər bir heyvan haqqında 

lazımlı məlumatları özündə saxlayır. 

"Heyvan" cədvəlində belə sahələr olmalı-

dır: 

1) heyvanın identifikatoru; 

2) Leqeb; 

3) doğum tarixi; 

4) parodası; 

5) cinsi; 

6) heyvanın sahibinin identifikatoru; 

7) müalicə edən həkimin identifikatoru; 

8) qoyulmuĢ diaqnozun identifikatoru. 

Hər bir heyvan sahibinə, müayinə edən hə-

kimə və həmin həkim tərəfindən müəyyən edilən 

diaqnoza sahib olacaq. Buna görə, cədvəlin üç xa-

rici açarı olacaq. Ġlkin açar "Heyvanların identifi-

katioru" sahəsi təyin ediləcək. 

"Heyvanın sahibi" cədvəli heyvanın sahibi 

haqqında lazımlı məlumatları, "Həkim" cədvəli 

müalicə edən həkim haqqında informasiyanı 

özündə saxlayır. Bu cədvəllərin atributları müva-

fiq olaraq aĢağıdakılar olacaq: "SAA", "Ünvan", 

"Telefon", həmçinin "heyvanın sahibinin Ġdentifi-

katoru" və "həkimin Ġdentifikatoru". 

"Diaqnoz" cədvəlində baytar həkimin mü-

vafiq heyvana xəstəliyi üzrə təyin etdiyi diaqnoz 

öz əksini tapır. Bu cədvələ "Həkim" cədvəldən 

xarici açar vasitəsilə müraciət olunur. Cədvəl il-
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kin açar kimi istifadə olunan "diaqnozun Ġdentifi-

katoru", "Adı" və "Tarix" adlı sahələrə malikdir. 

"Müalicə" Cədvəli növbəti atributlara ma-

lik olacaq: "Müayinənin identifikatoru", "Adı", 

"Tarix", "Müddəti", "Qiyməti" burada "Müayinə-

nin identifikatoru" ilkin açar kimi istifadə olunur. 

Bu cədvəlin xarici açarları "Həkim", "Heyvan" və 

"Diaqnoz" cədvəllərinin ilkin açarları olacaq.   

Həmçinin sistemə giriĢ üçün növbəti sahə-

lərlə malik "User" cədvəlini yaradacağıq: 

«user_name», «password» və «id_user». Xarici 

açar olaraq ―Həkim‖ cədvəlindən ―Həkimin iden-

tifikatoru‖ sahəsi istifadə ediləcək. 

Verilənlər bazasına daxil olan informasiya 

obyektlərinin belə tərkibi cədvəllərdə göstərilən 

məlumatların iĢlənməsi nəticəsində heyvanlar, hə-

kimlər, diaqnoz və təyin olunmuĢ müalicə haq-

qında məlumat əldə etməyə imkan verir. 

Verilənlərin tipləri müəyyən edildikdən 

sonra infoloji modeli tərtib edilir.  

Bazanın yaradılması üçün altı mahiyyət se-

çilmiĢdir (ayırılmıĢdır): "Heyvan", "heyvanın Sa-

hibi", "Həkim", "Diaqnoz", "Müalicə" və "User". 

Cədvəllər ailə tipin münasibətini (əlaqəsini) "bir 

çoxa" bağlıdır. Ġlkin və xarici açarlar qeyd 

edilmiĢdir. 

Növbəti biznes-qaydaları xülasə etmək 

olar: 

1) sahib bir neçə  heyvana malik ola bilər; 

2) həkim bir neçə heyvanı müalicə edə 

bilər; 

3) həkim çox diaqnoz qoyur; 

4) bir diaqnoz üzrə bir neçə müalicə təyin 

edilmiĢ ola bilər; 

5) bir heyvana bir neçə müalicə təyin 

edilmiĢ ola bilər; 

6) bir diaqnoz bir neçə heyvana qoyulmuĢ 

ola bilər; 

7) həkim uyğun olan istifadəçinin adının 

altında sistemə girə bilər. 

Verilənlər bazası cədvəlinin məntiqi mode-

li hər bir cədvəlin sahəsinin xüsusiyyətlərini təs-

vir edir. Verilənlər bazası cədvəllərinin sahələri-

nin tələb olunan xüsusiyyətlərini təqdim edirik. 

Sahənin adı (atribut) bir cədvəldə verilən 

məlumatları axtarmaq üçün müəyyən minimum 

simvollar qrupudur. 

Verilənlərin tipi - müəyyən bir proqram 

sisteminə uyğun olaraq məlumat tipinin təyin 

edilməsi. 

Simvolların sayı - sahənin xanələrində sax-

lanılacaq təxmin edilən sayda simvol. 

Açar - bu sahədə əsas olduğunu göstərir. 

Bu xüsusiyyətlərin tərkibi tabloda saxlanı-

lan məlumatları təsvir etmək üçün minimumdur 

[5]. 

"Heyvan" Cədvəl üçün məntiqi məlumat 

modeli Cədvəl 1-də təqdim olunur. 

                                                                                               Cədvəl 1  

Cədvəl "Heyvan" 
Atribut Verilənlərin tipi PKEY FKEY NOT_NULL 

ID_heyvan INT *   

ID_hekim INT  * * 

ID_heyvan_sahibi INT  * * 

ID_diaqnoz INT  * * 

Leqeb VARCHAR(50)   * 

Doğum_tarixi SMALLDATETIME   * 

Növü VARCHAR(50)   * 

Cins VARCHAR(50)   * 

 

"heyvanın Sahibi" cədvəli üçün məntiqi məlumat modeli 2. cədvəlində təqdim edilmiĢdir.  

                                                                                            Cədvəl 2  

"heyvan sahibi" Cədvəli 
Atribut Verilənlərin tipi PKEY FKEY NOT_NULL 

ID_heyvan_sahibi INT *   

SAA VARCHAR(50)   * 

Ünvan VARCHAR(50)   * 

Telefon VARCHAR(50)   * 

"Həkim" Cədvəl üçün məntiqi məlumat modeli  cədvəl 3-də təqdim edilmiĢdir.  

                                                                               

                                                                                   Cədvəl 3  

Cədvəl "Həkim" 
Atribut Verilənlərin tipi PKEY FKEY NOT_NULL 

ID_hekim INT *   

SAA VARCHAR(50)   * 

Ünvan VARCHAR(50)   * 

Telefon VARCHAR(50)   * 

 

"Diaqnoz" cədvəli üçün məntiqi məlumat modeli cədvəl 4-də təqdim edilmiĢdir.  
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                                                                                          Cədvəl4  

"Diaqnoz" Cədvəli 
Atribut Verilənlərin tipi PKEY FKEY NOT_NULL 

ID_diaqnoz INT *   

ID_hekim INT  * * 

Adı VARCHAR(50)   * 

Tarix SMALLDATETIME   * 

 

"Müalicə" Cədvəl üçün məntiqi məlumat modeli cədvəl-5-də təqdim edilmiĢdir.  

                                                                                             Cədvəl 5  

Cədvəl "Müalicə" 
Atribut Verilənlərin tipi PKEY FKEY NOT_NULL 

ID_mualice INT *   

ID_hekim INT  * * 

ID_heyvan INT  * * 

ID_diaqnoz INT  * * 

Adı VARCHAR(200)   * 

Tarix SMALLDATETIME   * 

Müddəti INT   * 

Qiyməti REAL   * 

 

"user" cədvəli üçün məntiqi məlumat modeli cədvəl 6-da təqdim edilmiĢdir.  

                                                                                             Cədvəl 6 

―User‖ cədvəli 
Atribut Verilənlərin tipi PKEY FKEY NOT_NULL 

ID_user INT *   

ID_hekim INT  * * 

Atribut Verilənlərin tipi PKEY FKEY NOT_NULL 

user_name VARCHAR(MAX)   * 

password VARCHAR(MAX)   * 

 

Baytarlıq tədbirlərinin təĢkili və planlaĢdı-

rılmasının proseslərini yerinə yetirmək üçün 

proqram C# proqramlaĢdırma dilində Microsoft 

Visual Studio 2010-da yazılmıĢdır. ACCESS -

2016 VBĠS istifadə edilərək verilənlər bazası ya-

radılmıĢdır. 

Proqramın düzgün çalıĢması üçün aĢağıda-

kı minimum konfiqurasiya olan bir PC tələb olu-

nur:  

1) Windows əməliyyat sistemi; 

2) 1000*700 ekranının icazəsi; 

3) prosessor 1600 Hz; 

4) RAM 256 MB; 

5) Free HDD space – 100 MB; 

6) ekran, "siçan" manipulyatoru, klaviatura. 

Bir verilənlər bazasını yaratmaq və saxla-

maq üçün ACCESS -2016 VBĠS-ı yükləməlisiniz. 

Proqramın məqsədi: yaradılmıĢ verilənlər 

bazası ilə sadə və aydın iĢin təĢkili. 

Ġlk növbədə, iĢə baĢlamaq üçün, məlumat 

bazasına qoĢulmanı yaratmaq lazımdır. Cədvəllə-

rin yaradılması və onların məlumatlarıyla doldu-

rulma növbəti addım olacaq. 

Təhlil olunan konseptual model əsasında 

anti-epizootik tədbirlərin mühasibat uçotu və ana-

lizi üçün avtomatlaĢdırılmıĢ sistemdən ibarət olan 

35 cədvəl, 86 sistem sorğusu, o cümlədən 13 ye-

niləmə və 1 silinmə sorğuları, 46 forma, 4 hesa-

bat, 1 məlumat giriĢ səhifəsi və 1 qlobal modul 

yaradılmıĢdır. Üstəlik, cədvəllər SQL serverində 

saxlanılır, onlardan birbaĢa müĢtəri server tətbiqi 

yaratmadan tətbiq olunur. 

Antiepizootik tədbirlərin uçotunun avto-

matlaĢdırılması baytarlıq xidmətləri sahəsində tə-

sərrüfat heyvanlarında yoluxucu xəstəliklərin qar-

Ģısının alınması sisteminin monitorinqinə imkan 

verir. Analiz edilən kənd ərazilərində yoluxucu 

xəstəliklərdə epizootik vəziyyət malyariya xəstə-

liyi ilə əlaqədardır: colibacteriosis (0.072 ... 

0.384%), salmonellosis (0.012 ... 0.122%), necro-

bacteriosis (0.069%), pseudomonas infeksiyası 

(0.027...0.030%), quduz (0.003...0.011%), babe-

sioz (0.025%), diplokokal simsemiya (0.017%), 

emkarom (0.005%); (0.059%), dizenteriya 

(0.033% 0.7), ĢiĢkin xəstəlik (0.036%), strepto-

kokkoz (0.047 ... 0.133%), erysipelas donuzlar 

(0.046 ... 0.13%). 

Antiepizootik tədbirlərin qrafik analizi hey-

vanların növləri, baytarlıq müalicələrinin adları 

və mənzil sektorları ilə müəyyən bir müddət ər-

zində onların icrasının həcmini dərhal və görüntü-

lü Ģəkildə təqdim etməyə imkan verir. 
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Analysis and description of research object of the solution in the field of the problem    in 

the organization of forming and planning of veterinary measures based on computer technology 

M.İ.Mammadov, D.B.Hakimi, E.K.Kazımova, G.F.Qədimli  

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

Key words: epizootik, anti-epizootik, diagnosis, data base, attribute, data typs 

The purpose of the research was to justify the use of computer technology to improve the 

planning and organization of veterinary activities in the rural area. 

For the first time, an automated system has been developed and tested for accurate calculations 

of the need for veterinary specialists and the cost of veterinary work both in agricultural enterprises 

and in laboratories of veterinary and sanitary expertise. A computer database was created with 

standard time rates and rates for veterinary work and its structure was justified. An analysis of the 

planning of antiepizootic measures and the level of their implementation in rural areas is given. A 

technological map of animal veterinary treatments and guidelines for working with a computer 

database have been developed.  

 

Анализ и описание объекта исследования в решении задач организации и 

планирования ветеринарных мероприятий на базе компьютерных технологий  

Доктор философии по технике М.И.Мамедов, 

Д.Б.Хакими, Е.К.Казымова, Г.Ф.Гадимли 

Азербайджанский государственный аграрный университет  

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: эпизоотический, диагноз, база данных, атрибут, типы данных 

 

Целью проведѐнных исследований явилось обоснование применения компьютерных 

технологий для совершенствования планирования и организации ветеринарных мероприятий в 

сельском районе. 

Впервые разработана и апробирована автоматизированная система для точных расчѐтов 

потребности в ветеринарных специалистах и стоимости ветеринарных работ как в 

сельскохозяйственных предприятиях, так и в лабораториях ветеринарно-санитарной экспер-

тизы. Создана компьютерная база данных с типовыми нормами времени и расценками на 

выполнение ветеринарных работ и обоснована еѐ структура. Дан анализ планирования 

противоэпизоотических мероприятий и уровня их осуществления в условиях сельского района. 

Разработаны технологическая карта ветеринарных обработок животных и методические 

указания по работе с компьютерной базой данных.  
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SƏPĠNQABAĞI TORPAQBECƏRƏN KOMBĠNƏEDĠLMĠġ KULTĠVATOR 

Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktorları: K.H.Fətəliyev, E.M.Nağıyev 

“Aqromexanika” Elmi-Tədqiqat İnstitutu 

 

Açar sözlər: dağ yamacları, torpaq, minimal becərilmə, kultivator, becərmə dərinliyi,  

ovxalanma 

 

Hal-hazırda dağ rayonlarında torpağı Ģum-

lamaq üçün eyni ilə aran rayonlarında istifadə 

edilən kotanlar iĢlədilir. Səpin qabağı Ģum sahələ-

ri diskli və diĢli mala, kultivator və təsərrüfatlarda 

hazırlanmıĢ ütü mala ilə üzdən yumĢaldılır və ha-

marlanır. 

Yamaclarda mövcud texnologiyanın tətbiqi 

sayəsində ildən-ilə su eroziyasına məruz qalmıĢ 

sahələrin miqdarı artır, münbitlik azalır və bunun-

la əlaqədar olaraq məhsuldarlıq aĢağı düĢür, məh-

sulun maya dəyəri yüksəlir. 

Göstərilən nöqsanların qarĢısını almaq 

məqsədilə tərəfimizdən kombinə edilmiĢ aqreqat 

hazırlanıb, Gədəbəy rayonunda mailliyi 5-15º 

olan sahələrdə, yamaclarda tətbiq edilmiĢdir. Kul-

tivator KPQ-250A markalı kultivatora bərkidil-

miĢ iki ədəd dərindən yumĢaldıcıdan və onun ar-

xasına qoĢulmuĢ maladan ibarətdir. Mala üç növ 

iĢçi orqanı ilə təhcil edilmiĢdir (Ģəkil1). 

1.Dairəvi en kəsikli; 2.Bıçaq Ģəkilli; 3. Ro-

tasion tipli. 

Dairəvi en kəsikli diĢlər çərçivədə iki cər-

gədə yerləĢdirilmiĢ və becərmə dərinliyini nizam-

lamaq üçün üzərinə iki qutu bərkidilmiĢdir. Qutu-

nun içərisindəki yükün çəkisindən asılı olaraq be-

cərmə dərinliyi tənzimlənir. DiĢli mala kultivato-

run çərçivəsinə bərkidilir və birgə qaldırılıb, endi-

rilir. 

Bıçaq bərkidilmiĢ mala diĢli malaya nisbə-

tən ağır olduğu üçün kultivatora oynaq (Ģarnir) 

bərkidilir və ayrıca bir hidrosilindr vasitəsilə iĢçi 

və nəqliyyat vəziyyətinə gətirilir. Bıçaqlar hər 

cərgədə 10 (on) ədəd olmaqla dörd cərgədə və 

bir-birindən 10 sm aralı, hərəkət istiqamətinə 60° 

bucaq altında quraĢdırılır. Bucaqların izləri ara-

sındakı məsafə 5 (beĢ) sm-dir (Ģəkil2). 

Rotasion iĢçi orqanları iki cərgədə- qabaq-

da 12 (on iki), arxada 8 (səkkizi) yerləĢdirilir. 

Kultivatorun çərçivəsinə Ģarnir birləĢdirilən rota-

siya malası ayrıca bir hidrosilindr vasitəsilə iĢə 

salınır və iĢdən çıxarılır. T-70C traktoruna asılmıĢ 

aqreqatın hərəkət sürəti 6,5 km/saat, en götürümü 

2,2 m, kultivatorun enli pəncələrinin sayı 2 (iki), 

becərmə dərinliyi 20 sm, hər üç növ malanın be-

cərmə dərinliyi 8...10 sm olmuĢdur. 

ĠĢə baĢlamadan əvvəl yamacın mailliyi və 

torpağın fiziki-mexaniki xassələri öyrənilmiĢdir. 

Yamacın 5...15º mailliyində taxıl altından çıxan 

sahədə 0...20 sm dərinlikdə nəmlik 12%, bərklik 

1,5 MPA, sıxlıq 1,46 q/sm³ olmuĢdur. 

Torpağın becərilmə keyfiyyəti onun ovxa-

lanma faizi və səthinin hamarlığı ilə səciyyələndi-

rilir. Ovxalanma (xırdalanma) dərəcəsini təyin et-

mək üçün ölçüləri 40x30x30 sm olan metal çərçi-

və torpağa 10 sm dərinlikdə daxil edilir. Götürül-

müĢ nümunə fraksiyalarına: 100 mm-dən çox, 

100...50, 50...25 və 25mm-dən kiçik olan hissə-

lərə ayrılır. Ölçüsü 25mm-dən az olan fraksiyanın 

çəkisinin nümunənin cəmi çəkisinə olan nisbəti 

torpağın ovxalanma faizini müəyyənləĢdirir [1]. 

Torpağın ovxalanma faizi dörd təkrarda və dörd 

variantda öyrənilmiĢdir (cədvəl 1).  

I variant: yalnız enli pəncəli kultivatorla 20 

sm dərinlikdə becərmə apardıqda düz səthdə ov-

xalanma dərəcəsi 48%, 5;10;15 maillikdə isə mü-

vafiq olaraq 3;5 və 13% azalmıĢdır. Aqrotexniki 

tələbata görə ovxalanma dərəcəsi 85%-dən az 

olmamalıdır. 

II variant: kultivatora bıçaqlarla təchiz 

edilmiĢ mala qoĢduqda ovxalanma dərəcəsi düz 

səthdə 95%,yamaclarda isə 2;5;8% azalmıĢdır. 

III variant: kultivatora dairəvi diĢli mala 

qoĢduqda ovxalanma dərəcəsi düz səthdə 88%; 

yamaclarda isə 85...72%-ə qədər azalmıĢdır. 

IV variant: kultivator rotasion iĢçi orqanlı 

mala ilə birlikdə iĢlədikdə ovxalanma dərəcəsi 

düz səthdə 72, yamaclarda isə 68...60%-ə qədər 

azalmıĢdır. 

Beləliklə müəyyən edilmiĢdir ki, ən yaxĢı 

keyfiyyət göstəricisi ikinci varianta təsadüf edilir. 

Bu onunla izah edilir ki, dörd cərgədə yerləĢdiril-

miĢ qırx ədəd bıçaq vasitəsilə torpaq intensiv 

olaraq deformasiyaya məruz qalır. 

Səpinqabağı becərmədə torpaq səthinin ha-

marlanması çox mühüm aqrotexniki tədbirlərdən-

dir. Səth hamar olduqda toxumlar bərabər dərinli-

yə düĢür, tez və birgə çıxıĢ alınır ki, nəticədə yük-

sək məhsulun əsası qoyulur. Səthin hamarlığı diĢ-

lərin torpağa saldığı izlərin (Ģırımların ) dərinliyi 

ilə ölçülür. 
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Cədvəl 1 

Torpağın ovxalanma faizi 
Yamacın 

mailliyi,°         

Ovxalanma , %-lə 

 Enli pəncələr Enli pəncələr+bıçaqlı 

mala 

Enli pəncələr+diĢli 

mala 

Enli pəncələr+rotasion 

mala 

0 48 95 88 72 

5 45 93 85 68 

10 43 90 78 64 

15 35 88 72 60 

 

2-ci cədvəldən göründüyü kimi, yamacın 

mailliyindən asılı olaraq maladakı bıçaqların aç-

dığı izlərin dərinliyi 2,5...3,5sm, dairəvi en kəsikli 

diĢlərinki isə 4,6...5,6 sm hüdudunda dəyiĢir. 

 

                                                                      Cədvəl  2 

Səthin hamarlığının yamacın mailliyindən və malanın növündən asılılığı 
Səthin hamarlığı, sm 

Yamacın ailliyi,° Bıçaqlı mala  DiĢli mala 

0 2,0 4,4 

5 2,5 4,8 

10 3,0 5,2 

15 3,5 5,6 

 

Yamacların minimal texnologiya ilə, yəni 

kotan tətbiq etmədən bir gediĢdə torpağı kombinə 

edilmiĢ aqreqatla səpinə hazırladıqda kartof məh-

sulu nəzarətə nisbətən (80 s) 16 sentner (20 %) 

artıq olmuĢdur. Kartofun bir kq-nın qiymətini 65 

qəpik götürsək, onda bir hektara iqtisadi səmərə 

0.65man x 1600kq = 1040man təĢkil edir. Kom-

binəedilmiĢ kultivatorun texniki göstəriciləri 

cədvəl 3-də verilmiĢdir. 

 

                                                                                                        Cədvəl 3 

KombinəedilmiĢ kultivatorun texniki göstəriciləri 
Göstərici Ədədi qiymət 

Məhsuldarlığı, ha/saat 1,2 

En götürümü,m 2,0 

ĠĢçi sürəti m/san (km/saat) 1,8 (6,5) 

Becərmə dərinliyi, sm                                       

              üfüqi iĢçi orqanı ilə 16...30 

               Ģaquli iĢçi orqanı ilə  8...10 

Dönmə radiusu, sm 450 

ġinin ölçüləri, mm 150 x 406 

ġində havanın təzyiqi, kq/sm² 2,5 

Çəkici müqaviməti, kN 13,45 

Qabarit ölçüləri, mm  

                   uzunluğu 3300 

                   eni 1760 

                   hündürlüyü 1265 

Kütləsi, kq 625 

20 və 30 kN sinfinə mənsub traktorlarla aqreqatlaĢır  

Bir nəfər idarə edir. 

 

 

Aparılan elmi-tədqiqat iĢlərinin nəticəsi 

göstərir ki, 

1. Dağ yamaclarında torpağın minimal be-

cərilməsində onun yumĢaldılması və səthinin 

hamarlanması üçün kombinə edilmiĢ aqreqatdan 

istifadə etmək məqsədə uyğundur. 

2.Kombinə edilmiĢ aqreqat enli pəncələrlə 

torpağı 20 sm dərinlikdə, bıçaqlarla təhciz edilmiĢ 

malalarla 8 sm dərinlikdə becərdikdə torpağın ov-

xalanma faizi yamaclarda 93...88% təĢkil edir ki, 

bu da aqrotexniki tələbatı ödəyir. 

3. Minimal becərmədə torpağın dənəvər st-

rukturası və münbitliyi təmin edilir, su saxlama 

qabiliyyəti və aerasiyası yaxĢılaĢır ki, nəticədə 

kartof məhsulu 20% artmıĢdır. 
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Şəkil 1. Dişli, bıçaqşəkilli və rotasiya tipli eksperimental işçi orqanlar. 

 
Şəkil 2. Kombinəedilmiş kultivatorun işçi orqanlarının yerləşdirilməsinin sxemi. 

 

ƏDƏBĠYYAT 
1. ГОСТ 33687- 2015 Машины и орудия для поверхностной  обработки почвы. Методы 

испытаний. М.: 2015. 

 

The eve of sowing cultivator combined which cultivate soil 

 Doktor of  Philosophy in Technical Sciences:  K.H.Fataliyev, E.M.Naqiev 

   Scientific Research Institute "Aqromechanies" 

SUMMARY 

Key words: mountain slopes, soil, minimum tillage, cultivator, tillage depth. 

With minimal tillage, its water resistance, i.e., the anti-erosion property improves. Preserving the 

soil structure by reducing the number of treatments creates a favorable condition for the growth, 

development and fruiting of agricultural crops on the slopes. 

The developed combined unit consisting of a flat cutter and a harrow prepares the soil for sowing 

in one pass. The harrow is equipped with three types of working bodies: teeth with a round section, 

cutting knife and rotary. 

It has been established that the best quality of work, crumbling and leveling of the soil surface is 

obtained when using a harrow with cutting knives. 

The economic effect of the increase in potato yield is 20%, that is, 96 centners per hectare, together 

with 80 centners per hectare per control. 

 

Комбинированный культиватор для предпосевной обработки почвы 

 Доктор философии по техническим наукам: К.Г.Фаталиев, Э.М.Нагиев 

    НИИ «Агромеханика» 

РЕЗЮМЕ 
Ключевые слова: горные склоны, почва, минимальная обработка, культиватор, глубина 

обработки. 

При минимальной обработке почвы ее водоустойчивость, т.е противоэрозионное свойство 

улучшается. Сохранением структуры почвы за счет уменьшения количества обработок создается 

благоприятное условие для роста, развития и плодоношения сельскoхозяйственных культур на 

склонах. 

Разработанный комбинированный агрегат, состоящий из плоскореза и бороны, за один 

проход подготавливает почву к посеву. Борона оснащена трема видами рабочих органов: зубьями 

с  круглым сечением, черенковым ножом и ротационным. 

Установлено, что наилучшее качество работы, крошение и выравнивание поверхности 

почвы, получается при применении бороны с черенковыми ножами. 

Экономический эффект от прибавки урожая картофеля составляет 20%, т.е 96 ц/га вместo 80 

ц/га на контроле.  
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AZƏRBAYCANDA ĠSTEHSAL OLUNAN NATURAL ġƏRABLARIN KEYFĠYYƏTĠNĠ 

MÜƏYYƏN EDƏN AMĠLLƏR 

 

Texnuka üzrə fəlsəfə doktorları: Ş.E.Əliyeva, İ.M.Əsgərova  

 
Açar sözlər: Maserasiya,dekantasiya,ekstrakt maddələr, fenol birləşmələri 

―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sek-

torları üzrə strateji yol xəritəsinin baĢlıca istiqamət-

ləri‖nin təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haq-

qında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli Sərəncamı 

ilə iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətinin dərin təhlili 

əsasında Strateji Yol Xəritəsinin hazırlanması üzrə 

müvafiq tapĢırıqlar verilmiĢdir. Buna uyğun olaraq, 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sə-

nayesi sahələrində mövcud vəziyyət müvafiq döv-

lət orqanlarının, tədqiqat mərkəzlərinin və müstəqil 

ekspertlərin iĢtirakı ilə sistemli və əhatəli Ģəkildə 

təhlil olunmaqla, silsilə müzakirələr keçirilmiĢ və 

müvafiq qiymətləndirmələr aparılmıĢ, bunun əsa-

sında ―Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfa-

tı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji 

Yol Xəritəsi‖ (bundan sonra - Strateji Yol Xəritəsi) 

hazırlanmıĢdır. Bu Strateji Yol Xəritəsində ölkənin 

kənd təsərrüfatı sahəsinin inkiĢafı ilə bağlı 2020-ci 

ilədək strateji baxıĢ, 2025-ci ilədək olan dövr üçün 

uzunmüddətli baxıĢ və 2025-ci ildən sonrakı dövr 

üçün hədəf baxıĢ əks olunub ki, bu da kənd təsər-

rüfatı sahəsində həm orta, həm də uzunmüddətli 

dövr üzrə strateji inkiĢaf hədəflərinə çatmaq üçün 

dövlətin ardıcıl mərhələlərlə icra ediləcək aydın yol 

xəritəsinə malik olmasını ifadə edir. Strateji Yol 

Xəritəsinin 2016-2020-ci illər ərzində həyata keçi-

rilməsi hesabına ölkədə dayanıqlı inkiĢaf prinsiplə-

rinə əsaslanmaqla, rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrü-

fatı məhsullarının istehsalı və emalı sektorunun for-

malaĢdırılmasına nail olmaq baxımından əlveriĢli 

mühitin yaradılması üçün 9 strateji hədəfin reallaĢ-

dırılması nəzərdə tutulur. Bu strateji hədəflər ərzaq 

təhlükəsizliyinin dayanıqlılığının gücləndirilməsi, 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal potensialının 

dəyər zəncirinin həlqələri üzrə artırılması, kənd tə-

sərrüfatı sahəsi üzrə istehsal vasitələri bazarının in-

kiĢafı və müvafiq resurslara, o cümlədən maliyyəyə 

çıxıĢın asanlaĢdırılması, kənd təsərrüfatı sahəsində 

elmi təminatın və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldil-

məsi və məsləhət-informasiya xidmətləri sisteminin 

inkiĢaf etdirilməsi, bazar infrastrukturunun inkiĢafı 

və istehsalçıların bazara çıxıĢının asanlaĢdırılması, 

təbii resurslardan dayanıqlı istifadə mexanizmləri-

nin formalaĢdırılması, aqrar sahə üzrə biznes mühi-

tinin təkmilləĢdirilməsi və kənd yerlərində rifahın 

yüksəldilməsi məsələlərini əhatə edir. 

Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə 

qlobal ixracda emal olunmuĢ, yəni daha yüksək 

əlavə dəyər yaradılmaqla istehsal olunmuĢ məh-

sulların xüsusi çəkisinin getdikcə artması müĢahidə 

olunur. 

Ötən dövr ərzində kənd təsərrüfatı məhsulla-

rının emalı sənayesində, xüsusilə də qida məhsul-

ları və içkilərin istehsalı hesabına ciddi artım baĢ 

vermiĢdir. Belə ki, qida sənayesi məhsullarının is-

tehsalı 2005-2015-ci illər ərzində 2,3 dəfə, içki 

istehsalının həcmi isə 2,7 dəfə artmıĢdır. 

Hazırda yerli Ģəraitdə perspektivli sayılan 

xarici ölkə üzüm sortlarının yetiĢdirilməsinə mara-

ğın artması müĢahidə edilir.  

Iqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyinin Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fondu üzümçülüyün inkiĢafı üzrə in-

vestisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsinə baĢla-

yıb. 

Belə layihələrdən biri də Ġqtisadi ĠnkiĢaf Na-

zirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun gü-

zəĢtli kreditləri hesabına Qusar rayonunun Yeni 

Tahirçal kəndində fəaliyyət göstərən ―ġimal Kəndli 

Fermer Təsərrüfatı‖ MMC-yə məxsus 50 hektar sa-

hədə yeni üzüm bağlarının salınmasıdır. Layihənin 

içrası məqsədilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 

1,1 mln manat güzəĢtli kredit verib. Artıq bu vəsait 

hesabına ilkin olaraq Fransadan gətirilmiĢ yüksək 

məhsuldarlıqlı ―Qara pino‖, ―Kaberne-Sovinyon‖ 

və digər ölkələrə məxsus ―Saperavi‖, ―ġimal Sape-

ravisi‖ və ―Ġzabella‖ növlü 100 minədək üzüm tin-

ginin əkilməsinə baĢlanıb. Layihə çərçivəsində 

müasir suvarma sistemlərinin quraĢdırılması da nə-

zərdə tutulur. GüzəĢtli kreditlər hesabına salınan 

üzüm bağları 3-cü ildən baĢlayaraq məhsuldarlığa 

düĢəcək və ildə təxminən 3 min ton məhsul ve-

rəcək. 

Qəbələ rayonunun Qaradeyn kənd ərazisində 

―Aspi-Aqro‖ MMC-nin ―Aspi Winery‖ (―Aqro-

Azərinvest‖ Ģirkəti) üzüm emalı zavodu fəaliyyətə 

baĢlamıĢdır. 

Zavodun təsisçisi olan ―Aspi-Aqro‖ MMC-

nin əsas məqsədi respublikada geniĢ yayılmıĢ və 

qədim tarixə malik Ģərabçılıq sahəsinin əvvəlki 

Ģöhrətinin bərpa edilməsi və Azərbaycan süfrəsinin 

dünyanın ən gözəl, yüksək keyfiyyətli üzüm növlə-

ri və Ģərab çeĢidləri ilə təmin olunmasıdır. Müəssi-

sə öz fəaliyyətində müasir texnologiyanın tətbiqinə 

və Azərbaycan Ģərabçılarının ənənələrinə əsaslana-

raq, üzümün yetiĢdirilməsindən yüksək keyfiyyətli 

Ģərab və konyak məhsullarının buraxılıĢınadək tam 

bir istehsal prosesini özündə birləĢdirir[1,2]. 

―Aspi-Aqro‖ MMC üzümçülük tingləri isteh-

salı və satıĢı üzrə dünyanın ən qabaqcıl Ģirkətləri 

olan Ġtaliyanın ―VĠVA Cooperative Rausedo‖ VCR 
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və Fransanın ―Gontard Freres‖ Ģirkətləri ilə sıx əla-

qə yaradaraq, Qəbələ rayonunda nadir iqlim Ģərai-

tinə malik, vaxtilə Ģərab sənayesinin çiçəkləndiyi 

yerdə - Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində, Sava-

lan vadisində geniĢ üzüm sahələri salmıĢdır. Ərazi-

nin təbii Ģəraiti, dəniz səviyyəsindən 400 metr yük-

səklikdə yerləĢməsi, illik yağıntıların miqdarı, illik 

temperatur göstəriciləri və müxtəlif yerlərdən götü-

rülmüĢ torpaq nümunələrinin Ġtaliya və Fransa Ģir-

kətlərinin laboratoriyalarında aparılmıĢ analizləri 

bu yerdə yüksək keyfiyyətli nadir üzüm növlərinin 

yetiĢdirilməsinin mümkünlüyünə əsas verir. Bu 

göstəricilərəəsasən ərazidə əkiləcək üzüm növləri 

və onların kök sistemləri seçilmiĢdir. SeçilmiĢ növ-

lər üzrə yüksək keyfiyyətli üzüm tingləri gətirilmiĢ 

və onlar mövcud normativlər əsasında lazımi aqro-

texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə əkil-

miĢdir. Üzüm bağlarında əkin və becərmə iĢləri 

aparmaq üçün xüsusi texnika da alınmıĢdır. Bütün 

bu amillər ixrac qabiliyyətli yüksək keyfiyyətli 

məhsul istehsalına yönəldilmiĢdir. 

―Savalan‖ Ģərablarını məĢhurlaĢdıran hər 

Ģeydən əvvəl ideal coğrafi və iqlim Ģəraitidir. Belə 

Ģəraitdə yetiĢmiĢ üzüm özünəməxsus xüsusiyyətlər 

daĢımaqla audentik Ģərab hazırlanmasında baĢlıca 

amil ola bilər. 

2004-2007-ci illər ərzində Ģirkət Fransadan 

Kaberne Sovinyon, Kaberne Frank, Pino Nuar 

üzüm sortları idxal etmiĢ və hazırda bunlardan isti-

fadə edərək Göygöl, Samux, Tovuz, Yevlax, Qəbə-

lə və Lənkəran kimi Azərbaycanın ənənəvi üzüm 

becərilən rayonlarında yeni üzüm bağları salmağı 

davam etdirir[1,2]. 

―Aqro-Azərinvest‖ Ģirkəti üzümçülük üzrə 

xarici sahibkarlarla və Ģərab istehsalçıları ilə yaxın-

dan əməkdaĢlıq edir. Fransanın Gontard Freres Ģir-

kətinin mütəxəssisləri mütəmadi qaydada üzüm 

plantasiyalarında olur, sahələrdə monitorinqlər ke-

çirilir, torpaqdan analiz götürülür və inkiĢaf prosesi 

barədə məsləhətlər verirlər. Əsas məqsəd isə Ģirkət 

tərəfindən buraxılan Ģərabların keyfiyyətini beynəl-

xalq standartların tələbləri səviyyəsinə çatdırmaq-

dan ibarətdir. Söz yox ki, bunun üçün görülən təd-

birlərlə yanaĢı məqsədyönlü tədqiqatların aparılma-

sı və alınan nəticələrin operativ Ģəkildə istehsal xət-

tində tətbiqi olduqca vacibdir. 

Fransa mütəxəssisləri Cəlilabad rayonunun 

torpaq sahələri ilə tanıĢ olduqdan sonra burada dün-

yanın ən yaxĢı üzüm sortlarının yetiĢdirilə biləcəyi 

qənaətində olmuĢlar. Öz Ģərabları ilə dünya Ģöhrəti 

qazanmıĢ Fransanın ―Kastel‖ Ģirkəti Cəlilabad ra-

yonundan olan azərbaycanlı mütəxəssislərə ―Ka-

berne Sovinyon‖, ―Sira‖, ―ġardone‖, ―Merlo‖ kimi 

məĢhur üzüm sortlarının becərilməsi qaydalarını 

öyrətmiĢ, 2004-cü ilin yanvar-fevral aylarında hə-

min sortların tingləri Cəlilabada gətirilmiĢ, hazır-

lanmıĢ sahələrdə fransız üsulu ilə əkin aparılmıĢdır 

[3]. 

Qeyd olunan sortlar Fransada 4 ildən sonra 

bar verirsə Cəlilabad torpağında 3-cü il məhsul ver-

məyə baĢlamıĢdır. 290 hektar sahədə salınmıĢ 

üzüm bağlarında yetiĢdirilmiĢ məhsulu emal etmək 

üçün 2007-ci ildə Qarazəncir kəndində Ģərab za-

vodu tikilmiĢdir. Burada istehsal olunan Ģərablar 

paslanmayan dəmir çənlərdə 10-12
0
C sabit tempe-

raturda saxlanırlar. ġərabların keyfiyyəti Moskva-

nın Maqaraç Elmi-Tədqiqat üzümçülük və ġərab-

çılıq Ġnstitutunun laboratoriyasında yoxlanmıĢdır. 

Burada ġardone sortundan ―Banu Çiçək‖. Kaberne 

Sovinyon sortundan ―Qazan köĢkü‖ və Sira sortun-

dan isə ―Göytəpə‖ Ģərabları hazırlanır. 

Introduksiya yeni mərhələyə keçmiĢdir. Bir 

sıra ölkələrdə seleksiya iĢləri, yeni kolonların tətbi-

qi və öyrənilməsi davam etməkdədir. Yalnız Fran-

sanın seleksiya mərkəzlərində son dövrlərdə yük-

sək keyfiyyətli süfrə üzüm sortları – Danlas, Do-

nam, Datal, Lival, Perlo, Ribal; ağ giləli – Arriloba, 

ġazan, Liliorila; qara giləli – ġenanson, Egiodola, 

Qanson, Qramon, Monerak, Odola, Portan, Seme-

bat və baĢqa sortlar yaradılmıĢdır.  

Beləliklə, qeyd etmək olar ki, dünyada üzüm 

sortimenti daim artmaqdadır, ampeloqrafik kollek-

siya hər il zənginləĢir. Bütün bunlar həm üzümçü-

lükdə, həm də Ģərabçılıqda yeni baxıĢların, texno-

loji təkmilləĢmənin formalaĢmasına potensial baza 

yaratmıĢ olur[4,6,10]. 

Məlumdur ki, ağ süfrə Ģərabları üçün kifayət 

qədər çox Ģirəli, texniki yetiĢmə dövründə turĢulu-

ğunu yaxĢı qoruyan, Ģirəsi xüsusi ətrə və dada 

malik üzüm sortları yarayırlar. Digər tərəfdən süfrə 

Ģərablarının keyfiyyətinə üzümün becərildiyi tor-

paq-iqlim Ģəraiti və xammalın birinci və ikinci 

emal xüsusiyyətləri də əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərir. ġərabın dad dolğunluğu, ətir və buket zə-

rifliyi, onların harmonikliyi məhz bu amillərdən 

asılı olur. Xüsusi ilə süfrə Ģərabları üçün üzümün 

ilkin iĢlənməsi yumĢaq mexaniki rejim, gilə qabığı, 

daraq və toxumunun sürtünmə və əzilməsini istisna 

edən rejim tələb etməkdədir. Bu cəhətdən üzümün 

və əzintinin maserasiyası (yumĢaldılması) istehsal 

prosesinin təkmilləĢdirilməsi baxımından olduqca 

maraqlı görünür. Bununla belə bu üsulun və yuxa-

rıda qeyd olunan faktorların süfrə Ģərabları hazır-

lama texnologiyasının təkmilləĢdirilməsi baxımın-

dan öyrənilməməsi bu sahədə yüksək keyfiyyətin 

təmin olunmasına mane olan əsas səbəb sayılır. 

Süfrə Ģərablarının istehsalının artırılması 

tündləĢdirilmiĢ ordinar Ģərab istehsalını azaltmağa 

imkan yaradır ki, bu da hər il ikincilərin istehsalına 

böyük miqdarda sərf olunan spirt-reftifikat və Ģəkə-

rə qənaət etmək deməkdir. Qənaət olunmuĢ spirt və 

Ģəkər xalq təsərrüfatının digər ehtiyaclarına sərf 

olunar, Ģərabçılıq sənayesi istehlakçı tələbatını da-
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ha geniĢ miqyasda ödəyərək tündləĢdirilmiĢ ordinar 

Ģərabları süfrə Ģərabları ilə əvəz etməklə, Ģərab 

çeĢidlərinin yaxĢılaĢdırılmasına nail olunar. 

Tədqiqat iĢimizdə üzümün mexaniki tərkibi 

öyrənilmiĢ və müxtəlif üzüm sortlarının emalı apa-

rılmıĢ və məhsulun keyfiyyəti qiymətləndirilmiĢdir. 

Müxtəlif üzüm sortlarında laboratoriya Ģərai-

tində Ģirə çıxımı fərqli olmuĢdur. Laboratoriya Ģə-

raitində alınan üzüm Ģirəsi sakit saxlanıb çökdürül-

dükdən sonra dekantasiya edilmiĢ və tərkibi təhlil 

olunmuĢdur. Analiz nəticələri cədvəldə verilir (cəd-

vəl 1). 

Cədvəl 1 

Müxtəlif üzüm sortlarından Ģirə çıxımı və onun kimyəvi tərkibi 
Üzüm sortu Laboratoriya 

ĢəraitindəĢirə 

çıxımı,% 

Quru 

maddələrin 

kütlə payı, % 

ġəkərlərin kütlə 

payı, q/100 sm3 

TitrləĢən 

turĢular, q/100 

sm3 

Fəal turĢuluq 

pH 

ġəkər turĢu 

əmsalı 

Rkasiteli 75,2 23,4 22,8 0,60 3,8 30,0 

ġardone 72,6 19,2 18,7 0,73 3,2 25,6 

Merlo 74,3 24,9 24,5 0,70 3,5 35,0 

Xındoqnı 75,1 21,5 21,0 0,65 3,7 32,3 

 

Qeyd olunan sortlarda quru maddələrin miq-

darı 19,2 – 24,9 % arasında tərəddüd edir. Bu isə 

həmin xammaldan gələcəkdə yüksək keyfiyyətli 

markalı məhsullar alınmasının mümkünlüyünə də-

lalət edir. ġəkərlərin kütlə qatılığına nəzər saldıqda 

məlum olur ki, onların miqdarı 18,7 – 24,5 

q/100sm
3
 arasında dəyiĢmiĢdir. TitrləĢən turĢuların 

miqdarı Ģirədə 0,60-0,73 q/100sm
3
 arasında dəyiĢir. 

Tədqiq olunan nümunələrdə pH göstəricisi 

3,2-3,8 arasında dəyiĢmiĢdir. pH göstəricisi – baĢqa 

sözlə hidrogen və hidroksid ionlarının qatılığı mü-

hitin reaksiyasını ifadə etməklə, baĢ verən proseslə-

rin gediĢində mühüm rol oynayır. 

ġəkərlərin miqdarının yüksəlməsi Ģirənin 

məruz qoyulduğu emal prosesləri ilə əlaqədardır. 

ġirə doldurulmazdan əvvəl pasterizə olunur ki, bu 

zaman istinin təsirindən uyğun buxarlanması və Ģə-

rab daĢı kristallarının çöküntüyə getməsi müĢahidə 

olunur. Nəticədə Ģəkərlərin miqdarında nisbi artım 

titrləĢən turĢuların miqdarında isə azalma baĢ verir.  

Üzüm Ģirəsinin keyfiyyətinin orqanoleptik 

göstəricilərini təyin etmək üçün onların dequsta-

siyası aparılmıĢdır.  

BirbaĢa sıxılmadan alınan üzüm Ģirələrinin 

dequstasiya nəticələri aĢağıda verilir (cədvəl 2)              

Cədvəl 2 

Üzüm Ģirəsinin orqanoleptik qiymətləndirilməsi 

Üzüm sortu 
ġirənin keyfiyyət göstəriciləri 

ġəffaflıq, rəng, xarici görünüĢ Dad və ətir Ümumi bal 

Rkasiteli 7 10 17 

ġardone 7 12 19 

Merlo 6 10 16 

Xındoqnı 6 10 16 

 

Göründüyü kimi ağlardan introduksiya olun-

muĢ ġardone üzüm sortundan alınan Ģirə daha yük-

sək, Rkasiteli üzüm sortundan alınan Ģirə bir qədər 

aĢağı olsa belə,hər iki Ģirə ―Əla‖; qırmızılardan  

yerli Xındoqnıvə introduksiya olunmuĢ Merlo sor-

tundan onlarla müqayisədə  aĢağı qiymətləndirilmiĢ 

və ―yaxĢı‖ qiymətləndirilmiĢ Ģirələr alınır. Birinci 

halda Ģirələr üzüm sortuna uyğun parlaq rəngə və 

içkiyə xas olan gözəl ifadə olunan dad və ətrə, ikin-

ci vəziyyətdə isə parıltısız rəngə və içkiyə xas olan 

yaxĢı ətir və dada malık olur.Bu, qeyd olunan üzüm 

sortlarındanvə onların qarıĢığından yüksək keyfiy-

yətli Ģirələr hazırlanmasının mümkünlüyünə dəlalət 

edir.  

Alinan Ģirələrin müxtəlif sxemlərdə kupaj 

imkanları nəzərdən keçirilmiĢdir. Məlum olmuĢdur 

ki, ağ üzüm sortlarından alınan Ģirələrin bir-biri ilə 

və həmçinin ağ ġardone üzüm Ģirəsinin qırmızı 

Xındoqnı ilə kupajı dolğun tərkibli Ģirə alınması ilə 

nəticələnmiĢdir. Ikinci halda populyarlığa malik 

olan çəhrayı Ģirələrin alınması yeni çeĢid və fərqli 

keyfiyyət baxımından əhəmiyyətlidir. 
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Факторы, определяющие качество натуральных вин, произведенные в Азербайджане 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: Мацерация, декантация, экстрактные вещества, фенольные соедине-

ния 

Известно что, для производства белых столовых вин пригодны  более сочные сорта 

винограда, качественно сохраняющие кислотность в периоде технического созревания, имеющие 

специфический аромат и вкус.С другой стороны, значительное влияние оказывает для качества 

столовых вин почвенно-климатические условия, а также первые и вторые  свойства обработки 

сырья. Вкус вина, аромат и букет, их гармония зависит от этих факторов. Первоначальная 

обработка винограда, в особенности для столовых вин, требует мягкого механического режима, 

режима, исключающего трение и дробление кожуры, семени и гребня.В связи с этим, мацеризация 

(смягчение) винограда и мезги, с точки зрения совершенствования  процесса производства, 

выглядит весьма необычно. Тем не менее, тот факт, что этот метод и вышеупомянутые факторы не 

изучаются с точки зрения улучшения технологии столовых вин, является одной из основных 

причин, препятствующих высокому качеству в этой области. 

Увеличение производства столовых вин позволяет сократить производство крепленого ор-
динарного вина, что является экономией большого количества спирта-ректификата и сахара, по-
требляемых каждый год для производства последних. Сэкономленный спирти сахар расходуются 

для других потребностей народного хозяйства, а винодельческая промышленность может быть 

улучшена за счет замены ординарного крепленноговина столовыми винами. 

 

The qualıfıcatıon of natural vegetables ın azerbaıjan 

 

SUMMARY 

 

Key words: Maseration, decantation, extract ingredients, phenol compounds 

It is known that grape varieties, which are quite juicy for white wine wines, are good for 

preservation of acidity during the technical development, and juice with special taste and taste. On the 

other hand, soil-climatic conditions and the first and second raw materials produced by the quality of 

table wines have a significant impact. The taste of the taste of the wine, the delicacy of the fragrance and 

the bouquet, their harmony depends on these factors. The initial processing of the grape wines requires a 

mild mechanical regime, a regimen that excludes scrubbing, scab and friction. In this regard, 

maserification of grapes and grapes appears to be quite interesting in terms of improving the process of 

production. However, the fact that this method and the above-mentioned factors are not studied in terms 

of improving tableware wines is a major obstacle to high quality in this area. 

The taste of the taste of the wine, the delicacy of the fragrance and the bouquet, their harmony 

depends on these factors. The initial processing of the grape wines requires a mild mechanical regime, a 

regimen that excludes scrubbing, scab and friction. In this regard, maserification of grapes and grapes 

appears to be quite interesting in terms of improving the process of production. However, the fact that this 

method and the above-mentioned factors are not studied in terms of improving the technology of 

tableware wines is one of the main reasons preventing high quality in this area. 

Increasing the production of table wines allows reducing the concentrated ordinar wine production, 

which is a large amount of spirits for each year's production and saving sugar. Sugar alcohol and sugar 

are spent on other needs of the national economy; the wine industry can be improved by replacing 

ordinarized wines with wines replaced by a wider range of consumer needs. 
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ĠQTĠSADĠYYAT 
 

FERMER TƏSƏRRÜFATLARINDA MALĠYYƏ-UÇOT SĠSTEMĠNĠN TƏġKĠLĠ 

ƏSASLARI 

 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru E.N.Quliyev, M.M.Məmmədova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Xülasə. Fermerlər təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili və əməliyyatların uçotunun aparılması üçün xü-

susi təhsil almırlar. Lakin maliyyə-uçot sahəsində müəyyən biliklərin əldə olunması onlar üçün çox fayda-

lı hesab olunur. Fermer təsərrüfatlarında maliyy-uçot sisteminin təşkili və təkmilləşdirilməsi, təsərrüfatın 

gələcək inkişafını təmin edən əsas amillərdəndir. İstənilən fəaliyyətin qiymətləndirilməsi uçotdan başla-

yır. Uçot təsərrüfat fəaliyyətində hərəkətin və hərəkətsizliyin qeydiyyatının aparılması qaydasıdır və ope-

rativ, muhasibat və statistik uçot kimi təsnifləşdirilir. Təkmilləşdirilmiş uçot sistemi sadəcə əməliyyatların 

qeydiyyatını aparmır, o eləcədə əməliyyatları fəaliyyət istiqamətləri üzrə bölüşdürüb müxtəlif hesabatlar 

formalaşdırır. Məqalə kənd təsərrüfatı müəssisələrində maliyyə-uçot sistemi təşkilinin əsas prinsiplərini 

əhatə edir. 

Açar sözlər: mühasibat sistemi, investisiya fəaliyyəti, balans hesabatı, mənfəət (zərər) hesabatı, 

hesablama qaydası, ikili qeydiyyat  

 

Abstract. Farmer does not need an accounting degree to keep analyze a set of farm records. 

Howevever, some knowledge of basic accounting and accounting principles is useful. It is needed to fully 

understand and use any accounting system and accurately communicate accounting information to 

others. A good accounting system must be able to not only record all the various types of transactions but 

also assign them to appropiate activity and ensure reporting process. This article devoted to main 

principles of estublishing accounting system at agricultural farms.  

Key words: accounting system, investment activity, balance sheet, income statment, accrural 

system, double-entry 

          

Natamam uçot və yaxud uçotu aparılmayan 

biznes, okean ortasında hərəkət istiqaməti və hədəf 

məntəqəsini itirmiĢ gəmiyyə bənzəyir. Gəmi ha-

radan hərəkətə baĢladığını, harada olduğu və yaxud 

hədəfə çatmağın hansı müddətə baĢ verəcəyini 

bilmir. Uçot təsərrüfat rəhbərinə biznesin baĢlanğıc 

nöqtəsi və onun mənfəət və maliyyə sabitliyinə 

doğru hərəkətdə olub-olmamasını açıqlayan əsas 

vasitədir. Uçot təsərrüfat rəhbəri üçün bir növ da-

vamiyyət cədvəlidir belə ki uçot məlumatları za-

man çərçivəsində idarəetmə qərarlarının nəticəsini 

əks etdirir. Uçot mümkündür ki, biznesin hal-hazır-

da hansı istiqamətə (mənfəətə və yaxud zərərə) 

hərəkət etdiyini dəqiq müəyyən edə bilməsin, lakin 

bu meneceri kifayyət qədər məlumatla təmin edir 

ki, keçmiĢdə verilmiĢ qərarlararların nəticələrinə 

əsasən gələcəkdə daha mütərəqqi qərar qəbul olun-

sun. Buda öz nöbəsində biznesin hərəkət istiqamə-

tinə bir baĢa təsir göstərən əsas amildir. Kənd təsər-

rüfatı sahəsi hər zaman onun istehsal xüsusiy-

yətlərindən irəli gələrək uçot problemləri ilə səciy-

yələnib. Bu problemlər əsasən müəyyən təsərrüfat 

əməliyyatlarının yalnız kənd təsərrüfatı istehsalı ilə 

bağlı olmasından irəli gəlmiĢdir və yeni uçot stan-

dartlarının yaranmasına səbəb olmuĢdur. 

Təsərrüfat uçotunun hədəfi aĢağıda göstə-

rilən məqsədlərə xidmət edir: 

1. Mənfəətin hesablanması və maliyyə və-

ziyyətinin qiymətləndirilməsi 

2. Biznes təhlil üçün məlumat bazasının 

yaradılması 

3. Borc vəsaitlərinin cəlb olunmasında 

məlumat dəstəyi 

4. Təsərrüfata daxil olan müəssisələrin 

mənfəət göstəricilərinin ölçülməsi  

5. Yeni investisiyaların təhlilində məlumat 

dəstəyi 

6. Vergi hesabatlarının hazırlanması 

Yuxarıda qeyd olunan məqsədlərdən əlavə 

uçotunun aparılması, təsərrüfatın tənzimlənməsi, 

sığorta ehtiyaclarının müəyyən edilməsi, planlaĢ-

dırma, əmlakın qiymətləndirilməsi, inventarlaĢdır-

ma icarə xərclərinin bölüĢdürülməsi, payçı və 

səhmdarlara hesabatların hazırlanmasına xidmət 

edir.  

Ümumilikdə təsrrüfatın uçot sistemi forma-

laĢmasında üç qrup (biznes) fəaliyyəti amili nəzərə 

alınır [1.s.42]: 

- istehsal fəaliyyəti 

- investisiya fəaliyyəti 

- maliyyə fəaliyyəti 

Sxematik olaraq bunu aĢağıdakı kimi təsvir 

etmək olar: 
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Sxem 1. 

Uçot sisteminə daxil olan təsərrüfat fəaliyyətləri 

 

 

 

 

 

Ġstehsal fəaliyyəti. Təsərrüfatın bitkiçilik və 

heyvandarlıq istiqaməti ilə bağlı bütün muhasibat 

əməliyyatları istehsal fəaliyyətinə aid edilir. Bu 

faəliyyətlə bağlı yaranan bütün gəlirlərin, o cümlə-

dən də dövlət proqramlarından daxil olan maliyyə-

ləĢdirmə və xərclərin (toxum, yanacaq, gübrə, yem, 

amortizasiya xərcləri və kredit üzrə faizlər) 

muhasibat uçotunun aparılması vacib qaydadır. 

Ġnvestisisya fəaliyyəti. Aktivlərin alınması, 

amortizasiya fondu hesabına daxili investisiyalar və 

ya torpaq, bina, avadanlıq, meyvə bağı iri buynuzlu 

mal-qara kimi uzun müddətli aktivlərin alınması – 

investisiya fəaliyyətinə aid edilir. Hər aktiv üzrə 

uçot aĢağıdakı məlumatları özündə əks etdir-

məlidir: 

- alıĢ tarixi 

- satınalınma qiyməti 

- illik amortizasiya məbləği 

- balans dəyəri 

- cari bazar dəyəri 

- satıĢ tarixi 

- satıĢ qiyməti 

- satıĢdan əldə olunan mənfəət zərər  

Maliyyə fəaliyyəti. Maliyyə fəaliyyəti–borc 

vəsaitlərinin cəlb olunması ilə bağlı yaranan bütün 

əməliyyatları özündə əks etdirir. Bura daxildir tə-

sərrüfatın bütün borc növləri üzrə əsas və faiz məb-

ləğlərinin ödəniĢləri. Həmin borclar aĢağıdakı kimi 

təsnifləĢdirilir:  

 yeni investisayaların borca maliyyələĢ-

dirilməsi 

 istehsalı maliyyələĢdirmək üçün cəlb olu-

nan borclar 

 təchizatçılara olan öhdəliklər  

BaĢqa sözlərlə desək mütərrəqi muhasibat 

sistemi yalnız müxtəlif təyyinatlı əməliyyat növlə-

rinin uçotunu yox eləcədə maliyyə vəsaitlərinin 

səmərəli fəaliyyətə istiqamətləndirilməsini təmin 

etməlidir. 

Maliyyə sisteminin təsərrüfatda təĢkili za-

manı bir neçə vacib amillər nəzərə alınmalıdır. 

Belə ki, təsərrüfat əməliyyatlarını muhasibat proq-

ramına daxil etməkdən öncə təsərrüfat rəhbəri,  

uçotun aparılması ilə bağlı bir neçə vacib qərar 

qəbul etməlidir. Qərarlar aĢağıdakı məsələləri əhatə 

etməlidir: 

1. hesabataların formalaĢması hansı dövr 

üçün aparılacaq (ay, rüb, il)? 

2. mənfəət (zərərin) hesablanması hansı me-

tod əsasında aparılacaq (kassa və yaxud hesabla-

ma)? 

3. uçot tək və yaxud ikili qeydiyyat əsasında 

aparılacaq ? 

4. uçot sistemi sadə və yaxud tam olacaq? 

Təcrübə göstərir ki, maliyyə uçot sistemi 

təsrrüfatda tətbiq olunduqdan sonra və istifadəçilər 

həmin sistemi mənimsədikdən sonra artıq yeni 

dəyiĢiliklərin aparılması çətinləĢir. Bununla əlaqə-

dar maliyyə - uçot sistemini təsərrüfatda tətbiqinə 

xüsusi diqqət yetirilməlidir və peĢakar maliyyə-

çilərlə məsləhətləĢmələr aparılmalıdır. Uçotun bey-

nəlxalq ədəbiyyatlarda bir neçə tərifi mövcuddur və 

fikrimizcə ən sadə tərif aĢağıdakı kimi ifadə olunur: 

Uçot – təsərrüfat fəaliyyətində hərəkətin və 

hərəkətsizliyin qeydiyyatının aparılması qaydasıdır. 

Uçot üç növə təsnifləĢdirilir [2.s.26]: 

 Operativ uçot 

 Mühasibat uçotu 

 Statistik uçot 

Operativ uçot – müəssisənin maliyyə-tə-

sərrüfat fəaliyyətinə gündəlik nəzarətin aparılması 

məqsədi ilə hərəkətlərin qeydə alınmasıdır. Ope-

rativ uçot üç üsulla aparılır: 

1. Hərəkətin baĢ vermə anında 

2. Hərəkətın sonunda 

3. Hərəkətın mərhələli qeydiyyatı 

Bu uçot növünün çatıĢmayan cəhəti, dəyərdə 

dəyiĢmələrin izlənməsinə imkan yaratmır. 

Muhasibat uçotu – müəssisənin təsərrüfat 

fəaliyyətinin dəyər və miqdar olaraq aparılmasıdır. 

Muhasibat uçotu iki hissəyə ayarılır: 

- Maliyyə uçotu 

- Ġdarəetmə uçotu 

Mühaisbat uçotu ikili qeyd əsasında aparılır 

və burada əsas məqsəd, təsərrüfatın hər bir əmə-

liyatını həm debetdə həm kreditdə əks etdirməklə 

onların bərabərliyinin təmin edilməsindən ibarətdir. 

Yalnız bu halda muhasibat uçotunun əsas düturu 

Aktiv = Kapital + Öhdəlik 

öz mahiyyətini qoruyub saxlaya bilir [1.s. 45] 

Maliyyə uçotu – müəssisə fəaliyyətinin də-

yər ifadəsində qeydiyyatının aparılmasıdır. Maliyyə 

uçotu üç hissəyə ayrılır: 

1. Ġlkin dəyər uçotu 

2. Cari dəyər uçotu 

3. Son dəyər uçotu 

istehsal fəaliyyəti 
 

maliyyə fəaliyyəti 
 

uçot sistemi 

investisiya fəaliyyəti 
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Ġdarəetmə uçotu – müəssisədə fəaliyyətin 

miqdar və dəyər bazasında müqaisəli qeydiyyatın 

aparılmasıdır. Ġdarəetmə uçotu iki hissəyə ayrılır 

1. Proqnoz uçotu (gələcək fəaliyyətin uçotu) 

2. Faktiki fəaliyyətin uçotu 

Ġdarəetmə uçotu o vaxt düzgün hesab edilir 

ki, proqnoz göstəricilər, faktiki göstəricillərlə bir-

birinə yaxınlaĢır. 

Statistik uçot – müəssisədə mərhələli Ģəkil-

də formalaĢmıĢ qeydiyyat göstəricilərin müqaisəli 

uçotudur. Statitik uçot üç hissəyə ayrılır 

1. Ardıcıl statistik uçot 

2. Seçmə statistik uçot 

3. QarĢılıqlı asıllıq yaradan göstəricilərin 

uçotu 

Statistik uçot zamanı əmsalların korrelyasi-

yası, variasiyası və orta statistik yanaĢmalar təhlil 

edilir. 

Uçot sisteminin əsas funksiyalarından biri 

hesabatların formalaĢdırma qabiliyyətidir. Kom-

pyuterlər üçün yazılmıĢ muhasibat proqramları 

təsərrüfat fəaliyyətini əhatə edən bir çox hesabat 

növlərini formalaĢdıra bilir. Lakin bunlardan ən 

vacibləri balans və mənfəət (zərər) hesabatlarıdır. 

Həmin hesabatların vacibiyyəti iki səbəblə izah 

olunur:  

- hər iki hesabat muhasibat uçotunun forma-

laĢdırdığı əsas hesabatlardı 

- digər hesabat növləri vacib olsada belə, 

muhasibat proqramının məhdud imkanlarından irəli 

gələrək formalaĢdırılması mümkünsüz olar.  

Mütəxəsislərin rəyinə əsasən təsərrüfatın tam 

muhasibat uçotu fəaliyyətin on iki əsas hesabatını 

formalaĢdırmalıdır [1.s.53]. 

Sxem 2. 

Mühasibat uçotunun fermer təsərrüfatlarındada formalaĢdırdığı on iki əsas hesabat növləri 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün geniĢ 

idarətmə uçotu haqqında təlimat 2006 – cı ildə 

Təsərrüfatların Maliyyə Standartları ġurası (FFSC)  

tərəfindən tərtib edilmiĢdir.  

Nəticə. Təsərrüfatda maliyyə-uçot sisteminin 

quraĢdırılması, təsərrüfatın öz məqsədlərinə nail 

olunma səviyyəsinin ölçülməsini məlumatlar vasi-

təsi ilə təmin edir. Həmçinin təsərrüfat rəhbərinin 

keçmiĢ qərarlarının qiymətləndirilməsinə imkan 

yaradır və formalaĢdırdığı məlumat bazası, gələcək 

qərarların qəbulunu asandlaĢdırır. Ġstənilən təsərrü-

fatda maliyyə uçot sisteminin quraĢdırılması üç 

fəaliyyətin (istehsal, investisiya və maliyyə) idarə 

olunması əsasında quraĢdırılır. Uçot sisteminin 

formlaĢdırılmasında seçim mühasibat dövrü, he-

sablama metodu, qeydiyyatın növü və tamlığı  

amillərini əhatə etməlidir. Fermer təsərrüfatında 

tam uçot sistemi 12 əsas hesabat növünü for-

malaĢdırmalıdır.  
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Açar sözlər: maliyyə bazarı, valyuta bazarı, əqdlər, pul, fond birjası, bazar iqtisadiyyatı 

 

Qiymətli kağızlar bazarı bazar münasibət-

ləri sistemində bu iqtisadi sistemə qiymətli kağız-

ların müəyyən qanunauyğunluqlarla hərəkət etdi-

rilməsinə xidmət edir. Müxtəlif bazarların möv-

cudluğu Ģəraitində qiymətli kağızlar bazarının 

özünəməxsus yeri, spesifik vəzifələri, funksiya-

ları, bu funksiyaların həyata keçirilməsi bölmələ-

ri, sektorları və iĢtirakçıları vardır. 

Qiymətli kağızlar bazar iĢtirakçıları arasında 

yaranan münasibətlərin elə bir formasıdır ki, hə-

min münasibətlərin obyekti kimi məhz özü çıxıĢ 

edir. Belə ki, sözü gedən qarĢılıqlı münasibətlərin 

yaranması, yaxud, onun iĢtirakçıları arasında han-

sısa razılaĢmanın həyata keçirilməsi qiymətli ka-

ğızların hərəkəti, eləcə də onun pul və ya əmtəəyə 

mübadiləsi nəticəsində mövcud olur. Lakin, bütün 

bunlarla yanaĢı, qiymətli kağız nə pul, nə də əmtəə 

demək deyildir. Çünki, sonunculardan fərqli olaraq 

onun dəyəri, sahibinə verdiyi hüquqlarla ölçülür. 

Müasir Ģəraitdə pul və əmtəə kapitalın müxtəlif tə-

zahür forması kimi çıxıĢ etdiyinə görə qiymətli ka-

ğızı iqtisadi baxımdan aĢağıdakı kimi izah edə bi-

lərik: qiymətli kağız kapitalın pul və əmtəə forma-

larından fərqli olaraq elə bir formasıdır ki, o həm 

bazarda əmtəə kimi təklif olunmaq, həm də mən-

fəət gətirmək imkanına malikdir. Kapitalın bir for-

ması kimi qiymətli kağızın özünəməxsus cəhət-lə-

rindən biri də odur ki, onun sahibi konkret olaraq 

həmin pul, yaxud əmtəə formasında olan kapitala 

malik olmasa da, onun bütün hüquqlarına malikdir. 

Hansı ki, həmin hüquqlar qiymətli kağız formasın-

da ifadə olunmuĢdur. Məhz qiymətli kağız kapital 

ilə kapital mülkiyyətini ayırır. Qiymətli kağızlar-

dan fərqli olaraq digər kapital formalarını misal 

göstərə bilərik. Məsələn, bankın təqdim etdiyi kre-

ditləri. Bu, pul kapitalının bir forması olmaqla ya-

naĢı, pul münasibətlərində baĢqa bir anlama deyil-

dir. Belə ki, kreditləĢmə pulun əmtəə kimi alqı-sat-

qısını ifadə edir. Beləliklə, qiymətli kağızlardan 

fərqli olaraq pul kapitalı pul münasibətlərinin bir 

forması kimi çıxıĢ edir. Ġqtisadi, yəni pul dəyəri 

olan bütün ictimai hüquqlar qiymətli kağızlar for-

masında ifadə oluna bilər. Bununla yanaĢı, qiymət-

li kağızlarla bağlı iqtisadi münasibətlər daima inki-

Ģaf etdiyinə görə onun mahiyyəti də qeyri - sabit 

xarakter alır.  

Maliyyə bazarının digər hissəsi kredit baza-

rıdır. Bu iki bazar bir-birilə sıx əlaqədardır və 

qarĢılıqlı fəaliyyət göstərir. Məsələn, banklar qiy-

mətli kağızlar bazarı iĢtirakçılarına qiymətli ka-

ğızlar buraxan emitentlərə kredit verir, digər tə-

rəfdən özləri emitent kimi çıxıĢ edir və yaxud di-

gər emitentlərin buraxdığı qiymətli kağızları bö-

yük partiyalarla sonradan salmaq üçün alırlar. 

Dünya dövlətlərinin əksəriyyətində qiymətli ka-

ğızlar bazarında vasitəçilik rolunu iri kommersiya 

bankları həyata keçirirlər. 

Qiymətli kağızlar bazarının mühüm tərkib 

hissəsi qısamüddətli borc öhdəliklərinin, xüsusilə 

də istiqrazların və xəzinə veksellərinin dövr etdiyi 

pul bazarıdır. Bu bazar dövlətin pul vəsaitlərinə 

olan ehtiyaclarını çevik surətdə ödəməyə imkan 

verməklə yanaĢı, ayrı-ayrı hüquqi və fiziki Ģəxs-

lərə öz sərbəst pul vəsaitlərini investisiya Ģəklində 

dövriyyəyə qatmaqla qazanc əldə etmək imkanı 

verir. Digər sivil bazarlarda olduğu kimi, qiymətli 

kağızlar bazarı da tələb, təklif və onların qarĢılıqlı 

münasibətlərdən doğan qiymətdən asılı olaraq 

formalaĢır. Qiymətli kağızlar bazarında tələb, 

adətən xərcləri gəlirlərini üstələyən dövlət və in-

vestisiyanın maliyyələĢməsi üçün gəlirlə kifayət 

olmayan müəssisələr tərəfidən yaradılır. Hökümət 

və biznes qiymətli kağızlar bazarında çox vaxt 

borc alanlar kimi, əhali xüsusi sektor, borc verən-

lər kimi çıxıĢ edir. Qiymətli kağızlar bazarının ən 

əsas vəzifələrindən biri ondan ibarətdir ki, əhalidə 

və xüsusi sektorda olan yığımların tez və tam Ģə-

kildə investisiya məqsədlərinə elə yönəldə bilsin 

ki, hər iki tərəf üçün sərfəli olsun. Bu vəzifə qiy-

mətli kağızlar bazarında vasitəçilər hesab edilən 

peĢəkar iĢtirakçılar vasitəsi ilə yerinə yetirilir. 

―Qiymətli kağızlar haqqında‖ qanununa görə 

Azərbaycan Respublikasının peĢəkar iĢtirakçılara 

broker, diler, qiymətli kağızların idarə edilməsi 

üzrə fəaliyyət, klirinq, depozitlan fəaliyyəti, qiy-

mətli kağız sahibinin reyestrinin aparılması və ti-

carətinin təĢkili üzrə fəaliyyət aiddir. 

Maliyyə bazarının mühüm elementlərindən 

biri də fond birjalarıdır.Son illərdə tətbiq olunmuĢ 

elektron ticarət sistemləri və maliyyə alətləri ilə ti-

carət texnologiyalarının inkiĢafı təcrübəsi sayəsin-

də BBVB Azərbaycanın maliyyə bazarında daya-

nıqlı bir yer tutub. Birja tərəfindən tətbiq olunmuĢ 

BEST elektron ticarət sistemini birja hərraclarının 

ümummilli sisteminin timsalı kimi qəbul etmək 

olar. Bu sistem milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadiy-
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yatına inteqrasiya çağırıĢlarına cavab verə bilən bir 

sistemdir. Ġnteqrasiya prosesi bir neçə mərhələyə 

keçməlidir. Birjanın təsis edilməsi peĢəkar iĢtirak-

çılara maliyyə bazarının bütün seqmentlərinə  gi-

riĢ, dövlət tənzimləyici orqanlarına isə - iki ölkənin 

maliyyə bazarlarının inkiĢafı sahəsində gələcək 

əməkdaĢlığın vahid və razılaĢdırılmıĢ strategiyasını 

həyata keçirmək üçün imkan yaradacaq. Aydındır 

ki, bir birja çərçivəsində bir neçə bazarın birləĢdi-

rilməsi investor, emitent və dövlət tənzimləyici or-

qanlarının marağına iĢləyəcək. Dövlət və bazarın 

peĢəkar iĢtirakçıları maliyyə bazarının müxtəlif 

seqmentlərində yaranan vəziyyətə tədricən və razı-

lıqlı Ģəraitdə təsir göstərməklə, böhran vəziyyətlə-

rindən cuzi itkilərlə çıxa biləcəklər. Son illər dünya 

maliyyə bazarlarında gərginliyin yüksəlməsi Ģərai-

tində milli birjalarda dövr edən maliyyə alətlərinin 

fəal istifadə edilməsi iĢtirakçı ölkələrin dünya ma-

liyyə böhranının bank sistemlərinə Ģok təsiri pro-

lemlərinin aradan götürülməsi üçün imkan yarada 

bilər. Bundan əlavə bu yolla iki ölkənin maliyyə 

bazarlarının likvidliyini xeyli artırmaq, xarıcı tica-

rət əməliyyatları, kapital və investisiyaların köçür-

mə əməliyyatlarına keyfiyyətlı və daha ucuz xid-

mət etmək olar. 

Mövcud vəziyyət. 

2015-2018-ci illər ərzində ölkənin maliyyə 

bazarında müəyyən qədər qeyri-sabitlin olduğu 

müĢahidə olmuĢdur. Belə ki, 2015-ci il ərzində 

qlobal maliyyə və əmtəə bazarlarında baĢ verən 

proseslər ölkənin maliyyə sektoruna əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərmiĢdir. Həmin dövr ərzində 

maliyyə sektorunda likvidliyin daralması nəticə-

sində investisiyaların uzunmüddətli aktivlərdən 

daha likvid və qısamüddətli aktivlərə yönlənməsi 

tendensiyası qiymətli kağızlar bazarını xarakte-

rizə edən əsas amil olmuĢdur. Müvfiq dövrdə qiy-

mətli kağızlar bazarının tərkib ünsürü kimi valyu-

ta bazarında da intensiv dəyiĢikliklər baĢ vermiĢ-

dir. Devalivasiya prosesi bu tendensiyalarla labüd 

hal almıĢdır. AraĢdırmalar göstərir ki, 2015-ci 

ildə istifadəyə verilən törəmə maliyyə alətləri 

platforması vasitəsilə həyata keçirilən törəmə qiy-

mətli kağızlarla əməliyyatlarda müĢahidə olunan 

pozitiv trendlər dövlətin monetar və fiskal siyasə-

tinin dəyiĢməsi nəticəsində qiymətli kağızlar ba-

zarında əqdlərin həcmi 2015-ci illə müqayisədə 

2018-сi ildə 1,8 dəfə artaraq 24,5 milyard manat 

təĢkil etmiĢdir. 

                                                                                                                     Cədvəl.1. 

 

Mənbə: AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ MALĠYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT 

PALATASI (www.fimsa.az). 

NƏTĠCƏ 

Maliyyə bazarının, o cümlədən qiymətli kağızlar bazarının təkmilləĢdirilməsindən danıĢarkən, 

kortəbii bir prosesdən deyil, məqsədli bir subyektin təsiri ilə vacib prosedurların müəyyən bir 

istiqamətə yönəlməsini nəzərdə tutulmalıdır. Belə bir istiqamətləndirici qüvvə isə yalnız dövlət ola 

bilər. Məhz dövlət bazarın bütün obyektiv və subyektiv Ģərtlərinin ən əlveriĢli Ģəkildə təĢkilini həyata 

keçirə, inkiĢafı sürətləndirə bilər. Məhz bu baxımdan Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının 

inkiĢafı maliyyə sferasında dövlət tənzimlənməsindən çox asılıdır. Ümumiyyətlə, dövlət hazırki 

mərhələlərdə ölkədə qiymətli kağızlar bazarının təĢəkkül tapmasında aktiv rol oynamalıdır. Məsələ on-

dadır ki, bu bazar ölkənin maliyyə təhlükəsizliyi baxımından riskli və geniĢ miqyaslıdır. Həmçinin, 

ĠNVESTĠSĠYA QĠYMƏTLĠ KAĞIZLAR BAZARI ÜZRƏ MÜQAYĠSƏLĠ GÖSTƏRĠCĠLƏR 

Qiymətli kağızların növləri 

2015-ci il Yanvar - 

Dekabr 
2018-ci  il Yanvar - Dekabr 

Məbləğ 

üzrə fərq Əqdlərin 

sayı 

Məbləğ 

(mil.AZN) 

Əqdlərin 

sayı 

Məbləğ 

(mil.AZN) 

KORPORATĠV 

QĠYMƏTLĠ KAĞIZLAR 
6 534 4,737.5 3,618 2,196.0 -43,7 % 

Ġlkin bazar 770 3 ,312.6 220 1,326.9 -60,0 % 

Təkrar bazar 5 764 1, 424.8 3,398 869.1 -40,0 % 

DÖVLƏT QĠYMƏTLĠ 

KAĞIZLAR 
421 4,156.5 1,725 13,340.5  3,2 dəfə  

Ġlkin bazar 78 2,38 3.6 1,416 13,081.0  5,4 dəfə 

Təkrar bazar 343   3,91.8 309 259.5 -43,8% 

TÖRƏMƏ QĠYMƏTLĠ 

KAĞIZLAR 
30 328 4, 378.8 106,383 8,406.5  1,9 dəfə 

Təkrar bazar 30 328 4 ,378 .8    

QĠYMƏTLĠ KAĞIZLAR 

BAZARI 
37 283 13,272  112,061 24,554.8  1,8 dəfə 

Ġlkin bazar 848 3,551.0 1,636 14,407.9  4 dəfə 

Təkrar bazar 36 435 9,721.8 110,425 10,146.9  1,4 dəfə 

http://www.fimsa.az/
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onun inkiĢafı üçün o qədər böyük resurs və infrastruktur tələb olunur ki, həmin bazarın sivil və 

təhlükəsiz formada yaradılmasına yalnız dövlətin dəstəyi və imkanları ilə həyata keçirmək mümkün 

olar. 
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Current State and Prospects of Development of The  

Financial Market in The Republic 

C.N. Ismayilov  

Azerbaijan State Agrarian University 

SUMMARY 

 

Key words: Financial market, currency market, deals, money, stock market, market economy 

The development of the securities market, one of the most important elements of the financial 

market, is extremely important and important in every country where liberal economic relations are 

developing. Within this system, the securities market is the basis of economic and financial relations. 

The essence of a security is as versatile and complex as the economic relations surrounding it. During a 

certain period, a group of individuals or legal entities collects free cash flows. 

Precious securities are risky and large in terms of the financial security of some countries. It 

requires so much resources and infrastructure that its partners can be established so that the market can 

be created in a civilized and secure manner only with the support and capabilities of the state. 

 

Современное состояние и перспективы развития финансового 

 рынка в Республике 

Дж.Н. Исмаилов 

Азербайджанский государственный аграрный университет 

РЕЗЮМЕ 

 

Ключевые слова: финансовый рынок, валютный рынок, сделки, деньги, фондовый рынок, 

рыночная экономика 

 

Развитие рынка ценных бумаг, одного из важнейших элементов финансового рынка, 

чрезвычайно важно и важно в каждой стране, где развиваются либеральные экономические 

отношения. В рамках этой системы рынок ценных бумаг является основой экономических и 

финансовых отношений. Сущность безопасности столь же универсальна и сложна, как и 

окружающие ее экономические отношения. В течение определенного периода группа физических 

или юридических лиц собирает свободные денежные потоки. 

     Драгоценные ценные бумаги являются рискованными и крупными с точки зрения 

финансовой безопасности некоторых стран. Требуется так много ресурсов и инфраструктуры, что 

ее партнеры могут быть созданы таким образом, чтобы рынок мог быть создан цивилизованным 

и безопасным образом только при поддержке и возможностях государства. 
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DÖVLƏTĠN AQRAR SĠYASƏTĠNĠN MƏQSƏD VƏ VƏZĠFƏLƏRĠNĠN 

ƏHƏMĠYYƏTĠ (ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ)  

F.C.Kərimov  

Gəncə Dövlət Universiteti  

M.H.Kərimova, N.V.Mürsəlova, S. A Rüstəmzadə  

Azərbaycan Texnologiya Universiteti  

 

Açar sözlər: ərzaq təhlükəsizliyi, aqrar siyasət, kənd təsərrüfatı, əmtəəlik məhsul, investisiya 

qoyuluşu 

 

Dövlətin aqrar siyasətinin və vəzifələrinin 

düzgün müəyyənləĢdirilməsi onun reallaĢdırılma-

sı imkanlarını artırır. Ona görə də aqrar siyasətin 

məqsəd və vəzifələri müəyyənləĢdirilərkən aĢağı-

dakı göstəricilər sistemindən istifadə olunması 

məqsədəuyğun sayılır: 

- ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi səviyyəsi göstəricisi Azərbaycan ərzaq 

təhlükəsizliyi o halda təmin edilmiĢ sayılır ki, 

ölkə ərazisinə ərzaq məhsulları idxalı dayan-

dırılacağı taqdirdə ərzaq böhranı yaranmasını və 

bazarda satıĢın ümumi həcmində yerli kənd təsər-

rüfatı xammalının və ərzaqın nisbi payı taxıl üçün 

azı 90% ət və ət məhsulları, süd süd məhsulları, 

balıq və balıq məhsulları üçün azı 80% təĢkil 

etsin;  

- məhsullardan istifadənin mümkünlüyü-

nün səviyyə göstəriciləri. bu göstəricilərə, yəni 

mövcud texniki reqlamentlərin tələblərinə və qi-

dalanmanın rasional strukturuna uyğun olaraq 

məhsulların münasib qiymətlərdə satılması təmin 

edilsin;  

- əmtəəlik kənd təsərrüfatı və yeyinti səna-

yesi məhsullarının qiymət indeksi;  

- aqrar-ərzaq kompleksinə, o cümlədən 

kənd təsərrüfatına investisiyaların cəlb edilməsi 

indeksi;  

- kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığı-

nın artması göstəricisi;  

- kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymət in-

deksi ilə əmtəə istehsalçılarının istifadə etdikləri 

sənaye məhsullarının və xidmətlərin qiymət in-

deksi arasında nisbətlər;  

- kənd təsərrüfatında çalıĢanların orta gəlir 

səviyyəsi ilə ölkə iqtisadiyyatında məĢğul olanla-

rın orta gəlir səviyyəsi arasındakı hədd göstəricisi 

(minimum 90%);  

- kənd sakinlərinin istehsal və sosial infras-

truktur xidmətləri ilə təmin olunma səviyyəsi gös-

təricisi.  

Yuxarıda təklif olunan qanunlar və proq-

ramların qəbul edilməsi, həmçinin səmərəli icra 

mexanizminin təmin edilməsi islahatların davam-

lılığını Ģərtləndirməklə mülkiyyət və təsərrüfatçı-

lıq formalarından asılı olmayaraq kənd təsərrüfatı 

əmtəə istehsalçılarının, eləcə də aqrar-ərzaq baza-

rının digər subyektlərinin fəaliyyəti üçün iqtisadi 

mühiti əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢdırılacaq və 

rəqabətə davamlı aqrar sahənin təĢəkkülünə im-

kan verəcəkdir. Qeyd olunanlar sahəyə böyük 

həcmdə investisiya cəlb olunmasını Ģərtləndirir. 

Bunun üçün ən ümdə məsələ sahənin investisiya 

cəlbediciliyinin artırılmasıdır. Kənd təsərrüfatı-

nın, eləcə də onunla bilavasitə iqtisadi-texnoloji 

cəhətdən bağlı olan sahələrin intensiv məcrada in-

kiĢafı maliyyə təminatından, bu təminat isə onun 

investisiya cəlbediciliyi qabiliyyətindən birbaĢa 

asılıdır. Hazırda geniĢtəkrar istehsal imkanlarının 

gerçəkləĢdirilməsi imkanların məĢğulluq prob-

lemlərinin həllində mühüm rol oynamaqdadır. 

Bu, milli iqtisadi təhlükəsizlik, o cümlədən ərzaq 

təhlükəsizliyi müstəvisində daha böyük aktuallıq 

kəsb edir. Hazırda ölkəmizdə qloballaĢmanın 

müsbət və mənfi cəhətlərinə elmi-əsaslandırılmıĢ 

münasibətin formalaĢması baĢ verir və bu proses-

də aqrar sahənin prioritetliyi bir daha öz zərurili-

yini Ģərtləndirir. Belə məqamlar iqtisadi siyasətdə 

kənd təsərrüfatı, aqroemal sənayesi və müvafiq 

inrastruktur Ģəbəkəsinin inkiĢafına xüsusi diqqət 

verilməsinin səbəbləri qismində diqqətəlayiqdir. 

Ġstehsal və resurs potensialının səmərəli istifadəsi 

strateji əhəmiyyətli istiqamət kimi daim diqqət 

mərkəzindədir. Resursların çoxtəyinatlı istifadəsi 

Ģəraitində prioretlərin əsaslandırılması kompleks 

tədqiqatlar sayəsində mümkündür. QloballaĢma 

dövrünün səciyyəvi cəhətlərindən biri həmin se-

çimdə aqrar sahəyə önəm verilməsində ifadə olu-

nur. Bu imtiyaz kənd təsərrüfatının inkiĢafı zəru-

rətindən daha çox cəmiyyətin həmin sahəyə artan 

ehtiyacı ilə bağlıdır.  

Azərbaycanda aqrar islahatların dərinləĢmə 

dövründə aparılan investisiya siyasəti iqtisadi ra-

yonların inkiĢafının prioritetliyini nəzərə almaqla, 

vəsait qoyuluĢlarının səmərəli istifadəsinə yönəl-

miĢ sistemli tədbirlərlə müĢayiət edilir.  

Təbii ehtiyatların qorunub saxlanılmasına, 

onlardan istifadə səmərəliliyinin artırılmasına, 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və 

istehlakı ilə bağlı bütün mərhələlərdə itkilərin 

azaldılmasına yönəlmiĢ sanballı sərmayə qoyulu-
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Ģu reallaĢdırılmadan kənd təsərrüfatı məhsulla-

rının davamlı istehsalının təminatı mümkün deyil-

dir. Ona görə də milli aqrar sahəyə, xüsusilə kənd 

təsərrüfatına investisiya qoyuluĢu məhsul istehsa-

lının artırılması, yoxsulluq səviyyəsinin daha da 

azaldılması və dayanıqlı ekoloji mühitin forma-

laĢdırılmasına müsbət təsir göstərən ən səmərəli 

vasitədir.  

AraĢdırmalar göstərir ki, bu gün respublika 

kənd təsərrüfatlarında böyük xüsusi çəkiyə malik 

xırda təsərrüfatlar öz aktivlərini yaratmaqda və 

yığım prosesində, eləcə də kənd təsərrüfatına xas 

olan risklər və qeyri-müəyyənliklərlə bağlı prob-

lemlərin həllində üzləĢdikləri məhdudlaĢdırıcı 

amillərin aradan qaldırılması üçün dəstəklənməyə 

ehtiyac duyurlar. Odur ki, kənd təsərrüfatına in-

vestisiya qoyan bütün investorlar və kənddə fəa-

liyyət göstərən sahibkar idarəçiliyi makroiqtisadi 

sabitliyin səviyyəsi, kəndin infrastukturu, mülkiy-

yət hüquqlarının daha dərin müdafiəsi və səmərəli 

bazar təsisatlarının fəaliyyətini elə həddə çatdırıl-

malıdırlar ki, mövcud resursların səfərbər edilmə-

sinə maraq artsın və onlar kənd təsərrüfatına sər-

mayə qoyuluĢu ilə bağlı risklərə getməkdən çə-

kinməsinlər. Beləliklə, kənd yerlərində ən xırda 

sərmayədarlardan baĢlamıĢən iri investorlara qə-

dər hər kəsə xüsusi diqqətlə yanaĢılması vacibdir. 

Ġstehsal kooperativləri və digər istehsalçı təĢkilat-

lar kiçik torpaq sahibkarlarının bu problemlərinin 

bir bir qisminin öhdəsindən gəlinməsinə Ģərait ya-

rada, etibarlı sosial zəmanətlət sistemi isə imkan-

sız fermer təsərrüfatlarının maliyyə durumunun 

daha da zəifləməsinin qarĢısını almağa səmərəli 

aktivlər toplanılmasına imkan verə bilər. Bu ba-

xımdan ölkə prezidentinin sözügedən sahədə ər-

zaq təhlükəsizliyinin etibarlı təminatı və ixrac po-

tensiallı kənd təsərrüfatı istehsalının qurulması 

üçün 50 iri təsərrüfatın yaradılmasına xüsusi diq-

qət yetirilməsinə dair verdiyi tapĢırıqların reallaĢ-

dırılması gündəlikdədir. Burada dövlət səhmlə-

rinə xüsusi əhəmiyyət verilməsi postsovet sosia-

list ölkələrində reallaĢdırılması labüd sayılan döv-

lət kapitalizm prinsiplərindən istifadədə xüsusi 

maraq doğura bilər.  

Bir məqamı da xüsusi qeyd etməliyik, inki-

Ģaf etmiĢ ölkələrin bir çoxunun kənd təsərrüfatın-

da xırda istehsalçıların sayı 80-85% təĢkil etsədə, 

məhsul istehsalında onların payı 20-25% dən çox 

deyildir. BaĢqa sözlə, sahədə ümumi məhsulun 

75-80%iri ixtisaslaĢdırılmıĢ təsərrüfatlar verir. 

Bununla belə, xırda təsərrüfatların əhəmiyyyətli 

yer tutduğu qarıĢığı iqtisadiyyatın məĢğulluğun 

yüksəldilməsi, kənd həyat tərzinin və milli gene-

fondan qorunması baxımından dəstəklənməsi zə-

rurəti Ģübhə doğurmur.  

GeniĢmiqyaslı investisiyalar istehsalın həc-

mini və məĢğulluq səviyyəsini artırmağa, ixracı 

tənzimlənməyə, yeni texnologiyaları tətbiq etmə-

yə imkan verir. Lakin bunun üçün yerli-sahə və 

icmaların yaradılmasına və onların müdafiə edil-

məsinə, təbii resursların deqradasiyasına yol ver-

məmək Ģərtilə adekvat idarəçilik sisteminin for-

malaĢdırılmasına ehtiyac vardır. Daha doğrusu, 

gələcək naminə kənd təsərrüfatına investisiya qo-

yulması sahədə fiziki kapital toplanmasına imkan 

yaratsa da, bu qarĢıya qoyulmuĢ məsələnin həlli-

nin yalnız bir hissəsi sayıla bilər. Məsələnin tam 

həlli üçün həmin proses kənd təsərrüfatının da-

vamlı gələcəyini təmin edən insan potensialı ins-

titutlarının yaradılması ilə tamamlanmalıdır. Bu 

məqsədlə intellektual potensialın inkiĢafına dair 

dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi istər ər-

zaq təhlükəsizliyi və istərsada daxili bazarın sə-

mərəli fəaliyyətinin təmin olunması baxımından 

məqsədəuyğun olardı.  

Son 50 ildə bir sıra inkiĢaf etmiĢ ölkələrin 

təcrübəsi göstərirli, kənd təsərrüfatı sahəsində 

elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor iĢlərinə, təh-

sil və kəndin infrasruktur sahələrinə ayrılan və-

saitlər, kənd iqtisadiyyatına dövlət investisiyaları 

nəzərə alınmadıqda belə çəkilən digər xərclərlə 

müqayisədə daha rentabellidir. Təhsilə, infrasruk-

tura və kənd iqtisadiyyatına yönəldilən investisi-

yalar qarĢılıqlı effekt yaradaraq kənd təsərrüfatı-

nın investisiya cəlbediciliyinin yüksəlməsinə və 

bu sahəyə investisiyarın daha da artmasına gətirib 

çıxarır. Çox vaxt isə bu, bütövlükdə kənd rayon-

larında iqtisadi artımın ən mühüm mənbələrindən 

birinə çevrilir. əlveriĢli investisiya Ģəraitinin vax-

tında və düzgün formalaĢdırılması kənd təsərrü-

fatı üçün son dərəcə zəruridir. Lakin xırda torpaq 

sahiblərinin öz vəsaitlərini investisiyaya çevirə 

bilməsi və irimiqyaslı investisiyaların sosialyö-

nümlü hədəflərə istiqamətləndirilməsi üçün bun-

lar heç də kifayət deyildir. Ġstər dövlət və istərsə 

də donorlar xırda torpaq sahiblərinə maliyyə dəs-

təyinin verilməsinə xüsusi, son nəticəyə hesablan-

mıĢ qayğı və məsuliyyətlə yanaĢmalıdırlar. BaĢqa 

sözlə, investorların fəaliyyəti kiçik torpaq sahib-

karlarının tez-tez üzləĢdikləri, kənd təsərrüfatına 

investisiya qoyuluĢunun məhdudlaĢdıran ciddi 

problemlərin həllinə, o cümlədən, onların vəsait-

lərinin toplanması və artırılmasına yönəlmiĢ in-

vestisiyalaĢmada mövcud maneələrin aradan qal-

dırılmasına xidmət etməlidir. Çünki kiçik torpaq 

sahibləri istehsalın davamlılığı üçün zəruri kapital 

həcmini toplamağı və ya əlavə risklərı getməyi 

heç də həmiĢə məqbul saymırlar. Istehsalçıların 

daha güclü təĢkilatları formalaĢdırılmalı və onlar 

xırda aqrar sahibkarlara üzləĢdiyi risklərin öhdə-
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sindən gəlməkdə və istehsalın miqyasının artması 

ilə əlaqədar qənaətə, baĢqa sözlə, miqyas effekti-

nin nail olmaqla bazara çıxmaqda dəstək verməli-

dirlər. Yalnız bu Ģərait, sosial zəmanətlər və 

transfer tədiyyə sistemləri istehsalçılara öz aktiv-

lərinin ya kənd təsərrüfatına, ya da öz seçimləri 

əsasında baĢqa fəaliyyət növlərinə sərf etmələrinə 

imkan verə bilər. Bubunla da kənddə alternativ 

məĢğulluq səviyyəsinin artırılmasına da geniĢ da 

geniĢ Ģərait yaranar. Məlumdur ki, dövlət və özəl 

investorlar kənd təsərrüfatına yönəldikləri maliy-

yə resurslarını müxtəlif istiqamətlərə və müxtəlif 

səbəblərlə əlaqədar sərf edirlər. Bu Ģəraitdəbəzən 

investisiya ilə istehsal xətclərinin kompensasiya-

sını bir-birindən ayırmaq çətin olur.odur ki, in-

vestisiyaya gələcəkdə daha çox gəlir və ya baĢqa 

nemətlər gətirəcək aktivlərin akkumulyasiyası, 

xərclərə isə adətən investisiya sayılmayan cari 

məsrəfləri və transfert tədiyyələri kimi baxılması 

daha məqsədyönlü olardı.  

Konseptual və empirik məhdudiyyətlərə 

baxmayaraq, təhlillər göstərir ki, gəlirləri orta sə-

viyyada olan ölkə lərdə fermerlərin öz təsərrüfat-

larına əsas fondlar üçün ayırdıqları illik investisi-

yalar həmin ölkələrdə hökumətlərin kənd təsərrü-

fatına ayırdığı investisiyalarla müqayisədə təqri-

bən dörd dəfədən yüksəkdir. Yəni bu ölkələrdə, 

fermerlərin öz investisiyalarının həcmləri donor-

ların və xarici özəl investorların kənd təsərrüfatı-

na istiqamətləndirilmiĢ xərclərindən daha artıqdır. 

Fermerlərin xüsusi investisiyalarının xeyli üstün 

olması isə o deməkdir ki, bu subyektlər həqiqətən 

ölkə üzrə kənd təsərrüfatına investisiyaların key-

fiyyətinin və səmərəsinin artırılmasına yönəlmiĢ 

inkiĢaf strategiyasının mərkəzində dururlar. Gəlir-

lərin səviyyəsi aĢağı olan ölkələrin Ģoxunda isə 

fermerlər əlveriĢsiz Ģəraitlə üzləĢirlər. Həmin öl-

kələrdə kənd təsərrüfatına investisiya qoymaq 

üçün praktiki olaraq stimul zəifdir. Yəni çox vaxt 

məhdudlaĢdırıcı obyektiv və subyektiv amillər, o 

cümlədən yoxsulluğun yüksək səviyyəsi, mülkiy-

yət hüquqlarının zəif qorunması, bazarların və 

maliyyə xidmətlərinin əlyetərli olmaması, sarsın-

tılara, kataklizmlərə davamsızlıq və riskə getmək 

imkanlarının qeyri-müəyyənliyi kiçik torpaq mül-

kiyyətçilərinə ciddi mənfi təsir göstərir. Ölkəmiz-

də bu kimi problemlər öz həllini əsasən tapsa da, 

kənd təsərrüfatı ilə məĢğul qurumların gəlirlilik 

səviyyəsi, təəssüf ki, hələlik istənilən səviyyədə 

olmayıb, potensial imkanlara adekvat deyildir. 

Yəni respublikamızda reallaĢdırılan müasir aqrar 

siyasət strategiyası imkan verir ki, kənd təsərrüfa-

tı istehsalçıları daha yüksək gəlir əldə etməklə 

geniĢ təkrar istehsalı tam maliyyələĢdirmə im-

kanlarına malik olsunlar. Sosial transfertlər və 

sosial təhlükəsizliyin təmin edilməsi proqramları 

xırda torpaq sahibkarlarının əsas vəsaitlər bazası-

nı geniĢləndirə bilməsi üçün bir vasitə rolu oyna-

yır. Bu tədbirlər yoxsul xırda torpaq mülkiyyət-

çilərinin üzləĢdiyi iki ən ciddi məhdudlaĢdırıcı 

amilin onların xüsusi vəsaitlərinin və kreditlərdən 

istifadə etmək imkanının zəifliyi, risklərlə üzləĢ-

dikləri halda zəmanətlərin olması reallıqlarının 

aradan qaldırılmasında mühüm tənzimləyici vasi-

tə ola bilər. Həmin mexanizmlər xırda və maliyyə 

cəhətdən zəif torpaq mülkiyyətçilərinin aktivlər 

bazası yaratmasına imkan yaradar. Lakin unut-

maq olmaz ki, aktivlərin (insan kapitalı, fiziki 

kapital, resurs və maliyyə kapitalı) və fəaliyyət 

növlərinin seçimi (kənd təsərrüfatı ilə bağlı və ya 

ona aid olmayan fəaliyyət) mövcud stimulların 

strukturundan, habelə ayrı-ayrı ailə və ev tə-

sərrüfatlarının konkret Ģəraitindən asılı olacaqdır. 

Bir daha qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı isteh-

salçılarının fəaliyyət göstərdiyi investisiya Ģəraiti 

onların öz inkiĢafına sərmayə qoyması imkan-

larına birbaĢa müsbət təsir göstərir. ƏlveriĢli in-

vestisiya Ģəraitinin olub-olmaması bazarlardan və 

həmdə dövlət tənzimlənməsinin səmərəliliyindən 

birbaĢa asılıdır. Burada, bazarlar vasitəsilə yara-

dılan qiymət stimulları fermerlər və digər 

istehlakçılar üçün vəsaitlərin məqbul mənfəətlə 

investisiyaya transformasiyası imkanlarının nə 

vaxt və harada yaranması indikatoru rolunu oyna-

yır. Dövlət və özəl investorlar bazarlarda yaran-

mıĢ imkanlardan sosial mənada məsuliyyətlə isti-

fadə etmələrinə imkan verən hüquqi, siyasi və 

institusional Ģərait yaradılmasında məqsədyönlü 

fəaliyyət üçün müĢtərək məsuliyyət daĢıyırlar. əl-

verıĢli Ģərait və müvafiq bazar stimulları olmadıq-

da fermerlər kənd təsərrüfatına kifayət qədər və-

sait qoymayacaq və onların investisiyaları sosial 

mənada optimal nəticə verməyəcəkdir. Həqiqət 

özəl investisiyalar üçün əlveriĢli Ģərait yaradılma-

sı və bu Ģəraitin qorunub saxlanması özlüyündə 

ən etibarlı investisiyadır və onu dövlət bölməsi 

həyata keçirə bilər. Dövlət iqtisadiyyatın digər sa-

hələri tərəfindən kənd təsərrüfatının dəstəklənmə-

si, mütərəqqi vergi siyasəti, mübadilə məzənnələ-

rinin uyğunlaĢdırılması, münasib ticarət siyasəti 

kimi yollarda kənd təsərrüfatına investisiya qo-

yulmasına Ģərait yaratmalıdır. YaxĢı məlumdur ki 

əlveriĢli investisiya Ģəraitinin ümumi elementləri, 

o cümlədən səmərəli idarəçilik makroiqtisadi sa-

bitlik, Ģaffa və sabit ticarət siyasəti, mütərəqqi ba-

zar təsisatları və mülkiyyət hüquqlarına riayət 

edilməsi və bu kimi digər amillər kənd təsərrüfa-

tında əlveriĢli Ģərait yaradılması və aqrar istehsa-

lın rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün eyni 

dərəcədə mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Ġrimiq-
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yaslı investisiyalar istehsalın və ixracın həcminin 

artırılmasına, məĢğulluq səviyyəsinin yüksəldil-

məsinə və texnologiyaların surətli tətbiqinə yeni 

perspektivlər açır. Lakin eyni zamanda, bu inves-

tisiyalar torpaq mülkiyyətçilərinin hüquqlarının 

pozulması və ətraf mühitə mənfi təsirdə ifadə olu-

nan risklərlə də müĢayiət oluna bilər. Buna görə 

də yaradılması zəruri sayılan yerli icmaların və 

digər strukturların birgə fəaliyyətində yerli qrum-

ların hüquqlarına riayət edilməsi, onların müĢtə-

rək fəaliyyətə nəzarət etmək səlahiyyətləri artırıl-

malıdır.  

Məlumdur ki, kənd təsərrüfatına irimiqyas-

lı investisiya axının reallaĢdırılması üçün yerli 

fermerlərə əlavə dəyərin yaradılmasında birbaĢa 

iĢtirak etmək imkanı verən alternativ və daha mü-

tərəqqi təsərrüfatçılıq modellərinin tətbiqinə Ģə-

rait yaradılması dövlətin əsas funksiyalarından bi-

ridir. Bu məqsədlə sənaye və kənd təsərrüfatı 

məhsulları qiymətlərində sonuncunun xeyrinə ol-

mayan disparitetin dövlət tərəfindən tənzimlən-

məsi, ipoteka kreditləri bazarlarının inkiĢafı təd-

birləri daha fəal surətdə həyata keçirilməlidir. 

Eyni zamanda, artıq qeyd olunduğu kimi, kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının təĢkilatlan-

ması, onların könüllü əməkdaĢlığa təĢviq edilmə-

si, yerli özünüidarə strukturları ilə birgə fəaliyyəti 

bu baxımdan mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu 

tədbirlərin vaxtında reallaĢdırılması kənd təsərrü-

fatının investisiya imkanlarının geniĢlənməsinə 

və istehsalın səmərəliliyinin artmasına Ģərait yara-

dır, aqrar sahədə rəqabətədavamlı istehsalın dina-

mik Ģəkildə ayaq tutmasına rəvac verər. 
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SUMMARY  
 

The system and structural changes in the economy have historically been dependent on time, 

space, and conditions. The correct assessment of these factors directly affects the effectiveness of 

economic reforms, which are necessary to carry out. Alignment of the legislative base on the agrarian 

sector with the field development strategy ultimately creates favorable conditions for the formation 

and development of competitive agricultural production and the competitiveness of product 

production. Achieving the production of environmentally friendly products in agriculture is one of the 

most important tasks facing the agrarian sector. One of the important issues is the improvement of 

agrarian production and replacement with modern technology based on the latest achievements of 

scientific and technical progress. Investments in agrarian fields and preferential lending factors should 

be monitored by the state.  
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Цели и задачи аграрной политики значение государства (направления) 
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М.Г.Керимова, Н.В.Мурсалова, С.А.Рустамзаде  
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РЕЗЮМЕ  
 

Системные и структурные изменения в экономике исторически зависели от времени, 

пространства и условий. Правильная оценка этих факторов напрямую влияет на эффективность 

экономических реформ, которые необходимо проводить. Приведение законодательной базы 

аграрного сектора в соответствии со стратегией развития отрасли в конечном итоге создает 

благоприятные условия для формирования и развития конкурентоспособного сельскохозяйст-

венного производства и конкурентоспособности производства продукции. Достижение произ-

водства экологически чистых продуктов в сельском хозяйстве является одной из важнейших за-

дач, стоящих перед аграрным сектором.  

Одним из важных вопросов является улучшение аграрного производства и замена на 

современные технологии, основанные на последних достижениях научно-технического прог-

ресса. Инвестиции в аграрные отрасли и факторы льготного кредитования должны контролиро-

ваться со стороны государства.  
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KƏND TƏSƏRRÜFATINDA ĠNVESTĠSĠYA RĠSKLƏRĠNĠN AZALDILMASININ 

ĠSTEHSALIN SƏMƏRƏLĠLĠYĠNƏ TƏSĠRĠ 

                                                                            M.R.Əliyeva 

                                                                          Gəncə Dövlət Universiteti 

 

Açar  sözlər: investisiya, sahibkarlıq, səmərə, keyfiyyət, risk, gəlir 

 

Ġnvestorların hüquqlarının etibarlı Ģəkildə 

qorunmasına yönəldilən tədbirlər, əlveriĢli coğrafi 

mövqedə yerləĢmə Azərbaycanı xarici investorlar 

üçün cəlbedici ölkəyə çevirib. 1995-ci ildən indi-

yədək Azərbaycan iqtisadiyyatına 233,5 milyard 

ABġ dolları həcmində investisiya qoyulub ki, bu-

nun 111 milyard ABġ dollarını xarici investisiya-

lar təĢkil edir. Ġnvestisiyalar müasir iqtisadiyyatın 

ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

Ġnvestisiya imkanları Azərbaycanın iqtisadi 

inkiĢafını xarakterizə edən əsas göstəricilərindən 

biridir. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbay-

can iqtisadiyatına yatırılan investisayanın çoxu 

xarici investisiyalardır. Beynəlxalq təĢkilatların 

məlumatına görə keçmiĢ sovet ölkələri içərisində 

xarici investisiyaların ən yüksək göstəricisi Azər-

baycanın payına düĢür. Son 15 ildə Azərbaycan 

iq-tisadiyyatına qoyulan investisiyanın həcmi 

göstərir ki, xarici investorlar üçün Azərbaycan 

cəlbedici ölkədir. Bu dövrlər ərzində qeyri-neft 

sektorunun inkiĢafı iqtisadi artımın baĢlıca mən-

bəyi kimi diqqət mərkəzində saxlanılıb. Milli iqti-

sadiyyatın tərəqqisinə yönəldilən tədbirlər sırasın-

da son illər investisiya siyasətinin diqqət mərkə-

zində saxlanılması mühüm əhəmiyyət  daĢıyıb. 

Ġnvestisiya imkanlarının geniĢlənməsində Azər-

baycan Ġnvestisiya ġirkəti (AĠġ) mühüm rol oyna-

yır. Bu Ģirkət fəaliyyəti dövründə Azərbaycana 

1,2 milyard dollar investisiya cəlb edib. Azərbay-

canda son illər aparılan islahatlar sahibkarlığın in-

kiĢafına güclü təkan verib. Sahibkarların fəliyyə-

tinə əsassız və qanunsuz müdaxilələrin aradan 

qaldırılmasının xüsusi diqqət mərkəzində saxla-

nılması investisiya mühitinin yaxĢılaĢdırılmasına 

müsbət təsir göstərmiĢdir. 

Azərbaycanda aparılan islahatlar nəticəsin-

də sahibkarlıq fəaliyyəti üçün də sağlam mühit 

yaranmıĢdır. Ölkədəki sosial və iqtisadi sabitlik 

imkan verir ki, istər yerli, istərsədə xarici inves-

torlar istədikləri sahələrə sərmayə qoysunlar. 

Azərbaycanda ən çox sərmayə qoyulan rayonlar 

içərisində Ağstafanın adını çəkmək olar. Məhz bu 

sərmayənin hesabına rayonda kənd təsərrüfatı 

məhsulu istehsalı iki dəfə artmıĢdır.  

2017-ci ildə ümumilikdə Azərbaycan iqti-

sadiyyatına 14,6 milyard ABġ dolları həcmində 

sərmayə qoyulmuĢdur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

2016-cı ildə iqtisadiyyata yatırılan yerli və xarici 

investisiyaların həcmi 11,7 milyard dollar təĢkil 

etmiĢdir. Bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına 220 

milyard dollardan çox investisiya yatırılıb. Ġnves-

tisiya yatırımı kənd təsərrüfatında məhsul artımı-

na maddi-texniki bazasının inkiĢafının yaxĢılaĢdı-

rılmasına kökündən təsir edir. Kənd təsərrüfatın-

da qoyulan investisiyaların real və maliyyə for-

maları mövcuddur. Maliyyə investisiyaları qiy-

mətli kağızların alınmasını istehsala qoyulan 

məqsədli pul qoyuluĢlarını əks etdirir. Real inves-

tisiyalar maddi istehsal prosesin artımı, əsas fond-

ların təkrar istehsalı məqsədilə kapital qoyuluĢla-

rıdır. 

Kənd təsərrüfatında investisiyalar texniki 

avadanlıqların dəyiĢdirilməsinə, yeni texnologi-

yanın və müasir avadanliğın tətbiqinə, məhsul is-

tehsalının geniĢləndirilməsinə, yeni istehsal növ-

lərinin inkiĢafına qoyulur. Yüksək keyfiyyətli 

məhsulun əldə edilməsi və məhsulun maya dəyə-

rinin aĢağı salınması ilə investisiya qoyulmuĢ və-

saitlərin tez qaytarılması Ģəraiti yaradılır. Əlavə 

xalis gəlirin alınması və qoyuluĢların ödəniĢ za-

manı azalması birbaĢa investisiyalar ilə bağlıdır. 

Kənd təsərrüfatında investisiya qoymadan isteh-

sal səviyyəsinin yüksəldilməsi maliyyə sabitliyi 

və sahə iqtisadiyyatının inkiĢafı mümkün deyil. 

Kənd təsərrüfatına yönəldilən investisiyaların təh-

lili zamanı müəyyən olunur ki, istehsalçıya kənd 

təsərrüfat avadanlıqlarının əldə edilməsi, mal–

qaranın saxlanması, torpaqların münbitləĢdirilmə-

si, yeni məhsuldar toxumların  gətirilməsi  zəruri-

dir. Müasir  Ģəraitdə investisiyalara bir sıra amil-

lər təsir göstərir. Məsələn, kənd təsərrüfatı bitki-

çilik və heyvandarlıq məhsuldarlığı, əmək məh-

suldarlığının artması, istehsalın maya dəyəri, yeni 

texnologiyaların cəlb olunması və s. 

Kənd təsərrüfatı investisiyalarının səmə-

rəliliyi yalnız mənfəətin və sosial effektin əldə 

edildiyi zaman özünü doğruldur. Ġqtisadi proses-

lərin müxtəlif istiqamətlərdə dəyiĢdiyi Ģəraitdə 

ümumi səmərəliliyin göstəricisi və investisiyala-

rın səmərəliliyi haqqında düzgün təsəvvür yaran-

mır. Ona görə də araĢdırmalar aparılarkən kənd 

təsərrüfatına yönəldilən investisiyaların dinami-

kası ilə illər üzrə ümumi gəlirin həcminin müqa-

yisəsi məqsədəuyğundur. 

Azərbaycana gələn xarici investorlar sahib-

karlıq fəaliyyəti zamanı kritik vəziyyətlərin ya-
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ranması ehtimalına daha çox diqqət yetirir. Yerli 

sahibkarlar iasə daha çox müstəqillik, təĢəbbüs-

karlıq, cavabdehlik, risk, fəal axtarıĢ sahələrini 

dəqiq bilməlidir. 

Ġnvestorlar fasiləsiz olaraq ona nəaliyyət 

qazandıran ideyalar axtarıĢında olmalıdır. Ġnves-

torlar son nəticədə, məhsulun istehsalını, xamma-

lın keyfiyyətini, onun qiymətini və məhsul isteh-

salında investisiya risklərini nəzərə almalıdır. 

Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində investisiya 

risklərinin azaldılması mühüm amillərdən biridir. 

Yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal olunmasında 

risklərin olması zəruridir. Bazar iqtisadiyyatı Ģə-

raitidə riskə getmədən mənfəət əldə etmək, yük-

sək naliyyətlər qazanmaq mümkün deyil. Çünki 

risk və gəlir bir-biri ilə əlaqəlidir. Bazar iqtisadi-

yati Ģəraitində investor riskdən qaçmamalıdır, onu 

qabaqcadan görməyi, mümkun olan riskləri aĢağı 

salmaq üçün onun səviyyəsini qiymətləndirməyi 

və onu idarə etməyi bacarmalıdır. Ġnvestorun risk 

etməyə hazır olması, onun iradəsinə güvənərək 

qeyri-müəyyən Ģəraitdə iqtisadi fəaliyyətinin art-

masına yardımçı olur. Ġnvestorun əsas vəzifəsi 

yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalını təmin edil-

mək, bazar öyrənmək və bazarda baĢ verən dəyi-

Ģiklikləri qabaqcadan öyrənməklə riskləri mini-

muma edirməkdir. Ümumiyyətlə investor riski 

azaltmaq üçün bütün imkanlardan istifadə etməli 

və iĢə məsuliyyətlə yanaĢmalıdır [3.s.9].  

Kənd təsərrüfatında risklərin aĢağı salınma-

sında investorun rolu böyukdur. Ġnvestor bilməli-

dir ki, hansı sahəyə sərmayə qoyur və bu gələcək-

də nə qədər gəlir gətirəcək. Gələcəkdə baĢ verən 

hadisələrin dəqiq bilinməsi investor üçün təhlükə-

ləri qabaqlayan tədbirlərin hazırlanmasına zəmin 

yaradır. Ġnvestisiya risklərinin hesablanması, 

proqnozlaĢdırılması, investorların problemli in-

vestisiya qoyuluĢu təhlükəsindən qorunması, 

risklərin idarə rdilməsi və düzgün qiymətləndiril-

məsindən çox asılıdır. 

Ġnvestisiya risklərinin aĢağı salınması üsul-

larından kənd təsərrüfatında geniĢ istifadə olunur. 

Bunlara riskdən qaçmaq, risklərin qabaqcadan 

öyrənilib qarĢısını almaq tədbirləri görmək, ba-

zarla əlaqəli risklərin qarĢısını qabaqcadan almaq 

və s. kimi vasitələri misal göstərmək olar. 

Ġnvestisiya risklərinin aĢağı salınmasına 

məhsulun satıĢ qiyməti də təsir göstərir. Belə ki, 

istehsal olunan məhsulu istehsalçıdan ucuz qiy-

mətə alınır. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün 

investor bazar münasibətlərində dövlətin dəstə-

yindən geniĢ mənada istifadə etməlidir. Ġnvestisi-

ya risklərinin aĢağı salınması yollarından biridə 

yerli investorların aqrar sahəyə cəlb olunmasıdır. 

Ġnvestorların sərmayə qoyması iĢçi qüvvəsinin 

cəlb edilməsinə, idarəetmə kadırların ixtisasının 

artmasına Ģərait yaradır, istehsal olunan məhsulun 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan verir. Ġnves-

tisiya risklərini aĢağı salmaq üçün investorlar 

risklərin sğortalanması üsulundan istifadə etməli-

dir. Belə ki, investor riski aĢağı salmaqdan ötrü 

gəlirdən imtina etməyə hazırdır, yəni o, riski aĢa-

ğı salmaq üçün pul ödəməyə hazırdır. Ġnvestorlar 

kənd təsərrüfatında niyyətlərini həyata keçirərkən 

investisiya haqqında mövcud olan qanunları 

müzakirə etməlidir. Azərbaycan Respublikasının 

―Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında― Qanununda, in-

vestisiyalar gəlir götürmək məqsədilə sahibkarlıq 

və digər fəaliyyət növlırinı qoyulan maliyyə və-

saitləri, maddi və intellektual dəyərlər kimi xarak-

terizə edilir. Kənd təsərrüfatında investisiyaların 

rolu çox böyükdür. Ġnvestisiyalar iqtisadi artım və 

təhlükəsizliyi, təsərrüfat iqtisadiyyatının rəqabət 

qabiliyyətini artırır, əhalinn həyat səviyyəsinin 

yaxĢılaĢmasına Ģərait yaradır [2.s 109-110]. 

Dövlətin investisiya siyasəti ölkə iqtisadiy-

yatının ayrı-ayrı sahələrinə tələb olunan kapital 

qoyuluĢunu təmin edir. Dövlətin investisiya siya-

səti investorlar üçün geniĢ imkanlar yaradır. Ġn-

vestisiya siyasəti-dövlət və ya müəssisələr tərəfin-

dən maliyyə qoyuluĢlariniının strukturu və ölçülə-

rinin müəyyən edilməsi məqsədilə aparılan siya-

sət .Ġnvestisiya siyasəti iqtisadi siyasətin ayrılmaz  

hissəsini əks etdirir və investisiyaların, gəlir əldə-

etmə mənbələrinin sərfəli və rasional istifadə isti-

qamətlərini müəyyənləĢdirir, bu zaman əsas fond-

ların təkmilləĢdirilmə və onların texniki səviyyə-

sinin artırılması zərurəti nəzərə alınır [3səh-46]. 

Kənd təsərrüfatında investisiya fəaliyyəti 

nəticəsində gəlirlərin gözlənildiyindən az olması, 

məhsulun satıĢında gəlirin dəyərdən düĢməsi, is-

tehsalın iqlim Ģəraitindən asılı olaraq azalması in-

vestisiya riskləri deməkdir. Ġnvestorlar bunları 

diqqətində saxlayarsa, investisiya riskləri daha az 

olar. Ġnvestisiya riskləri iki qurupa bölünür: spesi-

fik, qeyri-spesifik. Spesifik risklər dedikdə inves-

tisiya layihələrinə təsir edən amillər nəzərdə tutu-

lur. Qeyri-spesifik risklər isə xarici mühitin inves-

torlara təsiri nəzərdə tutulur. Məsələn, ekoloji, iq-

tisadi, müharibə, ölkənin qeyri-sabitliyi və s.   

Qeyri-sabitlik olması xarici investorların 

ölkəyə investisiya qoyması üçün risklidir. Belə 

Ģəraitisə ölkənin investisiya cəlbediciliyini  azal-

dır. Azad iqtisadi zonaların yaradılması xarici in-

vestorlar üçün əlveriĢli Ģərait yaradır. GüzəĢtli 

vergilərin olması, torpaq və təbii resurslardan isti-

fadə üçün ödəniĢin aĢağı olması, təbii iqlim Ģərai-

tinin əlveriĢli olması investisiya risklərinin azal-

masına, məhsul istehsalının artmasına və nəticədə 

regiona yeni investorların cəlb olunmasına Ģərait 
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yaradır. Azərbaycanın əlveriĢli iqlim Ģəraiti im-

kan verir ki, investor kənd təsərrüfatına daha çox 

sərmayə qoysunlar. Ġqlim Ģəraitinin yaxĢı olması, 

gözlənilən gəlirin əldə edilməsi investisiya risklə-

rinin aĢağı düĢməsinə və məhsul istehsalını səmə-

rəliliyini artırır. Ġnvestisiya riskərinin aĢağı salın-

ması üsullarından riskdən qaçmaq, risklərin qa-

baqcadan öyrənib qarĢısını almaq, bazarla əlaqəli 

risklərin qarĢısını qabaqcadan almaq və s. mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Ümumiyyətlə son illər Azərbaycan rayon-

larına yerli və xarici investorların qoyduqları sər-

mayələr sayəsində çoxlu sayda iĢ yerləri açıl-

mıĢdır, yeni müəssisələr yaradılmıĢdır. Odur ki, 

xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb 

edilməsi Azərbaycan dövlətinin iqtisadi inkiĢaf 

strategiyasının tərkib hissəsidir. 
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The influence of investment risks level on porfit of  enterprise 

                                                               M.R.Aliyeva 

                                                              Gandja State University 

 

SUMMARY 

Key vords:  investment, enterpreneurs, profit, quaility, risk 

The inereasing of enterprise in agriculture, the increasing of its profit is connected with 

investments. The profit of investments is improved in getting of social effect conditions. On this aim 

the investors search new ideas and at last they  

During the enterprenews the investment risks are  lowed and it supports the economic profit. 

For producing of something with high quality  the main question is the risks lowing. It is impossible to 

get profit without risks. Because risk and profit are connected. So the investors must not run away 

from  risks and the must led the risks.The influence of investm.                          

 

Влияние снижения инвестиционных рисков в сельскохозяйственноm влиянии на 

управление производством 

М.Р.Алиева  

Гянджинский государственный университет  

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: инвестиции, предпринимательство, производительность, качество, 

риск, доход 

Увеличение производства в сельском хозяйстве и повышение его эффективности 

напрямую связаны с инвестициями. Эффективность инвестиций в сельском хозяйстве 

оправдывается тем, что достигается прибыль и социальный эффект. С этой целью инвесторы 

постоянно ищут новые идеи и, в конечном итоге, должны учитывать производство продукта, 

качество сырья, его цену и инвестиционные риски при производстве продукта. Снижение 

инвестиционных рисков в производственном процессе считается одним из ключевых факторов 

экономической эффективности. Снижение риска при производстве высококачественной 

продукции является обязательным. В рыночной экономике невозможно получить высокую 

прибыль, не рискуя ситуацией. Потому что риск и доход взаимосвязаны. Поэтому инвесторы не 

должны избегать риска, они должны быть в состоянии предвидеть его и оценивать и управлять 

его уровнем, чтобы минимизировать потенциальные риски. Готовность инвестора идти на риск 

создает благоприятные условия для повышения его экономической активности в 

неопределенных обстоятельствах.  
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MARKETĠNQ STRATEGĠYASI VƏ ONUN HƏYATA KEÇĠRĠLMƏSĠ YOLLARI 

                                          A.V.Nəsibova  

Azərbaycan Texnologiya Universiteti  

 

Açar sözlər: marka nişanı, servis xidməti, məhsulun mövqeləşdirilməsi, ticarət markası 

strategiyası, əmtəə çeşidi, nomenklatura   

 

Marketinq strategiyası marketinq hədəfləri-

ni və onlara çatmaq üçün planın tərtib edilməsin-

də kömək edən addımlar silsiləsindən ibarətdir. 

Bütün Ģirkətlər fəaliyyətləri ilə bağlı siyasətlərin-

də bir çox problemlərlə qarĢılaĢmaqda və bu 

problemləri müəyyən zaman periodları ərzində 

həll etməyə çalıĢmaqdadırlar. Bəzən günlük prob-

lemlərlə qarĢılaĢan Ģirkətlər, bəzən də uzun müd-

dətli problemlərlə qarĢılaĢmaqdadırlar. Buna görə 

də Ģirkətlər üçün həll olunmağı gözləyən prob-

lemlər iki əsas kateqoriyaya bölünür, yaxın və 

uzaq müddətli problemlər. ġirkətlərin burdakı 

əsas vəzifəsi istər yaxın istərsə də uzun müddətli 

problemləri çox yaxĢı təxmin, təsbit və analiz 

edib, hədəflərini ona görə təyin etməkdir. 

Marketinq strategiyası qurularkən zaman 

faktoru ilə maya dəyəti faktoru yarıĢmaqdadır. 

Buna görə də Ģirkət daxilindəki birbaĢa əlaqəli 

bölümlər və dolaylı bölümlər düzgün iĢ bölgüsü 

etməlidir. Sağlam strategiya, sağlam əsaslar üzə-

rindəki faydalı fəaliyyətdən asılıdır. 

Yeni məhsul ilə bağlı strategiya hazırlan-

mamıĢdan öncə təbii olaraq yeni bir məhsul fikri-

nin ortaya çıxması lazımdır. Fikirlər, idərəçi və ya 

rəhbərlərin keçmiĢdəki iĢ təcrübələrindən meydan 

gələ biləcəyi kimi, bəzi faktorlara əsasən da yara-

na bilər. Bunlarda aĢağıdakılardır: 

1.Marketinq araĢdırması nətiəsində bazar-

dan əldə olunan məlumatlarda 

2.Distrubyutor və paylama kanalları kimi 

satıĢ nöqtələrindən 

3.Rəsmi və qeyri rəsmi statistika Ģirkətləri-

nin arıĢadırma və statisktikalarından 

Yekun strategiyaya qərar verilməmiĢdən 

öncə, məhsulla bağlı ən önəmli iĢlər bu araĢdırma 

mərhələsində edilir. Hətta çıxan yeni məhsul fik-

rində əksik tərəflər varsa bunlar təkminləĢdiri-

lir [4]. 

 Marketinq strategiyası iĢlənib hazırlanar-

kən satıcı əmtəələrin təqdim olunması ilə əlaqə-

dar müxtəlif qərarlar qəbul etməlidir. Bunlara 

aĢağıdakılar aiddir:  

1) Marka iĢarələri barəsində qərar;  

2) Markanın sahibi haqqında qərar;  

3) Markalı əmtəənin keyfiyyəti haqqında 

qərar;  

4) Markanın oxĢarlığı haqqında qərar;  

5) Markadan istifadənin geniĢləndirilməsi 

haqqında qərar;  

6) Çoxmarkalı yanaĢma haqqında qərar;  

7) Əmtəələrin qablaĢdırılması haqqında 

qərar;  

8) NiĢanlanma haqqında qərar;  

9) Əmtəə çeĢidinin geniĢliyi və nomenkla-

turu haqqında qərar.  

Bu qərarların mahiyyətini aydınlaĢdırmaz-

dan əvvəl bəzi anlayıĢları nəzərdən keçirmək la-

zımdır. Bunlar marka, markanın adı, marka niĢanı 

və emblemi, əmtəə niĢanı və müəlliflik hüququ 

anlayıĢlarıdır.  

Marka satıcının və ya satıcılar qrupunun 

özlərinin əmtəə və xidmətlərini baĢqa satıcılar 

qrupunun əmtəə və xidmətlərindən fərqləndirmək 

məqsədilə onlara verdikləri ad, niĢan, rəmz və ya 

onların birləĢməsinə deyilir. Marka adları müxtə-

lif olur.  

Marka niĢanı (emblemi) dedikdə, məhsulun 

üzərində müxtəlif niĢanların olması nəzərdə tu-

tulur. Nəhayət əmtəə niĢanı satıcının marka adın-

dan, yaxud da marka niĢanından (emblemdən) 

istifadə hüququ, müəlliflik hüququ isə bir sıra 

bədii, yaxud da ədəbi əsərlərin və ya musiqi əsər-

lərinin ifasına verilən, yaxud da nəĢr edilməsi ilə 

əlaqədar olan hüquqlardır. Bunları aydınlaĢdırdıq-

dan sonra yuxarıda adlan çəkilən sahələrdə qəbul 

olunan qərarların nəzərdən keçirilməsi məqsə-

dəuyğundur. Bunların içərisində birinci yeri fir-

manın buraxdığı əmtəəyə marka verib-verməməsi 

haqqında qərar tutur. Məlum olduğu kimi, yaxın 

keçmiĢdə istehsal olunan əmtəələrin çoxu adsız 

buraxılmıĢ, onların marka iĢarələri olmamıĢdır. 

BaĢqa sözlə, mallar istehsalçının adı göstərilmə-

dən satılmıĢdır. Hazırda isə əmtəələrə marka adı-

nın verilməsi çox geniĢ yayılmıĢdır. Bu gün de-

mək olar ki, hər bir əmtəəyə marka adı verilir. La-

kin son zamanlar bu sahədə bir sıra əks meyillər 

özünü göstərməkdədir. Daha doğrusu indi bəzi 

firmalar əmtəə niĢanından imtina edirlər. Burada 

əsas məqsəd istehlakçının xeyrinə qərarlar qəbul 

etmək, qiyməti aĢağı salmaqdır [1].  

Əmtəəsini markalılar sırasında görməyi 

özünün baĢlıca vəzifəsi hesab edən istehsalçılar 

bir-biri ilə qarĢılıqlı əlaqədə olan aĢağıdakı 

vəzifələri yerinə yetirirlər. Onlardan biri əmtəələ-

ri bazara hansı marka ilə çıxarmaq, digəri isə əm-
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təələri vasitəçiyə markasız satmaq, marka vermə-

yi onun özünün ixtiyarına buraxmaq, üçüncüsü 

əmtəələrin bir hissəsinin firmanın öz markası, bir 

hissəsinin isə baĢqa bir marka ilə satıĢa çıxarılma-

sını təĢkil etmək. Bunların üçündən də istifadə 

oluna bilər və burada elə bir problem yoxdur. 

BaĢlıca qərarlardan biri də markalı əmtəələrin 

keyfiyyətli olması haqqında qərardır. Hazırda əm-

təələrin keyfiyyəti təkcə istehlakçıları deyil, isteh-

salçıları da maraqlandırır. Çünki keyfiyyəti aĢağı 

olan əmtəələrin satıĢında müəyyən çətinlikləri 

olur. Bu, istehsalçı firmanın taleyinə, onun «möv-

cud olub-olmamasına», «yaĢayıb-yaĢamamasına» 

təsir göstərir. Keyfiyyəti yüksək olan əmtəələr 

dünya bazarında hamının diqqətini cəlb edir və 

mənfəətin artırılmasına təsir edən baĢlıca amildir.  

Ayrı-ayrı əmtəələrə fərdi marka adları, ya-

xud da bütün əmtəələrə vahid marka adı verilə bi-

lər. Əmtəələrə fərdi marka adının verilməsinin üs-

tünlüyü bundadır ki, firma öz adını konkret  ba-

zarla bağlamır. Əmtəə uğursuzluğa düçar olsa da 

bu, firmanın adına heç bir xələl gətirmir. Bütün 

əmtəələrə vahid marka adı verilməsi strategiyası-

nın üstünlüyü özünü onda göstərir ki, reklama 

çəkilən xərclər azaldığına görə əmtəələrin bazara 

çıxarılması ilə əlaqədar xərclər də azalır. [2] 

Marka adı təsadüfi seçilməməlidir. Marka 

adı seçildikdə o, əmtəələrin faydalılığına və key-

fiyyətinə iĢarə kimi qəbul edilməli, yadda qalan, 

qısa və asanlıqla tələffüz edilə bilən olmalıdır. 

Markalar müvəffəqiyyət qazandığı təqdirdə fir-

malar onlardan istifadə olunmasının hüdudlarını 

geniĢləndirməyə cəhd göstərirlər. Markaların hü-

dudlarını geniĢləndirmə strategiyası yeni əmtəələr 

bazara çıxarılarkən, tanınmıĢ və uğur qazanmıĢ 

markadan daha geniĢ miqyasda istifadə olunması-

na cəhd göstərilməsinə deyilir. Bunun iqtisadi sə-

mərəliliyi özünü onda göstərir ki, uğur qazanmıĢ 

markadan istifadə olunması və miqyasının geniĢ-

ləndirilməsi istehsalçını yeni markalann təbliğ 

olunmasına çəkilən xərclərdən azad edir. Məlum 

olduğu kimi, əmtəələrə çoxmarkalı yanaĢma de-

dikdə satıcının hər hansı bir əmtəə kateqoriyası 

üçün iki və daha çox markadan istifadə etməsi nə-

zərdə tutulur.  

Bu üsuldan istifadə olunmasına cəhd göstə-

rilməsi aĢağıdakılarla əlaqədardır:  

1)Ġstehsalçı öz mallarını mağazalarda nü-

mayiĢ etdirmək üçün daha çox ticarət sahəsi əldə 

etmək imkanı qazanmır;  

2)Bir markaya sadib qalıb baĢqalarını sı-

naqdan keçirməkdən imtina edən alıcıların sayı 

bir o qədər də çox olmur. Bu, onunla əlaqədardır 

ki, heç bir əmtəəyə bağlılığı olmayan səyyahın 

«ələ keçirilməsi»nin yeganə mümkün olan üsulu 

ona seçim üçün bir neçə marka təklif etməkdir. 

3)Malların yeni markalarla buraxılması is-

tehsalçı firmalarda çalıĢan iĢçilərin stimullaĢdırıl-

masma və deməli, iĢlərin səmərəliliyinin yüksəl-

məsinə təsir göstərir. [3]  

Bazara çıxarılan əmtəələrin əksəriyyəti 

qabaqcadan mütləq qablaĢdırılmalıdır. Bu, məh-

sulların alıcılarının çoxalmasına və onların heç 

bir itkiyə yol verilmədən istehlakçılara çatdırıl-

masına imkan verir. QablaĢdırma çox qədim za-

manlardan məlumdur. Hətta belə bir rəvayət var-

dır ki, qədim insanlar yığdıqları cır meyvələri və 

giləmeyvələri öz mağaralarına ovladıqları hey-

vanların dərisindən hazırladıqları «qablarda» və 

otdan toxuduqları səbətə oxĢar qablarda gətirir-

lərmiĢ. Çində isə bərk əĢyaların və mayelərin sax-

lanması üçün müxtəlif saxsı qablardan istifadə 

olunmuĢdur. Zaman keçdikcə elmi-texniki tərəqqi 

müxtəlif sahələrdə yeniləĢmə prosesinə təkan ver-

miĢ, ucuz baĢa gələn və cəlbedici materiallardan 

hazırlanan qablardan geniĢ istifadə olunmağa baĢ-

lanmıĢdır. Bu sahədə kimya elminin nailiyyətləri 

xüsusi rol oynamıĢdır. Bunlar onu göstərir ki, əm-

təələrin irəlilədilməsi üçün digər amillərlə yanaĢı, 

qablaĢdırma üçün bir sıra və səmərəli material-

lardan istifadə olunması çoxlu qərarların qəbul 

olunmasım tələb edir. Bu məqsədlə qabın forma-

sı, onun əsas funksiyasının nədən ibarət olması və 

s.-lər müəyyənləĢdirilməlidir. Sonra qabın ölçüsü, 

hansı materialdan hazırlanacağı, rəngi və s. haq-

qında qərarlar qəbul olunur. Bütün bunlar çoxlu 

vəsait tələb etsə də, firma bu sahədə də öz iĢlərini 

yaxĢı qurmaqla nəinki qablaĢdırmaq üçün sərf et-

diyi vəsaiti geri qaytarmağa nail olmaq,  həm də 

sonra daha çox mənfəət əldə edir.  

Firmalar istehsal etdikləri məhsullar üçün 

etiketlər, yarlıqlar üzrə də qərarlar qəbul edirlər. 

Etiketlərdə əmtəələrin yalnız marka adları, yaxud 

da onlar haqqında müəyyən məlumatlar ola bilər. 

Etiketlər əmtəənin növünü göstərə bilər. Məsələn, 

bəzi meyvələrdən, tutaq ki, ərikdən hazırlanan 

konservlər «A», «B», «V» hərfləri ilə iĢarə olun-

muĢ növlərə bölünür. Lakin qablar bəzi hallarda 

onun içərisində yerləĢdirilmiĢ əmtəələr haqqında 

yanlıĢ təsəvvür verir. BaĢqa sözlə, əmtəələrin 

keyfiyyəti ilə onun qablaĢdırıldığı qabların for-

ması, yaxud da onun üzərində yazılanlar bir-bi-

rinə uyğun gəlmir, aldadıcı olur. Belə hallarda 

təbiidir ki, firmaların buraxdıqları məhsullar alıcı-

ların «gözündən düĢür» və istehsalçı zərər çəkir. 

MüĢtərilər üçün servis xidməti də əmtəə siyasəti-

nin çox mühüm ünsürüdür [2]. 
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Əmtəələrin irəlilədilməsi üçün firmalar  

servis xidmətini təĢkil edərkən aĢağıdakı sahə-

lərdə qərarlar qəbul etməlidir:  

 1)  servis xidmətinə nələr daxil olmalıdır;  

 2) servis xidmətinin səviyyəsi və müĢtəri-

lərə təklif olunan xidmətin formaları necə olmalı-

dır?  

Bunlar birlikdə xidmətlər kompleksini 

əmələ gətirir. Servis xidmətinə nələrin daxil edil-

məsi haqqında qərar qəbul etmək üçün əvvəlcə is-

tehlakçıları öyrənmək lazımdır. Bu məqsədlə 

göndəriĢlərin etibarlılığı, texniki məsləhətlər ve-

rilməsinin mümkünlüyü, ticarət Ģəbəkəsinin miq-

yası, əlaqə yaradılmasının ən əsas variantları, kre-

dit verilməsinin mümkünlüyü və s. nəzərə alına 

bilər. Lakin istehlakçıları yalnız xidmətlərin öz-

ləri deyil, həm də onun keyfiyyəti maraqlandırır. 

Ġstehlakçılar servis xidmətinin formasına da biga-

nə qalmırlar.  

Onlar bu sahədə qərarlar qəbul edərkən 

aĢağıdakıları nəzərə alırlar:  

1) Ġstehlakçıların rəyini öyrənmək məqsə-

dilə onlarla vaxtaĢırı sorğular aparılır, bu yolla da 

öz iĢlərinin təĢkilində olan nöqsanları və 

çatĢmazhqları aĢkara çıxarırlar;  

2) Satılan mallara satın alındığı gündən bir 

il müddətində təminat verir və onların təmirini öz 

üzərlərinə götürürlər;  

3) Buraxdıqları və satdıqları əmtəələrə ve-

rilən təminat müddətində və ondan sonrakı dövr-

də xarab olduqda bazarda - hansı ölkə və Ģəhər-

lərdə təmir olunması üçün fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin ünvanını göstərirlər;  

4) Bəzi hallarda xidmət müqavilələrini baĢ-

qa firmalara satırlar. Bunlardan hər birini müxtə-

lif formalarda təklif etmək də olar. Bu barədə qə-

rar müĢtərilərdən və rəqiblərin tətbiq etdikləri ya-

naĢma metodlarından asılıdır [1].  

Firmalar nəhayət əmtəə çeĢidinin geniĢliyi 

və nomenklaturası haqqında da müvafiq qərarlar 

qəbul edirlər. Əmtəə çeĢidinin geniĢliyi firmanın 

öz qarĢısına qoyduğu məqsədlə müəyyən olunur. 

Firma əmtəə çeĢidini iki yolla geniĢləndirə bilər. 

Bunlardan biri buraxılan əmtəələri artırmaq, digə-

ri isə onu zənginləĢdirməkdən ibarətdir. Birinci 

halda firma istehsal etdiklərinin hüdudlanndan 

kənara çıxır, məhsulun istehsalını çoxaldır. Ġkinci 

halda isə hazırda istehsal olunan əmtəələrin siya-

hısına yeni əmtəələr daxil etməklə onu zənginləĢ-

dirir.  

ÇeĢidin geniĢləndirilməsi isə aĢağıdakı sə-

bəblərlə əlaqədardır:  

1) əlavə mənfəət əldə etmək;  

2) əmtəələri alıb sonradan reallaĢdıran in-

sanları — dilerləri razı salmaq;  

3) mövcud olan, lakin istifadə olunmayan 

istehsal güclərini iĢə salmaq;  

4) çoxnövlü məhsul istehsal edən firmaya 

çevrilmək;  

5) rəqibləri yaxına buraxmamaq üçün çatıĢ-

mazlıqları aradan qaldırmaq. Doğrudur, firma 

əmtəələrin çeĢidinin geniĢləndirilməsi üçün mü-

vafiq səylər göstərir və qərarlar qəbul edir, lakin 

məsələnin digər cəhətini nəzərə ahnır. Bu, ondan 

ibarətdir ki, çeĢidin geniĢləndirilməsi ümumi gəli-

rin azalmasına səbəb olur. Çünki əmtəələr çox ol-

duqda alıcdar çaĢıb qalır, əmtəələri seçməkdə çə-

tinlik çəkirlər və deməli, mahiyyət etibarilə əm-

təələr bir-birinin satıĢına maneçilik törədirlər. 

Ona görə də əmtəələrin nomenklaturu haqqında 

da qərarlar qəbul edilməlidir. 

Ġstehsalçının ticarət markası istehsalçı 

müəssisə tərəfindən hazırlanır və yalnız həmin 

müəssisə tərəfindən istehsal edilən məhsullara ve-

rilir. Bu halda həmin ticarət markasının bazara çı-

xarılması ilə əlaqədar bütün məsuliyyət və xərclər 

istehsalçının üzərinə düĢür. 

Vasitəçilərin ticarət markası vasitəçilər (di-

lerlər, distribütorlar, tacirlər və s.) tərəfindən ha-

zırlanır və hansı istehsalçı müəssisə tərəfindən is-

tehsal edilməsindən asılı olmayaraq, onların rea-

lizə etdikləri bütün məhsullara verilir. Bu halda 

ticarət markasının bazara çıxarılması ilə əlaqədar 

bütün məsuliyyət və xərclər vasitəçilərin üzərinə 

düĢür [2]. 

Ġstehsalçı müəssisələrin öz məhsullarına 

vasitəçilərin ticarət markasının verilməsinə və 

məhsulların bu ticarət markası ilə satılmasına ra-

zılaĢması  

a) bəzi müəssisələrin öz  məhsullarına tica-

rət markası verməməsi və yaxud onların ticarət 

markasının kifayət qədər məĢhur olmaması  

b) onun müəssisənin satıĢının həcjminin 

artmasına və bunun sayəsində müəssisənin istifa-

də edilməyən istehsal güclərinin yüklənməsinə və 

məhsula çəkilən xərclərin səviyyəsinin aĢağı düĢ-

məsinə səbəb olması ilə izah edilə bilər. Lakin, 

nəzərə almaq lazımdır ki, istehlakçılar istehsalçı 

müəssisənin məhsulunun vasitəçilərinin ticarət 

markası ilə satıldığını bildikdə istehsalçının tica-

rət markası ilə onun ekvivalenti olan vasitəçilərin 

ticarət markası arasında heç bir fərqin olmaması 

qənaətinə gələ və bunun nəticəsində istehsalçının 

ticarət markası ilə satılan məhsullarının alınma-

sından imtina edə bilərlər. 

Həm istehsalçı,  həm də vasitəçilər məhsula 

ticarət markasının verilməsi üçün hər Ģeydən əv-

vəl ona olan tələbləri müəyyən etməli, ticarət 

markasının uğurunu müəyyən edən amilləri öy-
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rənməli və ticarət markasının seçilməsi strategi-

yasını müəyyənləĢdirməlidir [2]. 

Hər bir ticarət markası aĢağıdakı tələblərə 

cavab verməlidir: 

 məhsulun üstünlüklərini göstərən, isteh-

lakçıda müsbət assosiasiya doğuran xüsusiyyətlə-

rə malik olmalıdır; 

 məhsulun əsas istehlak xüsusiyyətlərinə 

uyğun gəlməli və onu ifadə etməlidir; 

 istehlakçıya funksional və emosional fay-

da təklif etməlidir; 

 istehlakçının üstünlük verdiyi, öz fəaliy-

yətində nəzərə aldığı dəyərlər sistemini (məsə-

lən, məhsulun təhlükəsizliyini, prestijini və s.) əks 

etdirməlidir; 

 istehlakçının mədəniyyətini, xarakterik 

xüsusiyyətlərini göstərməlidir; 

 fərdiliyə malik olmalı, istifadəçinin fərdi 

xüsusiyyətlərini və statusunu əks etdirməlidir; 

 müəyyən istehlakçı qrupu, bazar seqmenti 

üçün nəzərdə tutulmalıdır; 

 sadə olmalı, imkan daxilində bütün dillər-

də tələffüz oluna bilən olmalı və baĢqa dillərə tər-

cümə olunanda mənasını itirməməlidir; 

 reklam vasitələrində asan yerləĢdirə bilən 

olmalıdır və s.  

Ticarət markasının bazar uğuru bir sıra 

amillərlə müəyyən edilir. Markanın bazar uğuru-

nu təmin edən əsas amillərə aĢağıdakılar aiddir: 

 məhsulun keyfiyyəti. Ticarət markası ve-

rilən məhsul yüksək keyfiyyətə malik olmalı, 

keyfiyyəti və istehlak xüsusiyyətlərilə rəqib məh-

sullardan fərqlənməlidir. Həmin məhsul məqsəd 

seqmentinin funksional tələblərinə tam cavab ver-

məlidir. 

 məhsulun mövqeləĢdirilməsi. Məhsulun 

ticarət markasının uğurunun təmin edilməsi üçün 

onun təklif ediləcəyi bazar seqmenti düzgün se-

çilməli və mövqeləĢdirilməsi həyata keçirilməli-

dir. Buna nail olmaq məqsədilə müəssisə məhsu-

lun rəqib məhsullardan fərqləndirici xüsusiyyətlə-

rini, üstünlüklərini istehlakçılara çatdırmalı, onun 

reklamlarında bu üstünlükləri ön plana çəkməli, 

servis xidmətinin nomenklaturasını  geniĢləndir-

məli və səviyyəsini yüksəltməli, istehlakçılara 

əlavə təminatlar verməli, məhsulun qablarını düz-

gün tərtib etməli və onu daima təkmilləĢdirməli-

dir və s. [1]. 

 məhsulun yenidən mövqeləĢdirilməsi. Ġs-

tehlakçıların tələbatının, alıĢ motivlərinin və dav-

ranıĢının dəyiĢməsinə, həmçinin məhsulun tətbiq 

və istifadə sahələrinin geniĢlənməsinə və dəyiĢ-

məsinə uyğun olaraq məhsulun yenidən mövqe-

ləĢdirilməsi həyata keçirilməlidir. 

 istehlakçıların məlumatlandırılması. Tica-

rət markası haqqında istehlakçılara vaxtında və 

ətraflı məlumat verilməli, onun fərdiliyinin sax-

lanması və qorunması təmin edilməli, müsbət 

(pozitiv) cəhətdən qavranılması gücləndirilməli-

dir. Bu məqsədlə məhsulun və ticarət markasının 

reklamı geniĢləndirilməli, satıĢının həvəsləndiril-

məsi həyata keçirilməli, ictimaiyyətlə əlaqə təĢkil 

edilməli, məhsulun reklam obrazı düzgün seçil-

məli və bu obraz məhsulun əsas xüsusiyyətlərini 

əks etdirməlidir. 

 ticarət markasının verilməsinin birincili-

yi. Müəssisə bazara çıxardığı məhsula oxĢar və 

rəqib məhsullara nisbətən birinci olaraq  ticarət 

markası verməlidir. Çünki, mütəxəssislərin apar-

dıqları tədqiqatlar göstərir ki, birinci olaraq ticarət 

markası verilən məhsul istehlakçının Ģüurunda 

digər məhsullara nisbətən daha möhkəm mövqeyə 

malik olur və onlarda həmin məhsula bağlılıq 

yaradır.  

 ticarət markasının Ģöhrətinin saxlanması 

və qorunması. Məhsulun və onun ticarət markası-

nın Ģöhrətinin, populyarlığının saxlanması və qo-

runması məqsədilə müəssisə daima müxtəlif təd-

birlər həyata keçirməli və buna kifayət qədər və-

sait ayırmalıdır. Həm də bu tədbirlər kompaniya 

xarakteri daĢımamalı, uzunmüddətli perspektivə 

hesablanmalıdır.  

 müəssisənin iĢçi heyətinin bacarığı və 

səriĢtəsi. Ticarət markasının, xüsusən xidmətlərin 

ticarət markasının uğuru həlledici dərəcədə müəs-

sisənin iĢçi heyətinin bajarığından, səriĢtəsindən 

və məharətindən asılıdır. Çünki, məhz onlar bila-

vasitə istehlakçılarla əlaqə yaradır, məhsul və xid-

mətləri onlara təqdim edir, onlara xidmət göstərir-

lər. Buna görə də, müəssisənin məhsul və marka 

siyasəti onlara izah edilməli, onlar məhsulun rə-

qib və oxĢar məhsullardan üstünlüklərini və fərq-

ləndirici xüsusiyyətlərini dərk etməli, bunları is-

tehlakçılara izah etməyi bajarmalıdır [1]. 

Müəssisə məhsullarına ticarət markası ve-

rilməsi prosesində aĢağıdakı 4 strategiyadan bi-

rindən və ya onların bir neçəsindən istifadə edə 

bilər: 

1.  Fərdi ticarət markası strategiyası. Bu 

strategiyada müəssisənin istehsal etdiyi hər bir 

məhsula müxtəlif fərdi ticarət markası adları veri-

lir. Bu strategiyanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 

bu zaman müəssisənin realizə etdiyi hər hansı bir 

məhsulun istehlakçılar tərəfindən qəbul edilmə-

məsi və ya həmin məhsulun bazar uğursuzluğu 

digər məhsulların bazar mövqeyinə təsir etmir. 

Bu ticarət markası strategiyasının çatıĢmazlığı hər 

bir məhsul markasının bazara irəlilədilməsilə əla-
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qədar olan xərclərin səviyyəsinin yüksək olması-

dır. 

2.  Ümumi ticarət markası strategiyası. 

Ümumi ticarət markası strategiyasını tətbiq edən 

müəssisələr istehsal etdiyi bütün məhsullara 

(məhsulların nomenklaturasına) ümumi, eyni tica-

rət markası adı verirlər. Bu strategiyanın tətbiqi 

məhsulların, xüsusən də yeni məhsulların bazara 

irəlilədilməsilə əlaqədar olan xərclərin səviyyəsi-

ni ixtisar etməyə imkan verir. Lakin, bu məhsul-

lardan hər hansı birinin bazar, istehlakçılar tərə-

findən qəbul edilməməsi və ya bazar uğursuzluğu 

digər məhsulların da bazar mövqeyinə mənfi təsir 

edir. 

3.  Müxtəlif məhsul çeĢidlərinə müxtəlif ti-

carət markalarının verilməsi strategiyası. Bu stra-

tegiyada müəssisənin istehsal etdiyi hər bir məh-

sul çeĢidinə müxtəlif ticarət markaları verilir, eyni 

məhsul  çeĢidinə daxil olan məhsullar isə həmin 

çeĢidə verilmiĢ ticarət markası ilə adlandırılır.  

4.  Müəssisənin adı ilə məhsulun adının 

əlaqələndirilməsinə əsaslanan ticarət markası 

strategiyası.  Bu strategiyada müəssisə məhsula 

verəcəyi ticarət markasını özünün (yəni müəssisə-

nin) adı ilə məhsulun adını əlaqələndirməklə 

müəyyənləĢdirir. BaĢqa sözlə desək, ticarət mar-

kası sanki iki hissədən-müəssisənin adını və məh-

sulun adını göstərən hissələrdən ibarət olur [2]. 
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РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: товарный знак, услуга, позиционирование товара, стратегия 

товарного знака, вид товара, номенклатура 

При разработке маркетинговой стратегии продавец должен принимать различные 

решения относительно доставки товаров. 

Фирменное наименование продавца или группы продавцов обозначается названием, 

обозначением, символом или их комбинацией, чтобы отличать их товары и услуги от товаров и 

услуг другой группы поставщиков. Когда вы произносите марку (эмблему), продукт должен 

иметь разные маркировки на продукте. Отдельные торговые марки могут быть помечены как 

отдельные торговые марки или как единая торговая марка для всех товаров.  

Корпоративные продукты могут использовать одну или несколько из следующих 4 

стратегических стратегий в процессе выдачи товарного знака: Индивидуальная торговая марка. 

Общая стратегия бренда. Стратегии распределения разных брендов по разным типам товаров. 

Стратегия торговой марки, основанная на сочетании названия продукта с названием компании. 

Большинство продаваемых продуктов должны быть упакованы заранее. Это позволяет 

покупателям расти и доставлять их потребителям без потерь.  

 

SUMMARY 

Key words: trademark, service, product positioning, trademark strategy, commodity type, 

nomenclature 

When developing a marketing strategy, the seller should make different decisions regarding the 

delivery of commodities. 

The brand name of a merchant or merchant group is denoted by the name, designation, symbol 

or combination thereof to distinguish their commodities and services from commodities and services 

of another vendor group. When you say the brand (emblem), the product is meant to have different 

marks on the product. Individual trademarks may be labeled as individual brands, or a single brand 

name for all commodities. Enterprise products can use one or more of the following 4 strategic 

strategies in the process of issuing a trademark: Ġndividual trademark strategy. Common brand 

strategy. Strategies for distributing different brands to different product types. The trademark strategy 

based on the product name's combination of business name. 

Most marketed products must be packed in advance. This allows the buyers to grow and deliver 

them to consumers without any loss. 

  

https://facemark.az/
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KƏND TƏSƏRRÜFATI MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ VERGĠ UÇOTUNUN ZƏRURĠLĠYĠ 

V.Ə.Məmmədli  

Mingəçevir Dövlət Universitetinin 

 

Açar sözlər: vergi uçotu, maliyyə sanksiyası, vergi güzəşti, fərdi sahibkar, sosial sığorta, ilkin 

uçot sənədləri 

 

Kənd təsərrüfatı elə bir istehsal sahəsidir 

ki, regionda yaĢayan əhalinin böyük hissəsi bu sa-

hədə calıĢır. Respublikamızda bu sahə üzrə fəa-

liyyət göstərən 10775 hüquqi Ģəxs, 221652 fiziki 

Ģəxs qeydiyyata alınıb. Əhalinin 1770.8 min nəfə-

ri kənd təsərrüfatı ilə məĢqul olur. Statistik məlu-

matlara əsasən iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə məĢ-

qul əhalinin 36.29% kənd təsərrüfatı, meĢə təsər-

rüfatı və balıqçılıq sahəsində fəaliyyət göstərir. 

Məhsulun istehsalı, iĢçinin istehsal vasitələri ilə 

bilavasitə  əlaqəsi məhz müəssisədə baĢ verir. 

Kənd təsərrüfatı müəssisəsi mülkiyyət formasın-

dan asılı olmayaraq qanunvericiliyə müvafiq ya-

radılan, ictimai tələbatın ödənilməsi və mənfəət 

alınması məqsədi ilə məhsul istehsal edən və sa-

tan hüquqi Ģəxs olan müstəqil təsərrüfat subyekti-

dir. Hər bir kənd təsərrüfatı müəssisəsi təĢkilati-

hüquqi forması göstərilməklə xüsusi ada malik 

olur. Müəssisə əmlak mülkiyyətçisinin, yaxud 

onun vəkil etdiyi orqanın, müəssisənin, təĢkilatın 

qərarı  ilə yaradıla bilər. 

Müəssisənin təsisçisi Azərbaycan Respub-

likasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuĢ hal-

larda və qaydada aĢağıdakılar ola bilər: 

-dövlət əmlakının idarə edilməsinə vəkil 

edilmiĢ dövlət orqanları; 

-Azərbaycan Respublikasının fiziki və hü-

quqi Ģəxsləri; 

-xarici dövlətlərin vətəndaĢları və hüquqi 

Ģəxsləri, vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslər. 

Kənd təsərrüfatı müəssisəsi hüquqi Ģəxs 

kimi aĢağıdakı əlamətlərə malikdir: 

-müstəqil əmlak məsuliyyəti; 

-mülkiyyəti əldə etmək, ondan istədiyi kimi 

istifadə etmək, eləcə də qanun çərçivəsində digər 

fəaliyyəti həyata keçirmək; 

-məhkəmədə və iqtisad məhkəməsində id-

diaçı və cavabdeh kimi çıxıĢ etmək hüququnun 

olması; 

-müstəqil mühasibat balansının, bankda he-

sablaĢma və digər hesabların olması; möhürün ol-

ması. 

Kənd təsərrüfatı maddi nemətlər istehsalı-

nın elə bir sahəsidir ki, burada maliyyənin təĢkili 

təsərrüfatın məhsuldarlığının, gəlirliliyinin, ayrı-

ayrı məhsul növlərinin maya dəyərinin rentabelli-

yinin müxtəlifliyinə, maliyyə ehtiyatlarının pul və 

natural formada yaradılmasına görə fərqlənir 

[1,s.276]. 

Son dövrlərdə dövlət və xüsusi müəssisələr 

ilə yanaĢı bələdiyyə mülkiyyətli müəssisələr də 

aqrar sahədə fəaliyyət göstərir. TəĢkilati-hüquqi 

forması isə əsasən  təsərrüfat ortaqlıqları və cə-

miyyətləri, həmçinin kooperativ formasında yara-

dılır. Eyni zamanda böyük bir hissəsi hüquqi Ģəxs 

yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini fiziki Ģəxs 

olaraq göstərirlər. 

                                                                                          Cədvəl 1. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının təsərrüfatların kateqoriyaları üzrə 

strukturu (cari qiymətlərlə, yekuna görə, faizlə) 
Təsərrüfatlar 2014 2015 2016 2017 2018 

Bütün təsərrüfatlar kateqoriyaları 

o cümlədən 

kənd təsərrüfatı 

müəssisələri 

fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev 

təsərrüfatları 

100 

 

7.7 

 

92.3 

100 

 

7.3 

 

92.7 

100 

 

8.0 

 

92.0 

100 

 

9.8 

 

90.2 

100 

 

9.4 

 

90.6 

Cədvəl Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

tərtib edilmişdir. 

 

TəĢkilati-hüquqi formasından asılı olmaya-

raq hər bir təsərrüfat subyektində mühasibat uço-

tu aparılmalıdır [2]. Uçot tarixən insanların təsər-

rüfat fəaliyyətinə baĢlaması ilə əlaqədar olaraq 

meydana gəlmiĢdir. Təsərrüfat əməliyyatlarının 

geniĢlənməsi ilə əlaqədar olaraq uçotun qaydaları 

hazırlanmıĢ və təsərrüfat əməliyyatlarının uçotu-

nun pəragəndəliyi aradan qalxmıĢdır. Mühasibat 

uçotu ilk növbədə təsisçinin mənafeyinə xidmət 

edir. Eyni zamanda uçot məlumatları  daxili və 

kənar istifadəçilər üçün nəzərdə tutulur. Mühasi-

bat uçotu təsərrüfat subyektində bütün təsərrüfat 
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əməliyyatlarının, o cümlədən gəlir və xərclərin 

ikili yazılıĢ formasında qeydiyyata alınmasıdır. 

Belə qeydiyyat ilkin uçot sənədləri əsasında apa-

rılır. Təəsüf ki, son dövrlərdə kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin əsasən təktəsisçilik əsasında yara-

dıldılması və uzun müddətdir belə istehsalçıların 

vergilərdən azad edilməsi mühasibat uçotunun 

aparılmamasının mümkünlüyü anlamına gəlmiĢ-

dir. Vergi uçotu isə mühasibat uçotunun bir hissə-

sini əhatə edir. Yəni vergi ödəyiçisi qanunverici-

liklə nəzərdə tutulmuĢ qaydada gəlirlərin (xərclə-

rin) və vergitutma obyektinin uçotunu aparmalı, 

vergi bəyannamələrini təqdim etməklə vaxtında 

vergilərini ödəməlidir [3, s.110]. Dünya təcrübə-

sində bəzi ölkələrdə vergi və mühasibat göstərici-

ləri fərqlənmir. Həmin ölkələrdə mühasibat uçotu 

həm də vergi uçotu vəzifələrini yerinə yetirir. 

Respublikamızda tətbiq edilən vergi uçotu ilə 

mühasibat uçotu arasında müəyyən fərqlər vardır. 

Buda Vergi Məcəlləsinə əsasən bəzi xərclərin 

vergi uçotunda məhdudlaĢdırılması ilə bağlıdır. 

Bəzi iqtisadçıların fikrincə vergi uçotunun aparıl-

ması üçün ciddi qaydalar təyin edilmir. Vergi 

uçotunun prinsipi mənfəət vergisi üzrə vergitutma 

bazasının formalaĢması məqsədilə ilkin uçot mə-

lumatlarının ancaq vergi qanunvericiliyinin tələb-

lərinə uyğun analitik registrlərdə qruplaĢdırılma-

sıdır. Vergi uçotunun aparılmamasına görə dövlət 

maliyyə sanksiyası tətbiq edir. Ġlk növbədə vergi 

hesabatlarının vaxtında təqdim edilməməsinə 

görə 40 manat, həmçinin gəlir və xərclərin uçotu-

nu düzgün aparmamağa görə əskik hesablanmıĢ 

vergiyə 50% maliyyə sanksiyası tətbiq edilir [4]. 

Hər bir ölkədə inkiĢaf səviyyəsi aĢağı olan 

və ölkə üçün strateji xarakter daĢıyan sahələrin 

inkiĢafının təmini məqsədilə vergi güzəĢtləri tət-

biq edilir. Respublikamızda ötən illər ərzində tət-

biq edilən vergi güzəĢtləri hesabına aqrar sahədə 

daxili istehsalın artımına və əhalinin iĢlə  təmin 

olunmasına nail olunmuĢdur. 

Respublikamızda qeyri-neft sektorunun in-

kiĢafı məqsədilə bir sıra iqtisadi proqpamlar ha-

zırlanmıĢdır. Xüsusilə aqrar sahədə inkiĢafı təmin 

etmək üçün ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Neçə 

illərdir ki, Respublikamızda kənd təsərrüfatı məh-

sullarının istehsalçıları torpaq vergisindən baĢqa 

bütün vergilərdən azaddırlar. Ġlk dəfə qanun 5 il 

müddətinə qəbul edilmiĢ, sonradan növbəti illər 

üzrə güzəĢtin vaxtı uzadılmıĢdır. 2014-cü ildə 

vergi qanunvericiliyində təkmilləĢdirmə aparıl-

maqla vergi azadolmalarının və güzəĢtlərinin an-

caq Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilməsi təsdiq 

edilmiĢdir. 2014-cü ilin yanvar ayının 1-dən on il 

müddətinə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal-

çıları (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) olan hüquqi 

Ģəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri 

mənfəət vergisindən, kənd təsərrüfatı məhsulları-

nın istehsalçılarının istehsal etdikləri kənd təsər-

rüfatı məhsullarının satıĢı üzrə dövriyyələri ƏDV-

dən, o cümlədən bu fəaliyyətlə məĢğul olan hüqu-

qi və fiziki Ģəxslər (həmin fəaliyyət prosesində is-

tifadə edilən) əmlak vergisi və özlərinin istehsal 

etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satıĢından 

əldə edilmiĢ hasilatın həcmi sadələĢdirilmiĢ vergi-

dən azaddır. Həmçinin Vergi Məcəlləsinin 

102.1.11-ci maddəsinə görə fiziki Ģəxslərin bila-

vasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından 

əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisindən azaddır. 

Son illərdə vergi güzəĢtlərinin tətbiqi isti-

qamətində aparılan islahatlar ölkədə aqrar sahənin 

inkiĢafına hesablanmıĢ bir addımdır.  Regionların 

sosial-iqtisadi inkiĢafına dair Statistika Komitəsi-

nin hazırladığı məcmuəyə əsasən son on ildə kənd 

təsərrüfatının ümumi məhsulu 1,5 dəfə, tərəvəz 

istehsalı 17,8 faiz, meyvə və giləmeyvə istehsalı 

49,1 faiz, kartof istehsalı 29,1 faiz, üzüm istehsalı 

2,4 dəfə, bostan məhsulları 20,5 faiz, taxıl 

istehsalı 43,9% artmıĢdır. 

                                                                                                   Cədvəl 2. 

Kənd təsərrüfatının ümumi  məhsulu (cari qiymətlərlə, milyon manat)          
Təsərrüfatlar 2014 2015 2016 2017 2018 

Kənd təsərrüfatı məhsulu – cəmi 

o cümlədən 

kənd təsərrüfatı 

müəssisələri üzrə 

fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev 

təsərrüfatları üzrə 

5225.8 

 

 

404.5 

 

4821.3 

5635.3 

 

 

410.1 

 

5225.2 

5632.4 

 

 

449.2 

 

5183.2 

6580.0 

 

 

645.4 

 

5934.6 

7010.0 

 

 

660.9 

 

6349.1 

Cədvəl Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

tərtib edilmişdir. 

 

Cədvəldən göründüyü kimi 2017-ci ildə 

2016-cı illə müqayisədə kənd təsərrüfatının ümu-

mi məhsulu 16.83%, o cümlədən müəssisələr üzrə 

43.74%, fərdi sahibkarlar üzrə 14.5%, 2018-ci 

ildə isə 2017-ci illə müqayisədə ümumi məhsul 

6.5%, o cümlədən müəssisələr üzrə 2.4%, fərdi 

sahibkarlar üzrə 6.98% artmıĢdır. 
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Təcrübədə bəzi hallarda kənd təsərrüfatı 

müəssisələri o cümlədən fiziki Ģəxslər güzəĢt tət-

biq edilən fəaliyyət növü ilə yanaĢı digər fəaliyyət 

növləri ilə məĢğul olur. Həmin təsərrüfat subyekt-

lərinin əsas fəaliyyət növü kənd təsərrüfatı oldu-

ğundan güzəĢt adı altında ödənilməli olan digər 

vergilərin yayındırılması halları müĢahidə olunur. 

Respublikamızda kənd təsərrüfatı vergidən azad 

edildiyinə, bir cox hallarda fermerlər vergi öhdə-

liklərinə görə, vergi orqanlarına müvafiq bəyan-

namələri də təqdim etmirlər. Qanunvericilik vergi 

güzəĢtləri olduğu halda belə, vergi bəyannamə-

lərinin təqdim olunmasını tələb edir [5, s.140]. 

Bazar Ģəraitində uçotun vəzifəsi maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin göstəricilərinin ancaq qey-

diyyatını aparmaqdan ibarət deyil. Eyni zamanda 

müəssisənin maliyyə xidmətinin peĢəkarlığı ilə 

qəbul edilmiĢ qərarların qəbulu səviyyəsindəki 

keyfiyyət dəyiĢikliklərini artırmaqdır. Bu büdcə 

ilə hesablaĢmaların uçotuna da aiddir. Respubli-

kamızda Vergi Məcəlləsinin qəbul edilməsi ilə 

vergilərin hesablanmasının və ödənilməsinin uço-

tunu əks etdirən vergi uçotu ifadəsi iĢlədilməyə 

baĢlanmıĢdır ki, bu da vergi uçotunun bir sıra xa-

rakterik xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Vergilərin he-

sablanması və ödənilməsinin uçotunun təcrübəsi 

göstərir ki, vergi uçotunun əsas informasiya mən-

bəyini mühasibat məlumatları yəni ilkin uçot sə-

nədləri təĢkil edir. Vergi uçotunun düzgün aparıl-

maması maliyyə sanksiyalarına səbəb olur. Vergi 

uçotu mühasibat uçotunun tərkib hissəsidir. Vergi 

uçotu nəzəri və metodoloji baxımdan tamamilə 

mühasibat uçotunun tərkib hissəsidir. 

Çoxillik dünya təcrübəsi göstərir ki, vergi 

uçotu ilə mühasibat uçotu qaydaları nə qədər uy-

ğun olsa da bəzi fərqlər vardır ki, bu da vergi uço-

tunun vəzifəsinin dövlət büdcəsini formalaĢdır-

maq məqsədilə informasiya əldə etməkdən ibarət 

olması ilə əlaqədardır. Mühasibat uçotu isə əsasən 

təsisçilər üçün informasiya mənbəyidir. Yəni tək-

təsisçilik əsasında formalaĢan kəd təsərrüfatı 

müəssisələrində elə bir fikir formalaĢır ki, vergi 

ödəməkdən azad edildikdə uçot aparmaq zərurəti 

yoxdur. Ancaq vergi uçotu ilə mühasibat uçotu 

vahid ilkin sənədlərə əsaslanır. Yəni vergi uçotu 

üçün gərəkli olan ilkin sənədlər həmdə ilkin mü-

hasibat sənədləridir. 

Son dəyiĢikliyə əsasən vergi güzəĢti o hal-

da tətbiq edilir ki, vergi ödəyiçisi vergi uçotunu 

mütləq aparmıĢ olsun. Nəzərə alsaq ki, kənd tə-

sərrüfatı müəssisələrində iĢləyən iĢçilərin bir his-

səsinə sosial sığorta ayırması hesablanmır. Yəni 

onlar sosial sığorta sistemindən məhrum olmaqla 

gələcəkdə pensiya təminatından ya tamamilə 

məhrum olur ya da minimal səviyyədə təmin 

olunurlar. 

Vergi Məcəlləsinə əsasən müəyyən olun-

muĢ qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotunu apa-

ran, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alın-

mayan və əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq 

dövrün istənilən ayında iki yüz min manatadək 

olan rezident müəssisənin təsisçisi olan Ģəxslərin 

dividend gəlirləri vergidən azaddır. Vergi Məcəl-

ləsinin 58.15-ci maddəsinə əsasən qanunla nəzər-

də tutulmuĢ vergi güzəĢt və azadolmalarını əldə 

edən Ģəxslər tərəfindən vergidən azad olunan gə-

lirlərin bəyan edilməməsinə və ya azaldılmasına 

görə vergi ödəyicisinə bəyan edilməmiĢ və ya 

azaldılmıĢ gəlirin (xərclər çıxılmadan) 6% miqda-

rında maliyyə sanksiya tətbiq edilir. Sosial sığorta 

ayırmalarının ödənilməsinə nəzarət vergi orqa-

nına həvalə edildikdən sonra mülkiyyətində olan 

kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən 

fiziki Ģəxslərin və ailə kəndli təsərrüfatlarının ver-

gi orqanında qeydiyyatına baĢlanmıĢdır. Vergilər 

Nazirinin 11 fevral 2019-cu il tarixli 1917040-

100113200 saylı əmri ilə VÖEN almağın yeni əri-

zə forması təsdiq edilmiĢdir. 

Respublikamızda Vergi Məcəlləsinin tətbi-

qi ilə əlaqədar olaraq vergi uçotunun aparılması-

nın qaydaları müəyyən edilmiĢdir. Hər iki uçotun 

aparılması qanunla təsbit olunur. Uçotun aparıl-

ması hesabat və bəyannamələrin hazırlanması və 

təqdim edilməsinin mütəmadiliyini tələb edir. 

Uçot əsasında maliyyə-təsərrüfat prosesləri baĢ-

dan baĢa sənədləĢdirilir. 
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Necessity of tax accounting in agricultural enterprises 

V.A.Memmedli  

Mingachevir State University 

SUMMARY 

Key words: tax accounting, financial sanction, tax exemptions, individual owner, social 

insurance, initial accounting records 

 

Agriculture is a production area where most of the people living in the region are working in 

this area. 10775 legal entities and 221652 physical entities were registered in our country.  According 

to statistical data, 36.29% of the economically active population is engaged in agriculture, forestry and 

fishing. Accounting should be made on every farm subject regardless of organizational-legal form. 

The accounting has historically occurred in connection with the start of the economic activity of 

people. Accounting primarily serves the interests of the founder. Tax accounting covers some of the 

accounting records. There are some differences between tax accounting and accounting applied in our 

country. The is bound by a tax restriction on some expenditures under the Tax Code. Failure to 

comply with tax accounting will result in financial sanctions. Tax accounting is an integral part of 

accounting. Both records are legally enforced. Keeping records requires regularity in the preparation 

and submission of reports and declarations. Financial and economic processes on the basis of 

accounting are documented from start to finish. 

This article outlines the need for tax accounting, as well as tax exemptions only when tax 

accounting is applied. The features of applying strict surveillance measures have been explained in the 

absence of tax accounting. 

 

Необходимость налогового учета на сельскохозяйственных предприятиях 

 

В.А.Мамедли  

Мингячевирского государственного университета 

 

Ключевые слова: налоговый учет, финансовая санкция, налоговые льготы, 

индивидуальный предприниматель, социальное страхование, первичные учетные записи 

 

Сельское хозяйство является такой производственной отраслей, которой работают 

большинство людей живущих в регионе. В нашей стране зарегистрировано 10775 юридических 

и 221652 физических лица занимающиеся в этой отрасли. Согласно статистическим данным, 

36,29% экономически активное население занято в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и 

рыболовстве. Бухгалтерский учет должен вестись по каждому хозяйству независимо от 

организационно-правовой формы. Учет исторически происходил в связи с началом 

хозяйственной деятельности людей. Бухгалтерский учет в первую очередь служит интересам 

учредителя. Налоговый учет охватывает некоторую часть бухгалтерского учета. В нашей 

стране существуют некоторые различия между налоговым и бухгалтерским учетами. Это 

связано налоговым ограничением на некоторые расходы в соответствии с Налоговым 

Кодексом. Несоблюдение налогового учета влечет за собой финансовые санкции. Налоговый 

учет является неотъемлемой частью бухгалтерского учета. Обе записи имеют юридическую 

силу. Ведение записей требует регулярности в подготовке и представлении отчетов и 

деклараций. Финансово-экономические процессы на основе бухгалтерского учета 

документируются от начала до конца. 

В данной статье рассматриваются необходимость налогового учета, а также налоговые 

льготы, которые применяются только при ведении налогового учета. Были объяснены 

особенности применения мер строгого надзора при отсутствии налогового учета. 
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AQRAR SFERADA ĠNNOVATĠV RESURSLARDAN ĠSTĠFADƏNĠN ƏSAS 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

M.F.Rəhimova  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: innovasiya, keyfiyyət, səmərə, gəlir, rəqabət, təkmilləşdirmə 

 

Ġnnovasiyaların istehsal prosesindəki iqti-

sadi rolunun artırılması, innovasiya proseslərinin 

inkiĢafı mexanizmləri dünyanın əksər ölkələrinin 

inkiĢaf istiqamətlərini müəyyən edən əsas amil-

lərdəndir. Müasir Ģəraitdə ölkə iqtisadiyyatının ən 

vacib vəzifələrindən biri məhzinnovativ inkiĢaf 

yolunun təmin edilməsidir. Ġqtisadiyyatın müxtə-

lif sferalarında, o cümlədən kənd təsərrüfatında 

innovativ inkiĢafın əsas istiqamətləri kimi aĢağı-

dakılar qəbul edilir: 

- yeni növ məhsul istehsalının təĢkili; 

- yeni istehsal metodunun tətbiqi; 

- yeni bazar strukturlarının inkiĢafı; 

- yeni xammal ehtiyatları əldə etmək; 

- istehsalın yenidən qurulması; 

- yeni texnika və texnologiyaların istehsala-

ta tətbiqi; 

- elmi nəaliyyətlərin təcrübədə istifadəsinin 

təmin edilməsi. 

Yeniliklərin təsnifləĢdirilməsi ilə bağlı bir 

çox yanaĢmalara rast gəlinir. Yeniliklərin fərqli 

xüsusiyyəti müxtəlif tipli innovasiyaları sosial-iq-

tisadi və elmi-texniki inkiĢafın müxtəlif mərhə-

lələri ilə əlaqələndirməyi tələb edir. 

Texniki-texnoloji yeniliklərin istehsalata 

tətbiqinin ən mühüm meyarıistehsalın son nəticə-

sinin səmərəliliyinin təmin edilməsi ilə bağlıdır. 

Bu baxımdan texniki-texnoloji yeniliklər aĢağıda-

kı istiqamətləri özündə əks etdirir: 

- əsas yeniliklər və yeni bazarların yaran-

ması; 

- yeniliklərin təkmilləĢdirilməsi - əsas yeni-

liklərin istifadəsinin səmərəliliyini artırmaq və ya 

onlar üçün mövcud bazarları geniĢləndirmək; 

-texnoloji prosesin elementlərinin keyfiy-

yətini artırmaq və ya müəyyən qədər dəyiĢikliklər 

həyata keçirmək. 

Əsas və ya radikal yeniliklər aqrar istehsa-

da mövcud analoqlara nisbətən funksionallığın 

əhəmiyyətli dərəcədə artmasına gətirib çıxarır. 

Belə ki, tədqiqat yönümlüyeniliklər bir qayda ola-

raq müəyyən bir bazar ehtiyacına yönəldilmir. 

Yeniliklərin yaradılması və təkmilləĢdirilməsi, bir 

məhsul və ya ümumilikdə istehsal prosesində dai-

mi bir inkiĢafdır və tez-tez müəyyən bir ehtiyaca 

xidmət edir. Effektiv yeniliklər əsasən müəssi-

sələrin həyata keçirdiyi istehsal prosesini isteh-

lakçıya istiqamətləndirməsidir. 

Radikallıq dərəcəsinə istehsalatda əhəmiy-

yətinə görə yeniliklər fərqləndirilir və onların aĢa-

ğıdakı növlərimövcuddur: 

- ən böyük ixtiraları həyata keçirən və tex-

noloji inqilabların əsasını təĢkil edən yeni istiqa-

mətlərin formalaĢdırılması; 

- yeni nəsil texnologiyaların və ya texnoloji 

modellərin yaradılması, köhnəlmiĢ modellərin da-

ha effektiv olanları ilə əvəz edilməsi, bu nəsli ge-

niĢləndirmək üçün istifadə edilən texnologiya-

ların yenilənməsi və əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢ-

dirilməsinə xidmət edən innovasiyaların təkmil-

ləĢdirilməsi; 

- hazırlanmıĢ modellərin müəyyən istehsal 

və istehlak parametrlərinin istifadəsi əsasında 

mövcud texnologiyaların təkmilləĢdirilməsini tə-

min edən mikroinovasiyamodellərinin daha məh-

suldar növlərlə əvəz edilməsi,onların istehsal pro-

sesində istifadəsinin səmərəliliyinin yüksəldilmə-

si; 

-texnika və texnologiyaların təkmilləĢdiril-

məsinə yönəldilmiĢ yeniliklərin istehsalata tətbi-

qinin geniĢləndirilməsi. 

Əsaslı olaraq məhsul və ya proses yeniliyi 

mövcud istehsal texnologiyalarının təkmilləĢdiril-

məsi əsasında fərqləndirilir. Yeniliklər yalnız ye-

ni məhsulların və xidmətlərin inkiĢafı və ya tək-

milləĢdirilməsini deyil, eyni zamanda onun isteh-

salın artımındakı və səmərəliliyinin yüksəldilmə-

sindəki əhəmiyyətini Ģərtləndirir. Bu baxımdan 

idarəetmə texnologiyalarındakı yeniliklər,proses 

və texniki yeniliklər xüsusi önəm kəsb edir. 

Aqrar sferada yeniliklərin təsnifatı və isteh-

salata tətbiqi kənd təsərrüfatının xüsusiyyətləri ilə 

yanaĢı innovasiya prosesinin məzmunu, Ģərtləri 

və müddəti ilə əlaqəlidir. Bu amili nəzərə alsaq 

innovasiya prosesini yeni proseslərin, məhsulla-

rın, təĢkilati strukturların və idarəetmə metodları-

nın axtarıĢı, inkiĢafı və təkmilləĢdirilməsi kimi 

xarakterizə etmək olar.  

Ġqtisadi ədəbiyyatlarda innovasiya prosesi-

nin ümumilikdə aĢağıdakı elementlərinə xüsusi 

diqqət yetirilir: tədqiqat, inkiĢaf, istehsal, marke-

tinq, satıĢ, xidmət. Ümumiyyətlə, innovasiya pro-

sesi ixtiraların, yeni texnologiyaların, məhsulun, 

xidmətin, idarəetmə qərarlarının və digər intellek-

tual fəaliyyət nəticələrinin həyata keçirilməsi nə-

ticəsində səmərəliliyin əldə edilməsindən ibarət-
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dir. Ġinnovasiya fəaliyyətinin səviyyəsi innovasi-

ya fəaliyyətini həyata keçirən strukturların müəy-

yən bir müddət ərzində tətbiq etdiyi yeniliklərlə 

və əldə olunan nəticələrləmüəyyən edilir (3, s.62). 

Yenilik fəaliyyətinin istiqamətlərinə aiddir: təd-

qiqat və inkiĢaf; texnoloji yeniliklə əlaqədar ma-

Ģın və avadanlıqların alınması; yeni texnologiya-

ların alınması; marketinq tədqiqatları və s. 

Hər hansı bir istehsal strukturunun yenilik-

çi fəaliyyəti bir çox amillərlə müəyyən edilir. Bu 

baxımdan kənd təsərrüfatında müəssisələrin inno-

vasiya fəaliyyətini Ģərtləndirən amilləri iki qrupa 

bölmək olar: 

- rəqabətin səviyyəsi, institusional mühit və 

beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin geniĢlənməsi ilə 

əlaqədar xarici amilləri; 

- daxili mühit amilləri, müəssiələrin maliy-

yə, texnoloji və təĢkilati mənbələrinin, eləcə də 

onların mülkiyyət mənsubluğun növü və struktu-

runun ölçüsü. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrində innovasi-

ya tətbiqi məhsuldarlığı və mənfəəti artırdığın-

dan, istehsal olunan məhsullarla yeni bazarlara 

daxil olma və mövcud bazarların böyüdülməsi tə-

min edildiyindən  o həm də əhəmiyyətli rəqabət 

vasitəsi kimi çıxıĢ edir. Rəqabət gücü və mənfəəti 

yüksək müəssisələrin istehsal fəaliyyəti təbii 

olaraq inkiĢaf edər və qlobal miqyasda rəqabət 

üstünlüyü qazanmağa Ģərait yaradır. Bu səbəbdən, 

istehsal müəssiələri üçün innovasiya məĢğulluğun 

yüksəldilməsi, dayanıqlı inkiĢaf, ictimai rifahı və 

həyat keyfiyyətinin təmin edilməsi baxımından ən 

əhəmiyyətli amillərdəndir (1, s.37). Xüsusilə qlo-

bal rəqabət mühitində innovasiya bütün iqtisadi 

proseslərə müsbət təsir etdiyindən müəssisələri 

ciddi üstünlüklərlə təmin edir.  

QloballaĢma Ģəraitində nəzərə alıması va-

cib olan xarici amillərdən biri rəqabət təzyiqinin 

səviyyəsidir. Çünki belə Ģəraitdə bir çox bazar-

larda, rəqabət aparmaq üçün daim yenilik tətbiqi 

zərurətə çevrilir.  

AraĢdırmalardan məlum olur ki, innovasiya 

müəssisələrin dəyiĢiklikdən istifadə etməyə və 

istehsal prosesi üçün yeni imkanlar açmasına 

imkan verən xüsusi bir vasitədir. Bu baxımdan 

kənd təsərrüfatı müəssiələri üçün yenilikçi bir 

strategiya funksional strategiyalardan, strateji hə-

dəflərdən, innovasiya idarəçiliyinin hədəflərin-

dən, innovasiya fəaliyyətlərinin effektivliyinin 

hədəf göstəricilərindən, eləcə də idarəetmə qərar-

larının qəbul edilməsi məqsədləri və meyarlarına 

nail olmaq yollarından ibarətdir. Ona görə də in-

novativ inkiĢaf yoluna keçid Ģəraitində, strateji 

idarəetmənin ənənəvi metodları artıq yeni tələblə-

rə uyğunlaĢdırılmalıdır və görülən iĢlərin səmərə-

liliyinin təmin edilməsinə kömək etməlidir. Əs-

lində fnksional strategiyalar istehsal, marketinq, 

maliyyə, insan resursları, informasiya sistemləri 

və s. üçün fəaliyyət planlarıdır. Funksional 

strategiyalar ümumi strategiyaya istiqamət verir 

və hansı funksional tədbirlərin görülməsininin zə-

ruriliyini müəyyən edir. Ġnnovasiya strategiyası-

nın məzmunu müəssisələrin innovasiya fəaliyyə-

tinin amilləri ilə müəyyən edilir. Qeyd edilənlər 

əsasında yenilikçi strategiyaları aĢağıdakı kimi 

fərqləndirmək olar: 

-müəssiələrin yeni məhsullar, tex-nologiya-

lar və xidmətlərin yaradılmasına yönəldilmiĢ in-

novasiya fəaliyyəti; 

- istehsal, marketinq və idarəetmə sahəsin-

də yeni üsulların tətbiqi-məhsulların keyfiyyə-

tinin idarə edilməsi sistemlərinin yaradılması, 

idarəetmədə əsaslı və daha səmərəli iqtisadi pro-

seslərin formalaĢdırılması, yeni marketinq və lo-

gistika sistemlərindən istifadə və s.; 

- yeni təĢkilati strukturlara inteqrasiyanın 

təmin edilməsi; 

- yeni növ resursların istifadəsi və ənənəvi 

resurslardan istifadəyə yeni yanaĢmalar. 

Qeyd edilənlərə əsaslanaraq kənd təsərrüfa-

tı müəssiələrinin innovasiya strategiyasının 

aĢağıdakı istiqamətlərini ümumiləĢdirmək olar: 

- öz yeniliklərinə əsaslanan texnoloji irəli-

ləyiĢlər; 

-müəssiələrin elmi və texnoloji inkiĢafı, ye-

ni texnologiyalar və yeni məhsullar istehsal et-

mək imkanlarının yaradılması; 

- əsaslı yeni məhsul və proseslərin inkiĢafı-

na yönəlmiĢ qabaqcıl inkiĢaf strategiyaları; 

- təkmilləĢdirilmiĢ yeniliklərin tətbiqi əsa-

sında iqtisadi artım strategiyaları; 

- bazar mövqeyinin saxlanılması strategiya-

ları, inkiĢaf etmiĢ məhsul və texnologiyaların 

istehsalata tətbiqi. 

AraĢdırmalar göstərir ki, innovasiya yö-

nümlü iqtisadi inkiĢaf strategiyasının həyata ke-

çirilməsi üçün aĢağıdakı Ģərtlərin mövcudluğu zə-

ruridir: əhəmiyyətli maliyyə resursları;aktiv ye-

niliklər; ciddi araĢdırmalar;yeni ideyalara meylli 

idarəetmə;risklərin effektiv Ģəkildə idarə edilməsi 

və s. 

Beləliklə, innovasiyaya ictimai və iqtisadi 

inkiĢafı təmin edə biləcək ən əhəmiyyətli vasitə-

lərdən biri kimi də baxmaq olar (2, s.83). Aqrar 

sferada innovasiyalar vasitəsilə yalnız istehsala 

istiqamətlənmiĢ fəaliyyətin artırılması deyil, təbii 

ehtiyatların səmərəli istifadəsini təmin etmək 

mümkündür. Ġqtisadi və ekoloji Ģərtlərdən asılı 

olaraq, innovasiyalar vasitəsilə istehsal olunan 

məhsulların emalı, qablaĢdırılması, saxlanması, 
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çatdırılması, paylanması və bu kimi digər tədbir-

lərdə yüksək səmərə əldə etmək mümkün olur. 

Nəticədə, kənd təsərrüfatında texnologiyaların 

istifadəsi iqtisadi proseslərlə birlikdə istehsal pro-

sesini təmin edərək dayanıqlı inkiĢafı təmin et-

mək iqtidarına malik olur. Texnologiya istifadə-

sinin və innovasiyanın yekun təsiri də kənd təsər-

rüfatının bütün sahələrinin inkiĢafı təmin edilir. 
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Main features of the use of innovative  

resources in the agricultural sector 

M.F.Rahimova  

Key words: innovation, quality, efficiency, income, competition, improvement 

 

The use of innovative resources in the agrarian sphere leads to a significant increase in 

functionality compared to existing analogues. Creating and improving innovationis a continuous 

development of a product or the entire production process. The classification of innovations in the 

agrarian sphere and its application to production arerelated to the nature, conditions and duration of 

the innovation process, along with the characteristics of agriculture. In view of this factor, the 

innovation process can be characterized as the search, development and improvement of new 

processes, products, organizational structures and management methods. Since innovation in 

agricultural enterprises increases productivity and profitability, it is also an important means of 

competition, since access to new markets and expanding existing markets with manufactured products. 

In particular, innovation in a global competitive environment positively affects all economic processes 

and provides enterprises with substantial advantages. 

 

Основные особенности использования инновационных 

 ресурсов в аграрной сфере 

 

Диссертант М.Ф.Рагимова  

 РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: инновация, качество, эффективность, доход, конкуренция, улучшение 

 

Использование инновационных ресурсов в аграрной сфере приводит к значительному 

увеличению функциональности по сравнению с существующими аналогами. Создание и 

совершенствование инноваций - это постоянное развитие продукта или всего процесса 

производства. Классификация инноваций в аграрной сфере и ее применение в производстве 

связаны с характером, условиями и продолжительностью инновационного процесса, а также с 

характеристиками сельского хозяйства. С учетом этого фактора инновационный процесс можно 

охарактеризовать как поиск, разработку и совершенствование новых процессов, продуктов, 

организационных структур и методов управления. Поскольку инновации в 

сельскохозяйственных предприятиях повышают производительность и прибыльность, они 

также являются важным средством конкуренции, поскольку имеют доступ к новым рынкам и 

расширяют существующие рынки производимой продукцией. В частности, инновации в 

глобальной конкурентной среде положительно влияют на все экономические процессы и дают 

предприятиям существенные преимущества. 
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UOT 658.7 

MÜƏSSĠSƏNĠN MATERĠAL RESURSLARI ĠLƏ TƏMĠN OLUNMASI VƏ 

UÇOTUNUN TƏHLĠLĠ 

V.E.Bayramov  

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

Açar sözlər: material resursları, maya dəyəri, uçot, ehtiyatlar 

Mövcud Ģəraitdə materiallardan qənaətlə 

istifadə olunması və istifadənin səmərəliliyinin 

artırılması, həmçinin istehsal nəticələrinin mate-

rial xərclərinə nisbətən daha sürətlə artırılması 

vacib bir məsələ kimi qarĢıda durur. Burada əsas 

məsələ istehsalın enerji və material tutumunun ar-

tırılması ilə xammalın daha keyfiyyətli emalını, 

materiallara qənaət etmək məqsədilə tullantısız 

iĢləyən texnologiyanın istehsala tətbiqini həyata 

keçirməkdən ibarətdir. Bununla əlaqədar olaraq 

müəssisələrdə material resurslarından istifadənin 

uçotunun dəqiq və vaxtında aparılması böyük 

əhəmiyət kəsb edir. Mühasibatlıq material resur-

slarının məxail edilməsinin, sərf edilməsi və 

hərəkətinin uçotunu müntəzəm olaraq aparmalı-

dır. Eyni zamanda mədaxil edilən materialların 

kəmiyyət və çeĢidlərinə görə istehsalın tələbatına 

müvafiq olması, onlardan düzgün istifadə olun-

masına, habelə anbarlarda ehtiyat normalarına, 

xammal, köməkçi və sair material buraxılıĢı nor-

malarına riayət olunmasına nəzarət edilməlidir. 

Material resurslarından səmərəli istifadənin 

təhlili müəssisənin nəzərdə tutduğu material məs-

rəfləri ilə həqiqi material məsrəflərini müqayisə 

etməklə baĢlanır. Bu zaman materialların norma 

həddində sərf olunması və hər bir çeĢid üzrə olan 

materiallardan kənarlaĢmalar müəyyən olun-

malıdır. Müasir dövrdə müəssisənin material re-

sursları ilə müntəzəm və fasiləsiz təmin olunma-

sında yaranan problemlər əsas iqtisadi göstərici 

hesab olunur və məhsulun materialtutumu sə-

viyyəsinin dəyiĢilməsinin öyrənilməsi, qiymət-

ləndirilməsi və uçotunun təhlilini ön plana çəkir.  

Tədqiqatın məqsədi: müəssisənin material 

resurslarından istifadəsini təkmilləĢdirmək, onun 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi ehtiyatlarını aĢkara 

çıxarmaq, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun 

rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalına nail olmaq 

və material resurslarından istifadənin təhlili meto-

dikasının təkmilləĢdirilməsi istiqamətlərinin iĢlə-

nib hazırlanmasıdır. 

Tədqiqatın metodikası: ―Nazirlər Kabi-

neti‖nin normativ-hüquqi sənədləri, nəzəri təd-

qiqatlar, mövcud ədəbiyyatların və internetin eti-

barlı saytlarında verilən materiallara əsaslanır. 

Materiallar və Müzakirələr. Müəssisənin 

maliyyə vəziyyətinə və onun istehsalının nəticələ-

rinə material ehtiyatlarının hansı səviyyədə ol-

ması əsaslı dərəcədə təsir göstərir. Material resur-

slarının istifadəsinin əsas məqsədi ehtiyatlardan 

istifadənin uçotu qaydalarının düzgün Ģəkildə 

müəyyən edilməsi və tətbiqindən ibarətdir. Məh-

sul istehsalı və satıĢ prosesinin normal Ģəkildə tə-

min edilməsi məqsədilə ehtiyat xərcləri (məsrəf-

ləri) məqsədəuyğun olmalıdır. Ehtiyatların ilkin 

dəyərinə onların əldə edilməsi, istehsalı və ya 

emalı, hazırki vəziyyətə gətirilməsi və yerləĢdiyi 

əraziyə daĢınması üzrə çəkilən faktiki məsrəflər 

daxil edilməlidir. Ġstənilən sahə üzrə ehtiyatların 

dəyəri onlara çəkilən məsrəflər əsasında ölçülür. 

Deməli ehtiyatlar uçot və hesabatda faktiki maya 

dəyəri üzrə əks etidirlir. Ayrı-ayrı istehsal sa-

hələrində məhsulun maya dəyərinin tərkibində 

material məsrəflərinin xüsusi çəkisi 60-90% ara-

sında dəyiĢir. Buradan göründüyü kimi istehsal 

olunan məhsulların maya dəyərində materialların 

xüsusi çəkisi daha çoxdur. Buna görə də məh-

sulun maya dəyərinin səviyyəsi və onun aĢağı 

salınması, materiallardan səmərəli və qənaətlə 

istifadə olunması ilə əlaqədardır. Məhsulun maya 

dəyərinin aĢağı salınması müəssisənin mənfəəti-

nin artmasına səbəb olur. Beləliklə məhsul isteh-

salına nə qədər az material sərf olunarsa məhsu-

lun maya dəyəri bir o qədər aĢağı, məhsul satıĢın-

dan əldə olunan mənfəətin həcmi isə bir o qədər 

çox olar. Lakin burada diqqət etmək lazımdır ki, 

məhsulun maya dəyərinin aĢağı olması onun key-

fiyyətinə təsir etməsin. 

Təsərrüfat sahələrində istifadə olunan ma-

terialların sayı on minlərlədir. Buna görə də mate-

rialların uçotunun düzgün aparılması və onların 

səmərəli Ģəkildə istifadəsinə nəzarət etmək üçün 

onları düzgün təsnifləĢdirmək lazımdır. Material-

ların istehsal prosesində tam istehlak olunmasına, 

formalarını dəyiĢdirməsinə, xarici görünüĢlərini 

dəyiĢmədən məmulatlara daxil edilməsinə, tex-

niki xassələrinə və s. xüsusiyyətlərə görə təsnif-

ləĢdirilməsi məqsədəuyğundur. Həmçinin mate-

riallardan səmərəli və qənaətlə istifadə etmək 

üçün uçot və nəzarət iĢləri düzgün təĢkil olunma-

lıdır. Bu iĢin təĢkili isə öz növbəsində mühasibat-

lıqdan asılıdır. Müəssisənin mühasibatlığı materi-

alların hərəkəti uçotunu davamlı olaraq aparmalı 

və idarəetməni tənzimləmək üçün materialların 

mövcud olması və istifadə olunması ilə bağlı hə-



ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019, №4 

123 

rəkətini təsdiq edən sənədlərin düzgün tərtib 

olunmasına nəzarəti həyata keçirməlidir [1].  

Materialların düzgün uçota alınmasında va-

cib olan Ģərtlərdən biri anbar təsərrüfatının düz-

gün təĢkil olunmasıdır. Yəni materiallar uyğun-

laĢdırılaraq xüsusi anbarlarda saxlanmalı, Ģkafla-

ra, rəflərə, düzgün yerləĢdirilməli və yazılmalıdır. 

Anbar təsərrüfatı düzgün təĢkil olunmadıqda 

istehsal tələbatından artıq material yığıldıqda, öz 

növbəsində onların xarab olması, əskik gəlməsi, 

oğurlanması üzrə itkilər yaranır və bu da saxlan-

ma xərclərinin artması ilə nəticələnir. Bununla 

yanaĢı saxlanma xərclərinin və itkilərin artmasına 

baxmayaraq materialların keyfiyyətinin aĢağı 

düĢməsi onlardan istifadənin effektivliyinin aĢağı 

düĢməsinə səbəb olur. Materialın aĢağı keyfiyyət-

də olması isə məhsul çıxımını azaldır. 

Material təchizatı və material resursların-

dan istifadəni təhlil etmək üçün ilk növbədə ma-

terial təchizatı planının reallığını qiymətləndir-

mək lazımdır. Çünki yuxarıda qeyd etdiyimiz ki-

mi anbarda istehsal tələbatından çox materialların 

toplanması onların xarab olmasına, oğurlanması-

na gətirib çıxarır.  

Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində müəssisənin 

material resursları ilə təmin olunması və onlardan 

istifadə olunması sistemində əsaslı dəyiĢikliklər 

baĢ verir. Bu dəyiĢikliklərlə bağlı olaraq material 

resusrslarından istifadənin uçotu və qiymətləndi-

rilməsi metodikasına yenidən baxılması, təkmil-

ləĢdirilməsi və ona yeni yanaĢmaların əlavə olun-

masına ehtiyac yaranır. Qeyd olunanları nəzərə 

alaraq materialların uçotunu səmərəli təĢkil etmək 

üçün qiymətləndirmə prosesindən baĢlamaq la-

zımdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ―Mühasibat 

uçotu‖ haqqında Azərbaycan Respublikasının qa-

nununa müvafiq olaraq material resursları cari 

uçot qiymətləri ilə qiymətləndirilir və hesabatda 

faktiki maya dəyəri ilə əks etdirilir. Lakin cari 

uçotda material ehtiyatları həmiĢə faktiki maya 

dəyəri ilə əks etdirilə bilmir. Bu zaman cari uçot-

da əvvəlcədən müəyyən edilmiĢ qiymətlərdən 

(uçot qiymətlərindən) istifadə edilir.  

Materialların uçotu elə təĢkil olunmalıdır 

ki, uçot məlumatları özündə materiallardan səmə-

rəli istifadə olunması nəticəsində məhsulun maya 

dəyərinin aĢağı salınması amillərinin aĢkarlanma-

sı, ehtiyatların sərf olunma normasını azaldılması, 

materialların müəyyən olunmuĢ qaydada qorun-

ması və saxlanması üzrə informasiyaları əks 

etdirməlidir. Materialların uçotunun aparılmasın-

da mühasibat uçotunun qarĢısında bir sıra vəzifə-

lər durur: 

 Materialların saxlanma yerləri lazımi tə-

ləblərə cavab verməli və emalın bütün mərhələlə-

rində qorunmasına nəzarət; 

 Materialların hərəkəti ilə bağlı baĢ vermiĢ 

bütün əməliyyatları vaxtında və düzgün sənədləĢ-

dirmək; 

 Materiallar istehsal prosesinə buraxılmaz-

dan əvvəl bütün məsrəflərinin müəyyən edilməsi 

və uçotda əks etdirilməsi; 

 Ġstifadə olunmuĢ və anbarda saxlanılmıĢ 

materialların qalıqlarının faktiki maya dəyərinin 

hesablanması; 

 Material ehtiyatları üzrə tətbiq edilən nor-

maların gözlənilməsi, artıq və ya istifadə olunma-

yan materialların müəyyən edilməsi və satıĢına 

sistemli nəzarət; 

 Materialların alınması zamanı qarĢı tərəf-

lə hesablaĢmaları vaxtında həyata keçirmək, yük-

lənmiĢ və yolda olan, sənədsiz daxil olan materi-

allara nəzarət. 

Materialların uçotunun əsas xüsusiyyətlə-

rindən biri ondan ibarətdir ki, onların sintetik 

uçotu faktiki maya dəyəri ilə aparılır və nəq-

liyyat-tədarük xərcləri də materialların faktiki 

maya dəyərinin tərkibinə daxil olur. Bu xərclərə 

materialların müqavilədə göstərilən dəyərindən 

baĢqa onların əldə olunmasına çəkilən bütün 

xərclər aid edilir. Əgər nəqliyyat xərcləri məhsul 

istehsalı ilə bağlı deyilsə həmin xərclər məhsulun 

maya dəyərinə daxil edilmir. Məsələn, müəssisə-

nin tərkibində olan istirahət yerləri, sağlamlıq 

mərkəzləri, uĢaq bağçaları və s. xidmət göstəril-

məsi ilə bağlı nəqliyyat xərcləri məhsulun maya 

dəyərinə daxil edilmir [2]. 

Müəssisələrin anbarına materiallar təkcə 

malsatanlardan deyil, həmçinin təhtəlhesab Ģəxs-

lərdən, öz istehsallarından, əvəzsiz və digər qay-

dada daxil olur. Təhtəlhesab Ģəxslərdən material 

daxil olan zaman ilk öncə materialların alınma-

sına dair kassaya qaimə təqdim olunur daha sonra 

materialların müəssisənin anbarına mədaxil olun-

ması barədə mədaxil orderi tərtib olunur. Mədaxil 

orderi materialların mədaxil edilməsinin geniĢ ya-

yılmıĢ sənəd növlərindəndir. Anbara mədaxil 

olunmaq üçün gətirilən material ehtiyatları qiy-

mətinə, keyfiyyətinə və s. xüsusiyyətinə görə 

bağlanmıĢ müqaviləyə və ya malsatanın hesablaĢ-

ma sənədlərinə uyğun deyilsə onda həmin mate-

rialların qəbulunu komissiya həyata keçirir və 

materialların qəbulu haqqında akt tərtib olunur. 

Akt ona görə tərtib olunur ki, malsatan və nəqliy-

yat təĢkilatı qarĢısında iddia qaldırmaq üçün əsas 

olsun. 
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Material uçotunun əsasını materialların hə-

rəkətini əks etdirən ilkin sənədlər təĢkil edir. Ma-

terialların istifadə olunması, saxlanması, səmərə-

liliyi üzərində nəzarət formaları məhz ilkin sənəd-

lər vasitəsilə həyata keçirilir. Müəssisənin öz 

istehsalat sahələrində hazırlanmıĢ materiallar, ya-

xud istehsalat sahələrindən tullantılar Ģəklində 

qaytarılan, həmçinin əsas vəsaitlərin ləğvi nəticə-

sində anbara daxil olan materiallar daxili yer-

dəyiĢmə qaimələri əsasında rəsmiyyətə salınma-

lıdır. Anbardan buraxılan material ehtiyatları isə 

tələbnamələr, limit-zabor kartları, qaimələr və s. 

sənədlərlə rəsmiyyətə salınır. Anbarda material 

ehtiyatlarının hərəkətinin uçotu maddi məsul Ģəx-

slər tərəfindən anbar uçotu kartoçkalarında aparı-

lır və ilkin mədaxil və məxaric sənədləri əsasında 

doldurulur. Bu uçot natural ölçülərlə materialların 

saxlanması haqqında qəbul edilmiĢ qaydaya mü-

vafiq olaraq sortlar üzrə aparılır. Materialların an-

bar uçotu kartoçkasında anbarın, materialın ölçü 

vahidi, markası profili, həcmi, nomenklatura 

nömrəsi, qiyməti, adı, sənədn nömrəsi və s. gös-

tərilir. Sonra doldurulmuĢ ilkin sənədlər reyestr 

üzrə mühasibatlığa təhvil verilir və aidiyyatı üzrə 

yoxlanılır. Müəssisələrin mühasibatlığında mate-

rialların sərf olunmasını göstərən ilkin sənədləri 

material uçotu bölməsi iĢləyir. Ġstehsalat uçotu 

bölməsi bu sənədləri beĢ gündən bir kalkulyasiya 

obyektlərinin Ģifrələri və xərc maddələri üzrə 

qruplaĢdırır. Hazırda anbar uçotunun aparılması 

kifayət qədər mexanikləĢdirilmiĢdir. Bunun üçün 

hesablama maĢınlarından istifadə olunur. Yəni 

əməliyyatlar həm ilkin sənədlərdə əks olunur, 

həm də eyni zamanda texniki daĢıyıcılarda elek-

tron formada əks etdirilir [3]. 

Mühasibatlıqda materialların uçotu bir neçə 

qaydada aparılır. Bunlardan ən əlveriĢlisi operativ 

mühasibat və ya qalıq metodudur. Bu metodda 

yalnız anbarda aparılan anbar uçotu kartoçkala-

rından istifadə edilir. 

Müəssisənin material resurslarına tələbatı 

iki yolla təmin etmək olar: ekstensiv və intensiv. 

Ekstensiv yol əsasən material resurslarının isteh-

salının artırılmasını nəzərdə tutur və əlavə xərc-

lərlə bağlıdır. Ġntensiv yolda isə əsas məqsəd ma-

terial, xammal, yanacaq, enerjidən qənaətlə isti-

fadə olunmasına nail olmaqdır. Burada sadalanan 

elementlərdən qənaətlə istifadə olunması onların 

istehsalının artırılmasına bərabər tutulur. 

Müəssisələrin material resursları ilə təmin 

olunması və onların uçot səviyyəsinin qiymətlən-

dirilməsi üçün bir sıra informasiyalardan istifadə 

olunur: maddi-texniki təchizat planı; material re-

surslarının miqdarı və istifadə edilməsi haqqında 

sintetik hesabat formaları; müəssisənin məhsul 

istehsalına sərf etdiyi xərclər haqqında hesabat 

formaları; xammal və materialların gətirilməsi 

haqqında sifariĢlər; material texniki təchizat Ģöbə-

sinin operativ məlumatları; xammal və ma-

terialların daxil olması, sərfi və qalıqları haqqında 

analitik mühasibat uçotu məlumatları və s.  

Ġstehsalın iqtisadi səmərəliliyini xarakterizə 

edən baĢlıca göstəricilərdən biri məhsulun (iĢ və 

xidmətlərin) materialverivimi və materialtutumu 

hesab olunur. Məhsulun material tutumuna əsasən 

aĢağıdakı amillər təsir göstərir: 

-istehsal prosesində elmi texniki-tərəqqinin 

tətbiqi; 

-material resurslarının qiymətlərinin dəyiĢ-

məsi; 

-məhsul buraxılıĢı və bununla əlaqədar iĢ 

və xidmətlərin quruluĢunun dəyiĢməsi; 

-istehsal olunmuĢ məhsulların tərkibində 

rentabellik səviyyəsi müxtəlif olan məhsulların 

xüsusi çəkisinin dəyiĢməsi. 

Materialtutumu məhsulda əsas keyfiyyət 

göstəricisidir. O təhlil iĢi aparılan müəssisələrdə 

məhsul istehsalına sərf edilmiĢ cari material məs-

rəflərinin (amortizasiya məbləği daxil edilmədən) 

istehsal edilmiĢ əmtəəlik məhsulun həcminə nis-

bəti kimi müəyyən edilir. Ġqtisadi təhlil prose-

sində ənənəvi hesablama qaydalarından fərqli ola-

raq materialtutumunu hesablamaq üçün aĢağıdakı 

düsturdan istifadə edilməsi məqsədəuyğundur:  
                       

 

                                        
                           

                                      
                       

 

Bir sıra iqtisadi ədəbiyyatlarda materialtu-

tumu göstəricisinin natural ifadədə hesablanma-

sının əlveriĢli olması göstərilir. Bizim fikrimizcə, 

natural göstəricilərdən istifadə edilməsi eyni adlı 

material və məhsul istehsalı zamanı məqsədəuy-

ğundur. Eyni zamanda, onu da qeyd etmək la-

zımdır ki, belə bir metodikanın nadir hallarda 

tətbiq olunması məqsədəuyğun sayılsa da bu 

keçmiĢi nəzərə alan baxıĢlar sitemindən ibarət 

iqtisadi təhlilin deyil, yalnız operativ iqtisadi təh-

lilin vəzifələri kompleksinə və obyektinə aiddir. 

Ona görə də məhsulun materialtutumu göstərici-

lərindən ən geniĢ yayılanı və təcrübədə tətbiq olu-

nanı dəyər göstəriciləridir. Bu göstəricilər isə, öz 

növbəsində idarəetmənin bütün səviyyələrində 

materialtutumunu dəqiq və obyektiv hesablamağa 

imkan verir [4].  

NƏTĠCƏ. Elm və texnologiyanın inkiĢaf 

etdiyi hazırki dövrdə istehsalın iqtisadi səmərəli-

liyini artırmaq və gəlir gətirən fəaliyyətlə məĢğul 

olmaq üçün bazardakı vəziyyəti təhlil etməli, 
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müəssisəni vacib olan material resursları ilə lazı-

mi səviyyədə və keyfiyyətdə təmin etməlidirlər. 

Bütün bu iĢləri həyata keçirmək üçün maddi-tex-

niki təchizat səviyyəsi yüksək səviyyədə olma-

lıdır. Müəssisədə maddi-texniki təchizat xidməti, 

materiallara tələbatın uçotunu, alıĢın planlaĢdırıl-

ması və satıĢın təĢkilini, alıĢın dəyərinin təhlilini, 

təkmilləĢdirilməsini həyata keçirir. Bazar iqtisa-

diyyatı Ģəraitinə davam gətirmək üçün qarĢıya çı-

xan tələblər istehsal məsrəflərini azaltmağa, bü-

tün ehtiyatlardan ilk növbədə materiallardan daha 

səmərəli istifadə etməyə sövq edir. Materialtutu-

munun artımı və materialveriminin aĢağı olması 

çox zaman materialların alıĢ qiymətlərinin, daĢın-

masının, gömrük rüsumlarının və s. amillərin kəs-

kin surətdə artımı ilə bağlıdır. Müəssisənin gəlirlə 

iĢləməsi birinci növbədə onun resurslardan səmə-

rəli istifadə olunmasından asılıdır. Hər bir müəs-

sisənin, sahibkarın əsas məqsədi dünya standart-

larına uyğun yüksək rəqabətqabiliyyətli məhsullar 

istehsal edib mənfəət əldə etməkdir. Mənfəətin 

artırılma yolu isə innovativ sahibkarlığın inkiĢafı 

üçün istehsal və maliyyə resurslarından səmərəli 

istifadə olunmasıdır. 

Uçot məlumatları əsasında iqtisadi təhlil 

aparmaqla müəssisənin material resursları ilə ne-

cə təmin olunmasını, materialların istehsal resur-

sları və xərcləri normalarına düzgün əməl edilmə-

sini, saxlanması və hərəkətinin bütün mərhələlə-

rində qorunub saxlanmasını müəyyən etmək 

mümkündür.   

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Müəssisədə ma-

terial resurslarının qiymətləndirilməsinin nəzəri, 

metodoloji və praktiki problemləri tədqiq olun-

muĢ, material resurslarından istifadəni xarakterizə 

edən parametrlərin iqtisadi göstəricilər sistemində 

yeri və rolu müəyyənləĢdirilir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti. Bazar mü-

nasibətləri Ģəraitində materiallardan istifadənin 

təhlili metodikasının göstərilən istiqamətlər üzrə 

təkmilləĢdirilməsi sənaye məhsulunun material, 

enerji və yanacaq tutumunun aĢağı salınması ehti-

yatlarını müəyyən etməyə və onları riyazi cəhət-

dən hesablayıb qiymətləndirməyə imkan verə bi-

lər.  
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Material resources provision and analysis of the enterprise 

V.E.Bayramov  

Azerbaijan Technological University 

SUMMARY 

Key words: material resources, cost value, accounting, inventories 

In the conditions of market relations enterprises are provided with material resources in accor-

dance with the agreements concluded. Once the material resources have been analyzed and evaluated, 

criteria for determining the material material of the product that characterize the effectiveness of their 

use is identified. Savings on material resources are calculated. It is possible to define how the 

company's material resources can be maintained through the analysis of the accounting and control 

systems in the enterprise, and the preservation and storage of materials at all stages of the transaction. 

Factors that minimize product costs are found by properly maintaining and effective use of materials. 

Анализ учота и обеспеченности предприятия материальными ресурсами 
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Азербайджанский технологический университет 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: материальные ресурсы, себестоимость, учет, ресурсы 

После анализа и оценки материальных ресурсов, определяются критерии снижения 

материалоемкости продукции, которая характеризует эффективность их использования. 

Расчитывается экономия на материальные ресурсы. Проведение анализа на основе правильной 

организации бухгалтерского учета и системы контроля возможно определить обеспеченность 

материальными ресурсами предприятия, поддержать на всех этапах хранение и движение 

материалов. При правильном учете и эффективном использовании материалов, 

обнаруживаются факторы, снижающие себестоимость продукции до минимума. 
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AQRAR SAHƏDƏ ĠXRAC POTENSĠALININ YÜKSƏLDĠLMƏSĠNĠN ĠXRAC 

GƏLĠRLƏRĠNĠN ARTIRILMASINDA ROLU 

Ç.N.Nəsibova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: ixrac, gəlir, bazar, xarici rəqabət, tənzimlənmə 

 

Ġxrac potensialının yüksəldilməsinin müa-

sir Ģəraitdə dövlətin iqtisadi siyasətinin mühüm 

istiqamətlərindən hesab edilir. Son illər beynəl-

xalq ticarət əlaqələrinin geniĢləndirilməsi nəticə-

sində ölkənin daxili bazarına idxal olunan məh-

sulların həcmi artır və eləcə də ölkədə istehsal 

olunan məhsulların xarici bazarlarda reallaĢdırıl-

ması təmin edilir. Bu prosesdə güclü rəqabət mü-

hiti formalaĢır və belə Ģəraitdə təbii olaraq rəqa-

bət qabiliyyətli məhsullar bazarlarda daha güclü 

mövqeyə sahib olur. Ona görə də ixrac yönümlü 

və rəqabətə davamlı məhsul istehsalının stimul-

laĢdırılması tədbirləri dövlətin iqtisadi siyasətinin 

mühüm tərkib hissəsi olmaqla, daxili bazarın qo-

runmasında da əhəmiyyətli rol oynayır. Bu ba-

xımdan dövlətin ərzaq təhlükəsizliyinin və ölkəyə 

daha çox valyuta gətirilməsnin təmin edilməsi ilk 

növbədə yerli istehsalın artırılması və onun rə-

qabət qabiliyyətini yüksəltməklə ixracının geniĢ-

ləndirilməsi ixrac potensialının artırılmasında pri-

oritet məsələlərdəndir. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 

aqrar sahə xüsusi yer tutur. Belə ki, ölkənin ərzaq 

məhsullarına tələbatının ödənilməsinin böyük his-

səsi kənd təsərrüfatının üzərinə düĢməklə bu sahə 

məhsulları istehsalının artırılması ölkənin id-

xaldan asılılığının aradan qaldırılmasında da bir-

baĢa iĢtirak edir. Həmçinin dünya bazarlarında 

kənd təsərrüfatı məhsullarına artan tələbatı iqtisa-

diyyatın bu mühüm sferasında ixrac potensialının 

artırılması zərurətini ortaya qoyur. 

Ġxracın stimullaĢdırılması siyasətinin mü-

hüm tərkib hissəsi kimi ixrac fəaliyyətinin tən-

zimlənməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ġxrac fə-

aliyyətinin tənzimlənməsində baĢlıca məqsəd, xa-

rici bazara daha çox məhsul göndərilməsini təmin 

etmək və eləcə də xarici ticarət əməliyyatlarının 

əsas göstəricisi kimi ticarət və tədiyə balansında 

müsbət saldoya nail olmaqdan ibarətdir (2, s.43). 

Ticarət və tədiyə balansında müsbət saldoya nail 

olunması, ilk növbədə xarici ticarət fəaliyyətinin 

tənzimlənməsində proteksionist yönümlü təd-

birlərə üstünlük verilməsi ilə sıx bağlıdır. Tədiyyə 

balansında müsbət saldoya nail olunması, ixracın 

idxalı üstələməsi ilə sıx əlaqədardır ki, bu da 

ölkəyə xarici valyutanın daxil olmasını və onun 

artırılmasının Ģərtləndirir. Ġxracdan əldə edilən 

valyuta gəlirlərinin artması, dövlət büdcəsi gəlir-

lərinin həcminin atrmasına gətirib çıxarmaqla, 

iqtisadi aktivliyin təmin olunmasını Ģərtləndirir.  

Ġxrac fəaliyyətinin tənzimlənməsində pro-

teksionist siyasəti, ilk növbədə ayrı-ayrı məhsul-

ların xarici rəqabətin əlveriĢsiz təzahürlərindən 

qorunmasına xidmət edir. Dünya təcrübəsi gös-

tərir ki, sahə yönümlü proteksionist siyasəti, ilk 

növbədə az gəlirli və xüsusilə strateji əhəmiyyətli 

sahələrinin xarici rəqabətin əlveriĢsiz təzahür-

lərindən müdafiə edilməsi məqsədilə geniĢ Ģəkil-

də istifadə edilir. Sahə proteksionizminin kifayət 

qədər geniĢ Ģəkildə istifadə edildiyi sahələrdən 

biri məhz kənd təsərrüfatıdır. Kənd təsərrüfatı və 

onunla qarĢılıqlı əlaqəyə malik olan sahələrin 

xarici rəqabətin əlveriĢsiz təsirlərindən qorunma-

sı, bütövlükdə dövlətin iqtisadi siyasətinin mü-

hüm tərkib hissəsi kimi xarakterizə edilir. Eyni 

zamanda, daxili bazarın qorunmasına istiqamət-

lənmiĢ tədbirlər yerli əmtəə istehsalçılarının 

iqtisadi cəhətdən müdafiə edilməsinə və daxili 

bazarda sabitliyin təmin edilməsinə xidmət edir. 

Daxili ərzaq bazarının qorunması və eləcə də 

kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının stimullaĢ-

dırılması, bütövlükdə ərzaq təhlükəsizliyinin tə-

min edilməsində əhəmiyyətli amil sayılır. Bu ba-

xımdan ixracın tənzimlənməsi və stimullaĢdırıl-

masına üstünlük verilən sahədə proteksionizm, 

ərzaq təhlükəsizliyinin qorunmasında baĢlıca va-

sitələrdən biri kimi səciyyələnir. Ona görə dövlət 

tərəfindən bu istiqamətdə mühüm iĢlər görül-

məkdədir. 

Bu baxımdan ―Azərbaycan Respublikasın-

da kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 

emalına dair Strateji Yol Xəritəsi‖ndə ixracın dəs-

təklənməsi istiqamətində aĢağıdakı tədbirlərin hə-

yata keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur: 

- ixrac bazarlarının coğrafiyasının geniĢ-

ləndirilməsinə və ənənəvi ixrac bazarlarındakı 

mövqelərin möhkəmləndirilməsinə dəstək veril-

məsi; 

- potensial ixrac bazarları haqqında fermer-

lərin məlumatlandırılması; 

- potensial ixracatçı fermerlərin müəyyən-

ləĢdirilməsi; 

- sertifikatlaĢdırma sisteminin təkmilləĢdi-

rilməsi, beynəlxalq standartların təmin edilməsi; 

- ixrac sənədlərinin əldə edilməsinə dəstək 

verilməsi və s. 
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Təbii ki, belə tədbirlər özünü ixracın 

həcmində və ixracdan daxil olan gəlirlərin səviy-

yəsində büruzə verir. AraĢdırma göstərir göstərir 

ki, son illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixra-

cından daxil olan gəlirlərin səviyyəsində ümumən 

artım qeidə alınmıĢdır. Belə ki, 2013-cü illə mü-

qayisədə 2017- ci ildə soğan ixracından 14,4 dəfə, 

salat tərəvəzi ixracından 2 dəfə, qabığı təmiz-

lənmiĢ meĢə fnıdığı ixracından 2,5 dəfə, üzüm ix-

racından 2,3 dəfə, albalı və gilas ixracından 3,2 

dəfə artmıĢdır. Təhlil apardığımız dövrdə kartof 

ixracından əldə edilən gəlir 20 faiz, alma ixracın-

dan əldə edilən gəlir 63,1 faiz, xurma ixracından 

əldə edilən gəlir 17,9 faiz, tütün ixracından əldə 

edilən gəlir isə 32,6 faiz yüksəlmiĢdir (4). Qeyd 

etmək lazımdır ki, müqayisə olunan illərdə müəy-

yən məhsulların ixracından əldə edilən gəlirdə 

azalma müĢahidə edilmiĢdir. Ona görə də belə 

Ģəraitdə xarici ticarət fəaliyyətinin tənzimlənməsi 

zərurəti yaranır. 

Aqrar sahə məhsulları üzrə xarici ticarət 

fəaliyyətinin tənzimlənməsində bir sıra metodlar-

dan və vasitələrdən istifadə edilir. Bu metodlara 

ilk növbədə, tarif tənzimlənməsini və qeyri-tarif 

tənzimlənməsini aid etmək olar. Tarif tənzimlən-

məsi bir qayda olaraq gömrük rüsumları vasitəsilə 

həyata keçirilir. Məlumdur ki, daxili bazarın mü-

dafiəsi, əsas etibarilə gömrük sisteminin üzərinə 

müəyyən vəzifələr qoyur və gömrük sistemi bir 

qayda olaraq, daxili bazarın qorunmasını həyata 

keçirməklə yanaĢı, dövlət büdcəsinə daxilolma-

larda da müəyyən rol oynayır. Qeyd edilənlərə 

baxmayaraq, xarici ticarət fəaliyyətinin tənzim-

lənməsində qeyri-tarif tənzimlənmə metodla-

rından da istifadə edilir. Qeyri-tarif tənzimlənmə 

metodları, gömrük rüsumlarından kənar tənzim-

ləmə proseslərini özündə əks etdirir (3, s.81). Bu 

tənzimlənmə proseslərini səciyyələndirən ən mü-

hüm cəhətlərdən biri kvotaların tətbiq edilməsi, 

eləcə də lisenziyalaĢdırma və digər vasitələr he-

sab edilir. Xarici ticarət fəaliyyətinin tənzimlən-

məsində istifadə edilən vasitələrdən biri də ixrac 

tarifləri hesab edilir. Ġxrac tarifləri idxala qoyulan 

tarif mexanizmlərinin demək olar ki, əksini təĢkil 

edir.  

Məlum olduğu kimi, ixracatçı ölkələr bu və 

ya digər ölkənin daxili bazarını ələ keçirmək üçün 

gizli proteksionist tədbirlərdən istifadə edirlər. Bu 

tədbirlərdən ən baĢlıcası ixracatçıların fəaliy-

yətinin stimullaĢdırılmasıdır. Məhz belə bir Ģəra-

itdə gömrük rüsumlarından kifayət qədər geniĢ 

Ģəkildə istifadə edilir. Gömrük rüsumları, nəticə 

etibarilə ixracatçı subyektlərə verilən subsidiya-

ların səviyyəsini neytrallaĢdırmaq məqsədilə hə-

yata keçirilir və son nəticədə daxili bazara idxal 

edilən məhsulun qiymətlərinin bərabərləĢdirilmə-

sini nəzərdə tutur.  

Beynəlxalq təcrübədə xarici ticarət fəaliy-

yətinin tənzimlənməsində tətbiq edilən gömrük 

rüsumlarından biri mövsümi gömrük rüsumla-

rıdır. Mövsümi gömrük rüsumları bir qayda ola-

raq, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının 

stimullaĢdırılmasına xidmət edir. Belə ki, bəzi 

kənd təsərrüfatı məhsullarının yığım dövründə 

qiymətləri kəskin Ģəkildə aĢağı düĢür. Bu isə 

onunla bağlıdır ki, daxili bazarda əmtəə təklifinin 

səviyyəsi kifayət qədər yüksək olur. Belə bir Ģəra-

itdə istehsalçı öz  məhsullarını nisbətən aĢağı qiy-

mətlə reallaĢdırmaq məcburiyyətində qalır. Bun-

dan əlavə, həmin dövrdə daxili bazara idxal edi-

lən məhsulların qiymətlərinin də mövcud səviy-

yəsi, ilk növbədə mövsümi vəziyyətlərdə qiymət-

lərin aĢağı olmasına gətirib çıxarır. Məhz belə bir 

Ģəraitdə dövlət tərəfindən mövsümi gömrük 

rüsumları tətbiq edilir. Mövsümi gömrük rüsum-

ları bir qayda olaraq, mövsüm zamanı daxili ba-

zara idxal edilən məhsullara yüksək gömrük rü-

sumlarının tətbiqini nəzərdə tutur. Nəticədə yerli 

istehsalçı öz məhsullarını baha qiymətə satmağa 

nail ola bilir. Mövsümi gömrük rüsumları konkret 

olaraq, dünya ölkələrinin praktikasında kifayət 

qədər geniĢ Ģəkildə tətbiq edilir və kənd təsərrü-

fatı əmtəə istehsalçılarının maraqlarının müdafiə 

edilməsində geniĢ Ģəkildə istifadə edilir.  

Dövlətin iqtisadi siyasətində təsərrüfat sub-

yektlərinə ixrac yardımlarının həyata keçirilməsi 

ən mühüm tədbirlərdən hesab edilir. Ġxrac yar-

dımlarının həyata keçirilməsi ilk növbədə, iqtisa-

diyyatın mühüm və strateji əhəmiyyətli sahəsi ki-

mi kənd təsərrüfatına zəruri dəstək tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Kənd təsərrüfatı 

məhsulları bazarına idxal edilmiĢ əmtəə kütləsi-

nin təsirini neytrallaĢdırmaq üçün mövsümi göm-

rük rüsumlarından istifadə edilməsini özündə 

birləĢdirən sahə proteksionizminin fəaliyyətini 

məqsədə uyğun hesab etmək olar. Ümumiyyətlə, 

sahə yönümlü proteksionist fəaliyyət, ilk növbədə 

rəqabətə davamlılıq qabiliyyəti aĢağı olan sahələ-

rin inkiĢafını həyata keçirmək məqsədilə reallaĢ-

dırılır.  

Məlum olduğu kimi, iqtisadiyyatda həyata 

keçirilən struktur dəyiĢiklikləri öz nəticələrini is-

tər daxili, istərsə də xarici bazarın əmtəə struktu-

runda göstərir. Daha doğrusu, həyata keçirilən 

struktur dəyiĢiklikləri daxili və xarici bazara çıxa-

rılan məhsulların həcmi ilə səciyyələnir. Təbii ki, 

tələbatın ödənilməsilə yanaĢı, eyni zamanda xari-

ci bazara çıxıĢ imkanları da diqqətdən kənarda 

qalmamalıdır. Xarici bazara çıxıĢ imkanlarının ar-

tırılması, ilk növbədə ixracın həcminin geniĢlən-
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dirilməsi ilə sıx bağlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

ixracın əmtəə strukturunun tərkibində bazar kon-

yunkturuna uyğun olaraq, zəruri dəyiĢikliklərin 

həyata keçirilməsi kompleks tədbirlərin reallaĢdı-

rılmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu ba-

xımdan, dünya bazar konyunkturunun öyrənilmə-

si də vacib amillərdən biridir. Dünya bazar kon-

yunkturunda baĢ verən dəyiĢikliklərə müvafiq 

olaraq, aqrar sferada məhz əmtəə strukturunun 

təkmilləĢdirilməsinə istiqamətlənmiĢ zəruri təd-

birlər həyata keçirilməlidir. Bu mənada, dünya 

bazar konyunkturunda xüsusi olaraq bu və ya 

digər məhsula olan tələbatın həcmi və səviyyəsi 

müəyyənləĢdirilməli və buna müvafiq olaraq, ba-

zarlarda həmin məhsulların reallaĢdırılması üçün 

zəruri tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, ixracın strukturunda aqrar sahənin 

məhsullarının xüsusi çəkisinin artırılmasına isti-

qamətlənmiĢ tədbirlər, son nəticədə ölkə iqtisa-

diyyatına daha iri həcmdə valyuta gəlirlərinin da-

xil olmasına səbəb ola bilər. Təbii ki, bütün bun-

lar dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artırılması de-

məkdir və ümumiyyətlə ixracın əmtəə strukturu-

nun təkmilləĢdirilməsi özünəməxsus Ģəkildə mik-

ro və makroiqtisadi təzahürlərə malikdir. 
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The role of increasing export potential in increasing export 

 revenues in the agricultural sector 

                                                                       

C.N.Nasibova  

SUMMARY 

Key words: export, income, market, external competition, regulation 

 

The expansion of international trade relations, with the condition of increasing the volume of 

imported goods in the domestic market, ensures the sale of products produced in the country in foreign 

markets. 

Being an important component of state economic policy, measures to stimulate export-oriented 

and competitive production of products plays an important role in protecting the domestic market. 

The increase in foreign exchange earnings from exports contributes to an increase in state 

budget revenues, which in turn will have a positive effect on economic activity. 

 

Роль увеличения экспортного потенциала в увеличении 

 экспортных доходов в аграрном секторе 

                                                             Ч.Н.Насибова  

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова:  экспорт, доход, рынок, внешняя конкуренция, регулирование 

Расширение международной торговой связи, с условием увеличения объемов импортных 

товаров на внутреннем рынке, обеспечивает реализацию продукции, произведенной в стране на 

зарубежных рынках. 

Являясь важным компонентом экономической политики государства, меры 

стимулирования экспортно-ориентированного и конкурентоспособного производства 

продукции играет важную роль в защите внутреннего рынка. 

         Увеличение валютной выручки от экспорта способствует увеличению доходов 

государственного бюджета,  что в свою очередь положительно влият на экономическую  

активность. 
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XARĠCĠ TĠCARƏT ƏLAQƏLƏRĠNĠN ĠNKĠġAFINDA ĠDXALIN ƏVƏZLƏNMƏSĠ 

STRATEGĠYASI 

Dissertant N.A.Nərimanov 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər: xarici ticarət, idxal, ixrac, idxalın əvəzlənməsi, devalivasiya 

 

Beynəlxalq ticarət beynəlxalq iqtisadi mü-

nasibətlərin ən qədim formalarından biri hesab 

edilir. Ġnsanlarında sayında, onların ehtiyacların-

da artımın olması, istehsal texnologiyalarında, in-

formasiya və telekommunikasiya sahələrində baĢ 

verən dinamik dəyiĢikliklər dünya ticarətinin də 

böyməsinə, ölkələr arasında olan iqtisadi əla-

qələrin ayrı-ayrı sahələr üzrə daha da dərinləĢ-

məsinə səbəb olmuĢdur. Xarici ticarət əlaqələri 

ixrac və idxal olmaqla iki hissədən ibarətdir. Qlo-

ballaĢma prosesinin get-gedə dərinləĢməsi ixracla 

bağlı yeni münasibətlərin formalaĢmasına, iqtisa-

di əlaqələrin daha da sıxlaĢmasına səbəb olmuĢ-

dur. Ġstər müəssisələr miqyasında, istərsə də döv-

lətin iqtisadi maraqları baxımından ixrac xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Beynəlxalq bazarlarda fə-

aliyyət göstərməyin ən qədim və ənənəvi yolla-

rından biri olan ixrac, mal və xidmətlərin ölkə 

sərhədləri xaricinə sevq edilməsi prosesini özün-

də əks etdirir. Bir baĢqa deyimlə isə ixrac, bir ma-

lın və ya hər hansı bir iqtisadi dəyərin qanunveri-

ciliyə uyğun Ģəkildə ölkə sərhədlərindən kənara 

çıxarılmasıdır. 

Xarici ticarət əlaqələrində ixrac qədər idxal 

da önəmli fəaliyyət istiqaməti hesab olunur. Dün-

yada mövcud olan resurslardan daha səmərəli is-

tifadə edilməsi, ərzaq təhlüksəziliyinin təmin 

edilməsi və yer kürəsi əhalisinin rifah halının 

yaxĢılaĢdırıla bilinməsi üçün idxalın həyata keçi-

rilməsi əsas Ģərtdir. Mövcud sosial-iqtisadi vəziy-

yət daxilində heç bir ölkənin dünyadan təcrid 

edilmiĢ formada yaĢaması mümükün deyildir. Bu 

baxımdan milli iqtisadiyyatlar üçün ixrac qədər 

idxal da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Ġqtisadi nəzəriyyələrdə idxalı görünən, gö-

rünməyən və kapitalın idxalı kimi üç böyük kate-

qoriyaya ayırırlar. Görünən idxal real əmtəələrin 

hərəkəti kimi xaricdən alınan məhsulların ölkəyə 

gətirilməsi və daxili bazarda satılmasını ifadə 

edir. Görünməyən idxala ölkə vətəndaĢlarının xa-

rici Ģirkətlərin xidmətlər göstərməsi, xarici banka-

lara pul qoyuluĢlar və digər istiqamətdə həyata 

keçirilən xidmətləri aid etmək olar. Kapital idxalı 

isə xarici investorların ölkə iqtisadiyyatına yatır-

dıqları maliyyə vəsaitləri kimi xarakterizə edilir. 

(2,432 s.) Xarici iqtisadi ədəbiyyatlarda əvəzi 

ödənilən idxal, əvəzi ödənilməyən idxal və keçici 

idxal kimi idxal formalarının adları çəkilir. Ġdxal 

əməliyyatlarının əksəriyyəti əvəzi ödənilən idxal 

formasında həyata keçirilir. Əvəzi ödənilən idxal 

dedikdə müəyyən iqtisadi dəyərin müqabilində 

xaricə istənilən formada göndərilən haqq baĢa 

düĢülür. Əvəzi ödənilməyən idxala isə Ģəxsi 

əĢyaların, hədiyyələrin ölkəyə gətirilməsi misal 

çəkilə bilər. Əvəzi ödənilməyən idxal gömrük rü-

sumunun və vergilərin obyekti hesab edilə bilər. 

Keçici idxala isə ixrac məqsədilə gətirilən malları 

aid etmək olar. Milli iqtisadiyyat xarici ticarət 

əlaqələri baxımından araĢdırıldıqda ixrac və idxa-

lın tarazlı olması vəziyyəti ideal hesab edilir. BaĢ-

qa sözlə tədiyyə balansında ixracın idxalı qarĢıl-

aması müsbət hal kimi qiymətləndirilir. Dünya 

ölkələri makroiqtisadi səviyyədə araĢdırıldığında 

ən önəmli problemlərdən biri kimi idxalın ixrac-

dan artıq olması göstərilir. Bir sıra inkiĢaf etmək-

də olan və inkiĢaf etmiĢ öləkələrdə bu vəziyyət 

mövcuddur. Digər bir problem isə ixracın idxala 

bağlı olmasıdır. Dünaya miqyasında idxalın həc-

mi və sturukturu milli iqtisadiyyatların böyüklü-

yündən, onun müxtəlif resurslarla təmin olunması 

səviyyəsindən, ölkə əhalsinin adət və ənənələrin-

dən, elmi-texniki inkiĢaf səviyyəsindən, həmçinin 

ixrac gəlirlərinin səviyyəsindən asılıdır. Ġxrac 

gəlirlərinin artması idxalın həcminin artmasına 

bir baĢa təsir göstərən əsas faktorlardan hesab 

edilir. Bu baxımdan dövlətlər idxalın əvəzlənməsi 

üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirirlər. AraĢdır-

malar göstərir ki, ixracın həcminin artırılması mo-

dernizasiya siyasətinin  düzgün müəyyənləĢdiril-

məsi, ixrac məhsulunun istehsalın dəyər zəncirin-

də daha çox həlqələrin əhatə etməsinə nail olun-

ması, xammal və yarımfabrikat ixracından daha 

çox hazır məhsul ixracına keçilməsi hesabına tə-

min edilməlidir. Dəyər zəncirinin aĢağı və yuxarı 

istiqamətlərdə geniĢləndirilməsi ixtisaslaĢmanın 

artırılması və resurslarından daha səmərəli isti-

fadə baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

(3..210 s.) Dünya üzrə idxalın həcminə nəzər ye-

tirdikdə aydın olur ki, onun həcmi ixracın həc-

mindən çoxdur. Amma məntiqən yanaĢdıqda id-

xal və ixracın həcminin bir -birinə bərabər olma-

lıdır. Çünki bir ölkə tərəfindən ixrac olunan əm-

təə digər ölkə tərəfindən idxal edilir. Ġdxalın ix-

racdan çox olmasının səbəbi isə ixrac 

əməliyyatlarının FOB qiymətləri əsasında, idxal 
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əməliyyatlarının isə CĠF qiymətləri əsasında he-

sablanmasıdır.  

Respublikamızın xarici ticarət dövriyyəsi-

nin sturukturuna diqqət yetirdikdə görürük ki, ix-

rac idxaldan daha artıqdır. Yəni ticarət dövriy-

yəsində müsbət saldo mövcuddur. Tədiyə balan-

sında müsbət saldonun yaranması isə təbii ki, öl-

kəyə valyuta daxil olmasının həcminin artmasın-

da əhəmiyyətli rol oynayır. Lakin ixracı vahid 

məhsuldan asılı olan ölkələrdə dünya bazarında 

yaranan neqativ meyllər daha çox özünü göstərir 

(7., 153 s.). Ġxracın əsas hissəsini neft və neft 

məhsulları təĢkil etdiyi halda, idxalda hər hansı 

bir məhsulun mütləq üstünlüyünü qeyd etmək 

olmaz. AraĢdırmalarımız göstərir ki, republika-

mızın idxalında birinci yerdə maĢın, mexanizm və 

elektrik aparatları, avadanlıqları ikinci yerdə isə 

yeyinti məhsullarının idxalı dayanır. 2013-cü illə 

müqayisədə 2017-ci ildə respublikamıza idxalın 

həcmi 18,1 faiz azalmıĢdır. Müqayisə olunan 

dövrdə ixracda isə 42,4 faiz azalma qeydə alın-

mıĢdır. 2017-ci ildə 13811,6 mln dollarlıq ixrac, 

8782,0 mln dollarlıq isə idxal əməliyyatları apa-

rılmıĢdır. 2017-ci ildə saldo 5029,6 mln dollar ol-

muĢdur ki, bu 2013-cü ilin saldosundan 2,6 dəfə 

azdır. Ġdxalın azalmasında baĢlıca səbəb kimi ix-

rac gəlirlərinin azalmasını göstərsək də qeyd et-

məliyik ki, idxalın əvəzlənməsi istiqamətində 

aparılan iĢlərdə müsbət fayda verməkdədir. Ġd-

xalın azalmasına baxmayaraq apardığımız tədqi-

qatlar nəticəsində idxaldan asılılığın davam etdi-

yini müĢahidə edirik. 

Aqrar məhsulların idxalı haqqında isə qeyd 

edə bilərik ki, 2013-cü illə müqayisədə 2017-ci il-

də natural ifadədə respublikamıza idxal olunan tə-

zə və dondurulmuĢ balıq idxalı 22,2 faiz, süd və 

qaymaq idxalı 76,8 faiz, quĢ yumurtaları 12,3 

faiz, buğda idxalı 12,2 faiz, qarğıdalı idxalı isə 

29,6 faiz azalmıĢdır. Ġdxalın azalmasının baĢlıca 

səbəbi sözügedən məhsulların yerli istehsalının 

artmasıdır. Müqayisə apardığımız dövrdə bəzi 

kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalında artım 

qeydə alınmıĢdır. Belə ki, iribuynuzlu heyvan əti 

idxalı 79,8 faiz, təzə tərəvəz idxalı 30,9 faiz, çay 

idxalı 51,7 faiz yüksəlmiĢdir. Ġdxalın dinamikası-

na və özünütəminetmə səviyyəsinə müqayisəli 

yanaĢdıqda görsənir ki, bəzi məhsullar üzrə 

özünütəminetmə səviyyəsi yüksək səviyyədə olsa 

da həmin məhsulların idxalı artmaqda davam 

edir. Həmçinin bəzi məhsullar üzrə isə özünü-

təminetmə səviyyəsinin azalması ilə idxalının 

artması arasında kəskin fərq mövcuddur. Məslən,  

2013-cü illə müqayisədə 2017-ci ildə quĢ əti üzrə 

özünütəminetmə səviyyəsi təqribən 19 bənd azal-

dığı halda, idxalının həcmi 10 dəfə, kartof üzrə 

isə özünütəminetmə səviyyəsi isə 8,4 bənd azaldı-

ğı halda idxalının həcmi 2,4 dəfə artmıĢdır.  

Ġdxalın artım sürətini və həcmini müəyyən-

ləĢdirən amillərdən biri də valyuta məzənnəsidir. 

Valyuta məzənnəsində baĢ verən dəyiĢikliklər xa-

rici ticarət əlaqələrində iĢtirak edən mal və xid-

mətlərin qiymətlərinə, həmçinin ölkələrin milli 

bazarlarına təsir göstərməklə qlobal dəyiĢikliklər 

yaradır. Eyni zamanda idxal məqsədilə tələb edi-

lən valyutanın miqdarı valyuta tələbini formalaĢ-

dırır. Valyuta məzənnəsi ilə valyutaya olan tələb 

arasında tərs mütənasiblik mövcuddur. Valyuta 

məzənnəsinin yüksəlməsi idxal edilən mal və xid-

mətlərin qiymətlərinin də yüksəlməsinə səbəb 

olur. Valyuta məzənnəsinin aĢağı düĢməsi isə id-

xal olunan malların qiymətinin aĢağı düĢməsinə 

və idxalın artmasına Ģərait yaradır. Milli valyuta-

nın həddən artıq möhkəmlənməsi isə idxal olunan 

məhsullar qarĢısında yerli məhsulların rəqabət 

qabiliyyətinin pisləĢməsinə səbəb olur. Bu proses 

isə idxalın artmasına ixracın isə azalmasına təsir 

göstərir.  

Respublikamızda idxala təsir göstərən 

amillərdən biri də devalvasiya prosesi olmuĢdur. 

Devalvasiya adətən xarici ticarət balansında kəsr 

olan ölkələr tərəfindən həyata keçirilir. Daima, 

xarici ticarət balansında kəsrin olması valyuta eh-

tiyatlarının azalmasına və idxalın aĢağı düĢməsinə 

səbəb olur. Bu vəziyyət isə investisiya və aralıq 

məhsul idxal edən sahələrdə istehsalın durğunlaĢ-

masına və ixracın azalmasına gətirib çıxarır. De-

valvasiyanın idxala təsiri idxal olunan malların 

tələb elastikliyi ilə əlaqəlidir. Ġdxal mallarına tələ-

bin elastik olması xarici ticarət balansında yaran-

mıĢ kəsirin aradan qaldırılmasına yardım edə 

bilər. 

Devalivasiya iqtisadi fəaliyyət olaraq ölkə-

nin valyuta ehtiyatlarının mühafizə edilməsi, id-

xalın azaldılması və ixracın stimullaĢdırılması, 

yerli sahibkarların dəstəklənməsi və onların rəqa-

bətqabiliyyətli məhsul istehsalının artırılması ba-

xımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Devalva-

siya prosesi ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir gös-

tərmək qabiliyyətinə də malikdir. Lakin bir sıra 

araĢdırmalar bu mənfi təsirin uzun müddətli ol-

madığını vurğulayırlar. J.Atkinson və A.Ander-

son hesab edirlər ki, devalvasiyadan sonra J ef-

fekti və infilyasiya baĢ verir. J effekti müəyyən 

zamandan sonra idxalın azalmasını və ixracın art-

masını ifadə edən J formasında olan əyridir. (6)  

Republikamızda baĢ verən devalvasiya pro-

sesinin mənfi təsirinin azaldılması və iqtisadi in-

kiĢafın davamlılığının təmin edilməsi məqsədilə 

dövlətimiz tərəfindən aĢağıdakı tədbirlər həyata 

keçirilmiĢdir: 
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- Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinə 

müdaxilələrin azaldılması və yoxlanılması halla-

rının minimuma endirilməsi tədbirləri;  

- lisenziyalaĢdırma və icazəalma prosedu-

runun sadələĢdirilməsi; 

- sahibkarlıq subyektləri üçün vergi amnis-

tisiyasının tətbiq edilməsi; Gömrük sistemində id-

xal prosedurunun sadələĢdirilməsi;  

- yerli istehsalın qorunması məqsədilə id-

xal rüsumların artırılması;  

- sahibkarlıq subyektlərinin ixrac potensia-

lının artırılması tədbirlərin dəstəklənməsi; 

- Azərbaycan Respublikasında kiçik və 

orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının 

istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsinin qəbulu və 

s. 

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, idxalın 

əvəz olunması əsasən aqrar sahə və istehlak əm-

təələri istehsal edən sahələr hesabına həyata keçi-

rilməlidir. Bu baxımdan idxal əvəzləmə strategi-

yasının iĢlənməsi zəruri infrastrukturunun inkiĢaf 

üzrə proqramların hazırlanmasını, idxal tarifləri-

nin və milli istehsalçılara olan vergi güzəĢtlərinin 

ümumiləĢdirilməsini ifadə edir.  

Ġdxalın əvəzlənməsi ölkənin valyuta ehti-

yatlarının qorunması baxımından mühüm əhə-

miyyət kəsb edir. Lakin buna baxmayaraq idxa-

lını əvəz edə biləcəyimiz əksər məhsullara hər il 

daha artıq vəsait ödəməklə idxalını həyata keçirir 

ki, bu da yaxĢı hal hesab edilə bilməz. Belə ki, 

2017-cı ildə respublikamıza müxtəlif ölkələrdən 

26472,6 min ABġ dolları dəyərində iribuynuzlu 

heyvan əti, 31024,6 min ABġ dolları dəyərində 

quĢ əti və onun əlavə məhsulları idxal olunmuĢ-

dur ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə məhsullara 

müvafiq olaraq 2,2 və 15,8 dəfə çox olmuĢdur. 

Dunya bazarında ərzaq məhsullarının qiymətləri-

nin getdikcə artması ölkədən daha çox xarici val-

yutanın çıxmasına səbəb olur.  Müqayisə olunan 

dövrdə bəzi məhsulların idxalı fiziki həcm baxı-

mından azalsa da bu məhsulların ölkəyə gətiril-

məsi üçün xərclənən vəsaitin məbləği kəskin art-

mıĢdır. Belə ki, 2013-cü illə müqayisədə 2017-ci 

ildə təzə və dondurulmuĢ balıq idxalının dəyəri 

97,4 faiz, süd və qaymaq idxalının dəyəri 51,9 

faiz, quĢ yumurtasının dəyəri 12,2 faiz yüksəlmiĢ-

dir. Müqayisə olunan dövrdə  kartof idxalına  4,6 

dəfə, təzə tərəvəz idxalına 3,8 dəfə, təzə meyvə 5 

dəfə, çay idxalına   2,7 dəfə, düyü idxalına isə 5,4 

dəfə artıq vəsait xərclənmiĢdir. Həmçinin 15,3 

faiz, təzə tərəvəz idxalı isə 35,8 faiz artmıĢdır. 

Müqayisə aparılan illərdə buğda idxalının dəyəri 

42,5 faiz və qarğıdalı idxalının dəyəri isə 30,4 

faiz azalmıĢdır. Lakin buna baxmayaraq ölkəmiz 

buğda idxalına hələ də böyük həcmdə vəsait ödə-

yir. Belə ki, hər il bu məhsulun idxalı üçün təqri-

bən 300 mln. dollara yaxın vəsait respublikamız-

dan xaricə çıxarılır. Heç Ģübhəsiz ki, idxaldan ası-

lılıq səviyyəsinin artması bəzi məhsulların ixracı-

na da mənfi təsir göstərir. Xüsusilə ixrac olunan 

müəyyən məhsullar mövcuddur ki, həmin məh-

sulların xammalları və ya müəyyən bir hissəsi xa-

ricdən idxal olunur. Bu hal isə ixracın özünün də 

müəyyən qədər idxaldan asılı olmasına gətirib 

çıxarır. Ġdxal fəaliyyətinin nizamlanması ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin olunması, idxaldan asılılı-

ğın azaldılması, səmərəli idxal rejiminin forma-

laĢdırılması, ölkənin valyuta ehtiyatlarının qorun-

ması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə 

yanaĢı ixrac potensialının reallaĢdırılmasına da 

bir baĢa təsir göstərir. 
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Substitution strategy of import on development of foreign trade relations 

 

SUMMARY 

Key words: foreign trade, import, export, substitution of import, devaluation 

 

The deepening of globalization in modern times affects the acceleration of integration of the 

national markets of the countries into the world market. This leads to increased economic dependence 

and expansion of trade relations among  countries. One of the main aspects of economic dependence is 

dependence on import. From this point of you, minimizing dependence on imports and forming the 

domestic food market with local products is considered to be one of the most important issues. In the 

article was analyzed the import of basic agricultural products based on statistical figures, highlighted 

the negative aspects of import dependency and mentioned that way to reduce dependence on import. 

The positive impact of increasing the competitiveness of domestic producers has also been diminished 

both on import dependence and on the export potential. 

 
Стратегия импортозамещения в развитии внешнеторговых связей  

 

РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: внешняя торговля, импорт, экспорт, импортозамещение, девальвация 

 

В современный период углубление глобализации оказывает сильное влияние на 

интеграцию национальных рынков в мировой рынок. А это способствует увеличению 

экономической зависимости и расширению торговых связей между странами.  Одним из 

основных направлений экономической зависимости является зависимость от импорта. С этой 

точки зрения снижение зависимости от импорта до минимума,  формирование внутреннего 

продовольственного рынка за счет отечественной продукции  считаются самыми 

приоритетными задачами.   В статье на основе статистичddеских данных проанализирован 

импорт основной сельскохозяйственной продукции, акцентированы отрицательные аспекты 

зависимости от импорта и показаны пути снижения зависимости от импорта.   Оценено 

положительное влияние повышения конкурентоспособности отечественных производителей и 

на снижение зависимости от импорта, и на реализацию экспортного потенциала. 
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УДК 658.8 

МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ - ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

А.А.Гусейнов, Г.Ю.Курбанова 

 Азербайджанский государственный аграрный университет 

 

Значительное повышение социально-

экономической эффективности сельского 

хозяйства предполагает развитие конкуренции 

и повышение конкурентоспособности отечест-

венных предприятий, задействованных в 

аграрной сфере. Кроме того, проблема конку-

рентоспособности агропродовольственного 

сектора обретает дополнительную остроту в 

связи с  присоединением  нашей республики к 

ВТО. 

Поскольку конкурентоспособность от-

ражает практически все стороны экономики, 

определяет платежеспособность, финансовую 

устойчивость предприятия, его место на рын-

ке, она должна быть поставлена в центр вни-

мания, как ученых, так и хозяйственных руко-

водителей. 

Таким образом, проблеме повышения 

конкурентоспособности, формирования и реа-

лизации конкурентных преимуществ агропро-

мышленного сектора, отраслей и предприятий 

присуща особая актуальность и в научном 

отношении, и в практике хозяйствования. 

В Азербайджане действует около 60 го-

сударственных программ, стратегий и концеп-

ций для развития всех сфер общественной 

жизни, в том числе и в аграрном секторе. 

Распоряжением Президента Азербайд-

жанской Республики была подготовлена Кон-

цепция развития «Азербайджан-2020: взгляд в 

будущее». Необходимость такой концепции 

связана с вступлением нашей страны в новый 

этап развития. Достигнутые успехи позволяют 

Азербайджану ставить более высокие цели и 

определять вытекающие из них задачи. Осу-

ществляются меры, направленные на упроще-

ние и усовершенствование внешнеторговых 

процедур, усиление государственной под-

держки предпринимателей для выхода на 

международные рынки и повышения конку-

рентоспособности на внешних рынках.  

Осуществлены стимулирующие меры в 

целях повышения экспортной способности 

субъектов малого и среднего предпринимате-

льства, повышен уровень обеспечения госу-

дарством субъектов предпринимательства ль-

готными кредитами, для защиты внутреннего 

рынка от несправедливой конкуренции, реали-

зованы принятые в международной практике 

антидемпинговые и другие защитные меры.  

В рамках концепции предусмотрено 

развитие инфраструктуры. Уделяться особое 

внимание переработке сельскохозяйственной 

продукции, как сфере, имеющей особое значе-

ние с точки зрения развития не нефтяной про-

мышленности. Внедрены новые технологии, 

которые увеличивают производственные мощ-

ности действующих агроперерабатывающих 

предприятий, и создание новых предприятий. 

Меры государственной поддержки для стиму-

лирования интенсивного и эффективного 

развития аграрного сектора будут продолже-

ны в соответствии с международной практи-

кой.  Осуществлены дополнительные меры по 

созданию среды, поощряющей выделение 

частными банками и кредитными организа-

циями средств (кредитов) в данный сектор, 

усовершенствован механизм страхования аг-

рарного сектора. В результате повысилась 

производительность в аграрном секторе, се-

льское население ближе ознакомилась с пере-

довым международным опытом. Осущест-

вляются стимулирующие меры по интенсив-

ному развитию различных отраслей сельского 

хозяйства, поддерживаются инициативы по 

созданию крупных зерноводческих хозяйств.  

В республике особое значение придается соз-

данию в регионах складских комплексов на 

основе самых современных технологий, регу-

лирования сезонных цен, предотвращения по-

терь продукции, защиты внутреннего рынка и 

повышения экспортного потенциала  в этой 

области.  

В целях превращения Азербайджана в 

торговый центр региона предусмотрены раз-

витие транзитных и транспортных услуг с эф-

фективным использованием стратегического 

географического положения страны, формиро-

вание центров логистики в регионах. Все это, 

в то же время, откроет путь для роста привле-

кательности страны как производственного и 

инвестиционного центра, создания новых воз-

можностей в области бизнеса и занятости. С 

точки зрения реализации задач, предусмотрен-

ных в концепции, усиление институциональ-

ного потенциала будет включать три основ-
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ных направления: развитие человеческих ре-

сурсов в государственном секторе, расшире-

ние деятельности электронного правительст-

ва, продолжение институциональных реформ 

[1]. Маркетинговая деятельность является 

проявлением соответствия уровня развития 

маркетинговых механизмов, инструментария 

и методов, сложившихся при решении задач 

по продвижению продукции на рынок. Чтобы 

обеспечить эффективную маркетинговую дея-

тельность, необходимо постоянно развивать 

ее механизмы, совершенствовать их согласно 

условиям на рынке и новых целей и задач. 

Маркетинговая деятельность – это деятель-

ность, которая определяет цели и задачи раз-

вития предприятия. Она зависит от соответст-

вия требованиям, предъявляемым со стороны 

рынка внешней среды предприятия. От эффек-

тивного использования маркетинговых меха-

низмов зависят конкурентоспособность про-

дукции и предприятия. Поддержание высоко-

го уровня развития маркетинговых механиз-

мов является важным условием обеспечения 

устойчивого функционирования предприятия. 

Для улучшения эффективности агромар-

кетинговой деятельности необходимо совер-

шенствование управления агромаркетингом, 

что требует качественно подготовленных мар-

кетологов, для сельского хозяйства и обеспе-

чения информацией фермеров о сложившейся 

конъюнктуре рынка товаров, а также комп-

лексного и системного подхода в решении 

аграрных вопросов. 

 Маркетинг в аграрной сфере сложнее 

других видов маркетинга. Во-первых, при-

родно-климатические условия оказывают ре-

шающее воздействие на результаты агромар-

кетинговых мероприятий, труда всего персо-

нала фермерского хозяйства. Во-вторых, се-

зонность осуществления сельскохозяйствен-

ных работ. С этим связана специфика аграр-

ного сектора, маркетинговое обеспечение изу-

чения рынка сбыта и продвижения про-

дукта[2].   

Главным ориентиром в организации 

производства и продажи товаров становятся 

потребности и спрос определенных групп 

потребителей. В связи с этим необходимы 

такие механизмы маркетинговой деятельнос-

ти, которые бы дали возможность произво-

дить и поставлять на потребительский рынок 

только те товары, в которых действительно 

нуждается население с учетом рыночной сит-

уации, сложившейся на тот или иной момент 

времени. 

Система маркетинговых механизмов 

аграрных предприятий - это совокупность в 

заимосвязанных элементов маркетинга, дейст-

вующих в маркетинговой среде. С одной 

стороны, это составляющие комплекса марке-

тинга: цена, товар, методы распределения и 

методы стимулирования или продвижения, с 

другой - организационные формы управления 

маркетингом, а также функции маркетинга: 

аналитические, логические, управленческие. 

Эффективное внедрение и использо-

вание маркетинговых механизмов на предп-

риятиях требует, прежде всего, правильного 

их понимания. Определение механизмов мар-

кетинга могут быть объединены в две основ-

ные группы классические и стратегические. 

В классическом понимании маркетинг 

определяется как предпринимательская дея-

тельность, целью которой является продвиже-

ние товаров и услуг от производителя к поку-

пателю или потребителю [3]. Маркетинговые 

механизмы являются комплексной характе-

ристикой его составных элементов, которые 

обеспечивают выполнение работ, связанных с 

управлением предприятием, удовлетворением 

потребностей и способствуют успешному 

функционированию предприятия для дости-

жения коммерческой и предпринимательской 

цели. Несмотря на то, что в экономически раз-

витых странах накоплен достаточно большой 

практический опыт использования маркетин-

говых механизмов, однако эта область ос-

тается наиболее динамичной. Такая динамич-

ность маркетинговых механизмов обуслов-

лена постоянными изменениями, происходя-

щими с одной стороны, на потребительском 

рынке, а с другой - изменениями потребностей 

и мотивов самых потребителей. 

В условиях совершенствования рыноч-

ных отношений происходит формирования 

стратегической модели и механизмов марке-

тинга. В ней концентрируется все прогрессив-

ное из предыдущих этапов развития и прежде 

всего - с классического маркетинга. Класси-

ческий подход к маркетингу, который имел 

место в течении многих лет, обосновывался 

ведущим ученным и успешно внедрялся в 

практическую деятельность предприятий, за-

вершает свое существование. На смену тради-

ционно существующей трактовки маркетинга 

как системы распределения, метода сбыта или 

комплекса функций относительно реализации, 

пришло понимание маркетинга как рыночной 

философии бизнеса. Сейчас маркетинг расс-

матривается как основа бизнеса, на базе кото-
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рого принимаются все остальные решения, 

как новая философия бизнеса, смысл которой 

заключается в том, что предприятие должно 

ориентировать на рынок все стадии производ-

ственного процесса – от разработки идеи 

продукта до его внедрения [4]. 

Таким образом, маркетинговые механиз-

мы в особенности в аграрном секторе должны 

обеспечивать устойчивое, конкурентоспособ-

ное положение того или иного субъекта мар-

кетинговой системы на рынке товаров и услуг 

с учетом состояния внутренней и внешней 

среды. 
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XÜLASƏ 

Açar sözlər: aqrar marketinq, rəqabət bacarıqları, marketinqin təhlili, bazarın araşdırılması, 

əmtəə 

Marketinq fəaliyyəti məhsulların bazarda təĢviqi problemlərinin həllində inkiĢaf etmiĢ 

marketinq mexanizmlərinin, alət və metodlarının inkiĢaf səviyyəsinin təzahürüdür Effektiv marketinq 

fəaliyyətini təmin etmək üçün onun mexanizmlərini daim inkiĢaf etdirmək, bazar Ģərtlərinə və yeni 

məqsəd və vəzifələrə uyğun olaraq təkmilləĢdirmək lazımdır. Azərbaycanı bölgənin ticarət mərkəzinə 

çevirmək üçün ölkənin strateji coğrafi mövqeyindən səmərəli istifadə etməklə tranzit və nəqliyyat 

xidmətlərinin inkiĢafı, bölgələrdə logistika mərkəzlərinin yaradılması təmin edilir. Məqalədə aqro 

marketinq dəstəyinin, bazar araĢdırmalarının və məhsulların tanıtımının rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması xüsusiyyətləri və mexanizmləri müzakirə olunur. Etibarlı məlumat toplamaq və onun 

sonrakı təhlili olmadan, kənd təsərrüfatı marketinqi müĢtərilərin ehtiyaclarını ödəmək məqsədi daĢıyan 

missiyasını tam yerinə yetirə bilməyəcəkdir. 

 

SUMMARY 

Key words: agrarian marketing, marketing research, market study, competitiveness, goods 

Marketing activity is a manifestation of the level of development of marketing mechanisms, 

tools and methods that have developed in solving problems of promoting products on the market. To 

ensure effective marketing activity, it is necessary to constantly develop its mechanisms, improve 

them according to market conditions and new goals and objectives. Azerbaijan into a trade center of 

the region, the development of transit and transport services with the effective use of strategic 

geographical location is provided countries, the formation of logistics centers in the regions.  The 

article deals with the specifics and mechanisms for increasing the competitiveness of agromarketing 

supply, studying the market and promoting the product. Without collecting reliable information and its 

subsequent analysis, agrarian marketing will not be able to fully fulfill its mission, which is to meet 

the needs of customers. 
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предложения с целевым значением. 

 

Изучая русский язык, составляя слово-

сочетания, предложения, студенты часто вст-

речаются с различными языковыми средства-

ми, выражающие обстоятельственные значе-

ния: временные, пространственные, целевые, 

причинные, условные, уступительные и дру-

гие. Это объясняется как многообразием са-

мих обстоятельственных конструкций, так и 

потребностью высказывающегося указать на 

обстоятельства, при которых происходит 

действие, разными языковыми средствами в 

разных условиях общения. 

В русской речи обстоятельственные зна-

чения могут быть переданы как обособлен-

ными, так  и необособленными конструк-

циями, как на уровне простого предложения, 

так и на уровне сложного предложения.  

Это в полной мере относится и к це-

левым отношениям, которые в простом пред-

ложении могут выражаться обстоятельствами 

со значением цели (Спешил сообщить но-

вость; По улице слона водили, как видно, на-

показ); в сложном предложении – при-

даточными цели ( Я спешил, чтобы сообщить 

новость). 

Обстоятельство цели обозначает цель 

совершения действия, отвечает на вопросы 

зачем? для чего? Морфологическими средст-

вами выражения обстоятельства цели явля-

ются форма глагола. Следует заметить, что 

«наречия цели являются единичными в совре-

менном русском языке, в них часто совме-

щается значение причины, например, назло, 

нарочно; ясно выраженное значение цели 

имеется только у местоименных наречий 

зачем, затем»
1
 

Например: 1. Он это сделал нарочно, 

чтобы успокоить мать. 2. Для проведения 

опыта учѐные выбрали солнечное место. 3.Я 

приехал в Гянджу учиться. 4. Он сделал это 

ему назло.  

Наряду с союзом чтобы употребляются 

сложные союзы цели для того, чтобы, с тем 

чтобы, затем чтобы. 

Сложные союзы могут находиться цели-

ком в придаточном предложении, но могут 

выступать и в расчлененном виде: слова для 

того, с тем, затем- в главной части, а чтобы – 

в придаточной. 

«Сложный союз расчленяется в тех слу-

чаях, когда необходимо предупредить слу-

шателя о том, что в придаточном предложе-

нии будет изложена цель того, о чем гово-

рится в главном.   

Такое построение сложного предложе-

ния  используется в тех случаях, когда при 

союзе цели имеется усилительная частица 

(даже, только, как раз), отрицание или ввод-

ное слово».
2 

Например: Современные исследования 

показали, как трудно приручить дикие породы 

для того, чтобы они плодились в неволе.  

В качестве части сложного союза цели в 

главное предложение могут вводиться слова с 

той целью, во имя того: 1. Он днѐм и ночью 

трудится с той целью, чтобы семья его ни в 

чѐм не нуждалась. 2. Лампа заслонена бумаж-

ным щитом, чтобы свет не разбудил ребѐнка. 

Если действие в главном предложении и 

придаточных частях совершает одно и то же 

лицо, сказуемое в придаточной части употреб-

ляется в форме инфинитива: Чтобы чувство-

вать себя тверже, я перед операцией поспал 

больше обычного, почти полдня.  

Такие предложения составляют целевой 

оборот. 

Целевые конструкции используются в 

публицистической и художественной литера-

туре, в ораторских выступлениях, в научной 

речи. 

В целевых предложениях обязательно 

наличествует элемент значения целенаправ-

ленности. 

«Целевые предложения сообщают о 

ситуации, которая предусмотрена, желате-

льна, намечается к осуществлению…».
3
 

Целевое отношение выражается также и 

другими предложными конструкциями, обоз-
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начающими отношения к предмету (в интере-

сах которого совершается действие) и прост-

ранству (направление): для, ради с родитель-

ным падежом; в, на – с винительным падежом 

(на излечение, для работы); за – с творите-

льным падежом. 

Целевая конструкция может состоять из 

сочетания глагола в изъявительном накло-

нении и инфинитива, обозначающего самос-

тоятельное действие: собрались посовето-

ваться, пришел сообщить.  

В азербайджанском языке, как и в рус-

ском, целевые отношения могут быть выра-

жены на уровне простого и сложного предло-

жений. При этом в оформлении конструкций с 

целевым значением в простом предложении в 

сочетании с глаголом – сказуемым участвуют: 

а) существительное (görüĢə getdi, xahiĢə gəl-

miĢəm); б) инфинитив (çimməyə getdi, oxumağa 

göndərmiĢəm); в) составы, образованные от 

различных частей речи с участием послелогов 

üçün, ötrü,  а также слова deyə: onu görmək 

üçün, gözə görünməməkdən ötrü, onunla görüĢ-

sün deyə и.т.д. 

Формирование у студентов-азербайд-

жанцев умений и навыков выражения целевых 

отношений сопряжено с трудностями, одна из 

которых связана с тем, что средств связи 

придаточных цели с главными предложения-

ми в русском языке значительно больше, чем 

в азербайджанском языке. Но главная 

трудность – в отсутствии у студентов доста-

точного запаса средств выражения целевых 

значений, в неумении грамматически и сти-

листически правильно использовать языковые 

(речевые) средства в синтаксических построе-

ниях на уровне предложения и связного выс-

казывания.  

Сопоставляя синонимичные простые и 

сложные предложения, студенты убеждаются 

в том, что поскольку непосредственность уст-

ного общения не требует подчеркнутого и раз-

вернутого обозначения связей между частями 

устного высказывания, то в устном общении, 

выражая различные синонимические отно-

шения, предпочтительно употребление прос-

тых и бессоюзных сложных предложений. Од-

нако при выражении целевых отношений час-

тотность употребления сложноподчиненных 

предложений с придаточными цели не ниже 

частотности употребления синонимичных 

простых предложений с обстоятельствами  це-

ли, во многих случаях даже целесообразнее  

употребление сложных конструкций. 

Следовательно, усвоению обеих целе-

вых конструкций, формированию навыков 

уместного и правильного их употребления 

должно быть уделено одинаковое внимание. 
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cümlələrdir. 

Rus nitqində zərfliklər həm sadə həm də mürəkkəb cümlələrdə iĢlənir. 

Həmçinin məqsəd feli bağlama tərkibli  cümlələrdə də ifadə oluna bilər. 
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Learning sentences with target expressions 

H.R.Aliyeva 

 Azerbaijan State Agrarian University 

 

SUMMARY 

Key words: Constructions expressing the goal, mediation in the language, the adverb of the goal, 

the relative sentences of the goal, connecting words, targeted synonymous sentences 

The article says that, as in Russian, the Azerbaijani language can be expressed in simple and 

complex sentences. 

Students encounter various language tools when they learning the Russian language, writing words 

and sentences. Here are some of them: the adverb of place, time, reason, condition and concession. 

In Russian speech, adverbs are used in both simple and complex sentences. The goal can also be 

expressed in verb sentences. 
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MULTĠKULTURALĠZMDƏ MĠLLĠ ADƏT VƏ ƏNƏNƏLƏRĠMĠZ. 

T.B.Əsədova 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Açar sözlər:  adət, ənənə, cəmiyyət, millət, əxlaq, tərbiyə, xalq, mədəniyyət 

 

Milli adət və ənənələr hər bir xalqın əsas xa-

rakterik xüsusiyyətlərindəndir. Bu baxımdan da 

milli adət və ənənələr bir xalqı digər xalqlardan 

ayıran önəmli bir amildir. Milli adət və ənənələri 

varislik metodu vasitəsilə bir nəsildən digərinə ötü-

rülür və bu nöqteyi-nəzərdən də milli adət-ənənələr 

tarixin mürəkkəb və keĢməkeĢli dövrlərindən süzü-

lərək müasir dövrdə də öz varlığını təcəssüm et-

məkdədir. Milli adət və ənənələrin öyrənilməsi və 

onların mənĢəyi dəyərlər sistemindəki rolunun təd-

qiqi həmiĢə aktual olmuĢdur. Çünki milli adət və 

ənənələr tarixin bütün mərhələlərində ictimai, mə-

dəni tərəqqinin əsas göstəricisi kimi nəzərə carp-

mıĢdır. 

Cəmiyyət inkiĢaf etdikcə adət və ənənələr də 

ayrı-ayrı quruluĢların ictimai-siyasi xüsusiyyətləri-

nə bu və ya digər formada inteqrasiya etmiĢdir. Bu-

na görə də hər bir ictimai-siyasi quruluĢ həm bü-

tövlükdə adət və ənənələrə, həm də onun mənəvi-

bədii dəyərlərinə öz möhürünü vurmuĢdur.  

Cəmiyyət dəyiĢdikcə adət və ənənələr də tək-

milləĢmiĢ, millətin, xalqın yaradıcılıq nümunələrini 

yaĢatmıĢ, nəsildən-nəslə ötürülmüĢdür. Yeni yara-

nan hər bir mənəvi dəyər isə tarixi ənənələrimizin 

varisi kimi təĢəkkül tapmıĢdır. Adət və ənənələrin 

dialektikası onların bütün dövrlərdə ardıcıl olaraq 

təkamül etməsindən ibarətdir.  

Cəmiyyətin bütün sahələrində olan dialektik 

inkiĢaf ilk növbədə adət və ənənələrdə, onların bə-

dii-estetik dəyərlərində yaranan yeniliklərdə özünü 

büruzə verir. Bu yeniliklər ənənəvi qaynaqlardan 

bəhrələnsələr də, onlar formaca müasirləĢir, insan-

ların mövcud tələblərinə uyğunlaĢır. 

Öz adət və ənənələrinə görə xalqlar, millətlər 

bir-birindən qismən də olsa seçilib fərqlənmiĢlər. 

Adət və ənənələrdəki varislik xüsusiyyəti hər bir 

millətin və xalqın keçmiĢ mədəni irsinin əbədi qo-

ruyucusuna çevrilmiĢ, onların həyatdan və yaddaĢ-

lardan silinməsinin qismən də olsa, qarĢısını ala 

bilmiĢdir. Adət və ənənələri Ģərti olaraq üç müxtəlif 

qruplara bölmək olar. Onlardan birincisi, cəmiyyə-

tin özünün sosial tarixi, vətənpərvərlik ənənələri ilə 

bağlıdır. Buraya rəsmi dövlət bayramları, tarixi 

bayramlar, xatirə günləri, görkəmli Ģəxslərin ad 

günləri və s. daxildir. Ġkinci qrup, istehsal ənənələ-

ri, adətləri, ayın və mərasimləri, əmək bayramları-

dır. Bu bayramlar xalqın əməklə bağlı nailiyyətlə-

rini, tarixi ənənələrini əks etdirdiyinə görə yaĢamaq 

hüququnu əbədiləĢdirmiĢdir. Bu bayram və məra-

simlər qrupu həmiĢə xalqın əmək fəaliyyəti prose-

sini tərənnüm etmiĢ, mənəvi dəyərlər toplusu kimi 

qəbul edilmiĢdir. Onların hər birində bədii-estetik 

duyumun, milli xüsusiyyətlərin hissi cəhətləri, in-

cəsənət baxımından anlaĢılan yaradıcılıq nümunə-

ləri mövcuddur. Xüsusilə, əmək bayramlarına xas 

olan çoxlu mahnılar, tamaĢalar, məzhəkəli oyunlar 

və s. milli-estetik Ģüurun formalaĢmasında böyük 

rol oynamıĢdır. Üçüncü qrupa, ailə və məiĢət adət-

ləri, mərasimləri, ənənələri aiddir. Bunların içəri-

sində toy mərasimi milli-estetik dəyərlərin tərən-

nümçüsü, təkamülçüsü kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Toy hər bir xalqm milli-etnik davranıĢ norma-

lannı, vərdiĢlərini, ailə-məiĢət etikasını varislik ba-

xımından yaĢatmaqla yanaĢı, xalqın bədii yaradıcı-

lığının mənbəyi kimi də böyük əhəmiyyətə malik-

dir. 

Adət-ənənələrimiz və onların formalaĢdırdığı 

milli dəyərlər sistemi ilə güclü dövlətçilik qurucu-

luğu arasında sıx vəhdət var. Belə ki, hər bir dövlə-

tin gücü, ilk növbədə, adət və ənənələrin cəmiyyəti 

əxlaqi, milli vətənəpərvərlik baxımından düzgün is-

tiqamətə yönəltməsindən, onları saf təməllər üzə-

rində tərbiyə etməsindən asılıdır. Bu baxımdan bü-

tün dövrlərdə adət və ənənələr hər bir dövlətin 

qüdrətli və uzunömürlü olmasında on minlərlə əs-

gərin görə bilmədiyi əvəzsiz bir iĢ görür. Bir sözlə, 

adət və ənənələr insan münasibətlərinin tənzimlə-

yici və istiqamətvericisi funksiyasını yerinə yetirə-

rək, öz lideri ətrafında möhkəm birləĢən güclü və 

qüdrətli dövlətin meydana çıxmasında önəmli rol 

oynayır [1].  

Multikulturalizm prosesi zamanı müxtəlif 

xalqların milli adət-ənənələri birlikdə qarĢılıqlı mü-

badilə Ģəraitində mövcud olur. Monoton həyat tər-

zini rəngləndirən multikultural dəyərlər çərçivə-

sində müxtəlif xalqların mədəniyyəti bir-birindən 

bəhrələnir və ayrı-ayrı xalqların milli mədəniyyəti 

zənginləĢmə prosesinə məruz qalır. Bu baxımdan 

da multikulturalizm prosesi zamanı milli adət və 

ənənələr öz varlığını qoruyub saxlamaqla yanaĢı bu 

mədəniyyətlərin mənfi cəhətlərinin sərfnəzər edil-

məsi vəsiləsi ilə humanist və beynəlmiləl bir ma-

hiyyət kəsb etməyə baĢlayır.  

Son dövrlərdə multikulturalizm anlayıĢının 

böyük əhəmiyyət kəsb etməsi heç də təsadüfi deyil. 

Bu baxımdan mütərəqqi və humanist cəmiyyətlərdə 

multikulturalizm öz varlığını biruzə verir. Tarix bo-

yu ayrı-ayrı etnik qrupların birgəyaĢayıĢ həyat tər-

zinin formaĢmasında multiklutural dəyərlər katali-

zator rolunu oynamıĢdır. Bu baxımdan da ölkəmiz-
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də tarixən bərqərar olmuĢ bütün etnik qruplar sülh 

və humanizm Ģəraitində yaĢamıĢ, bu etnik qrupların 

adət-ənənələri tarixin qaranlıq və keĢməkeĢli dövr-

lərindən məhz multikultural dəyərlərin varlığı sayə-

sində günümüzə qədər gəlib çata bilmiĢdir. 

Milli adət-ənənələrə sadiq xalq maddi-mənə-

vi mədəniyyət yolunda öz cığırını, öz səmtini az-

mayıb [2]. Yerli adət-ənənələrini, mədəni irsin qo-

runması amili xüsusilə müasir qloballaĢma və in-

teqrasiya prosesində mühüm əhəmiyyət kəsb et-

məkdir.  

Müasir dövrdə xarici ölkələrin mədəniyyətlə-

rinin müqayisəli Ģəkildə öyrənilməsi müstəqil 

Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyətə 

malikdir. Belə ki, hər bir xalqın özünəməxsus milli 

və dini xüsusiyyətləri, əxlaqi-mənəvi dəyərləri, 

adət və ənənələri, milli mentaliteti vardır ki, bu 

mövcudluq rəngarənglik mədəniyyətlərin müqayi-

səli təhlilində xüsusi maraq doğurur. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, əxlaqi, hüquqi, etik, estetik və 

mənəvi anlamlar müqayisəli kulturologiyada hə-

miĢə üstünlük təĢkil etmiĢdir. Belə ki, müqayisəli 

kulturologiya xalqların və millətlərin adət və ənə-

nələrini, bayram və mərasimlərinin ən mütərəqqi 

nümunələrini tətbiq edib, sistemləĢdirir və onlardan 

kompleks tərbiyə vasitəsi kimi istifadə edir [3].  

Ölkəmizdə yaĢayan bütün insanlar dini əqi-

dəsindən və etnik mənsubiyyətindən asılı olmaya-

raq tarix boyu ortaq məxrəc Ģəraitində yaĢamıĢdır. 

Müasir dövrdə də ölkəmizdə yaĢayan xalqların hü-

quq və azadlığı bərabər Ģəkildə qorunur. Ölkəmizdə 

yaĢayan milli azlıqların öz doğma dillərində dövri 

nəĢr etdikləri mətbu orqanları mövcuddur. Dilin-

dən, irqindən, dini mənsubiyyətindən asılı olma-

yaraq ölkəmizdə hər kəs bərabərhüquqlu bir Ģəkildə 

yaĢayır. Statistik göstəricilərə görə ölkəmizdə müa-

sir dövrdə yüzdən artıq millətin nümayəndəsi yaĢa-

yır.  

Ölkəmiz ikinci dəfə müstəqillik əldə etdik-

dən sonra da öz düzgün mədəniyyət siyasəti apar-

maq olduqca vacib bir xarakter kəsb etməyə baĢ-

ladı. Bu əsasən onunla xarakterizə olunurdu ki, 

ölkəmizdə mədəni müxtəliflik olduqca zəngin və 

rəngarəngdir. Bu baxımdan ölkəmizdə aparılan mə-

dəniyyət siyasəti beynəlxalq standartlara tam cavab 

verir. Sovet imperiyası parçalandıqdan sonra müs-

təqil xarici siyasət aparan ölkəmizin daxili siyasəti 

də humanist prinsiplərinə əsaslanır.  

Ölkəmizdə aparılan mədəniyyət siyasəti bü-

tün sivil təĢkilatların tövsiyyələrinə uyğun aparılır. 

Bu nüansı da xüsusi vurğulamaq yerinə düĢərdi ki, 

ölkəmiz BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət məsə-

lələri üzrə nizamnaməsinə də əməl edir. ―Ġnsan lə-

yaqətini qorumaq üçün mədəniyyət və təhsil ədalət, 

azadlıq və sülh əsasında bütün insanlar arasında 

geniĢ yayılmalıdır; ona görə də, bu baxımdan bütün 

xalqların üzərinə qarĢılıqlı əməkdaĢlıq ruhunda 

yerinə yetirilməli olan müqəddəs vəzifələr qoyulur. 

Buna görə də onlar dünyanın bütün xalqlarının təh-

sil, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaĢlığı yolu 

ilə tədricən beynəlxalq sülhə və bəĢəriyyətin rifahı-

na nail olmaq məqsədi‖ daĢıyır [4].  

Mədəni müxtəlifliyin ölkəmizdə düzgün Ģə-

kildə formalaĢması xalqımızın müdrikliyindən, 

multikultural ənənələrə böyük önəm verməsindən 

xəbər verir. Ölkəmizdə bu gün mövcud olan mə-

dəni müxtəlifliyi qoruyub saxlamaq üçün multikul-

tural ənənələrlə yanaĢı hüquqi təminata istinad et-

mək lazımdır.  

Ölkəmizdə yaĢayan bütün milli və dini azlıq-

ların hüququ Azərbaycan Respublikasının Konsti-

tusiyası tərəfindən tənzimlənməkdədir. ―Azərbay-

canın zəngin milli mədəniyyətinin qorunub sax-

lanılması dövlətimizin ən mühüm vəzifələrindən 

biridir. Mədəni sərvətin qorunub saxlanılması və 

istifadəsi problemləri ölkənin Əsas Qanununda – 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında öz 

əksini tapmıĢdır. ―Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi 

irsə hörmətlə yanaĢmalı ona qayğı göstərməli, tarix 

və mədəniyyət abidələrini qorumalıdır‖.  

Müstəqillik yenidən bərpa olunduqdan sonra 

Azərbaycanda hüquqi-vətəndaĢ cəmiyyəti yaran-

masının bünövrəsini təmin mədəni quruculiq iĢləri 

geniĢ vüsət almağa baĢladı. Və ötən bu illər ərzində 

mədəni inkiĢafın hüquqi tənzimlənməsinə 30 dair 

qanunvericilik bazasının yaradılması ilə bağlı xeyli 

iĢlər görülmüĢdür. Ġlk növbədə onu qeyd edək ki, 

1995-ci ilin noyabr ayının 12-də ümumxalq refe-

rendumu ilə qəbul edilmiĢ müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasının ―Mədəniyyət 

hüququ‖ adlanan 40-cı maddəsi mədəniyyət hüqu-

qunun müdafiəsinə həsr edilmiĢdir: ― Hər kəsin mə-

dəni həyatda iĢtirak etmək, mədəniyyət təsisatla-

rından və mədəni sərvətlərdən istifadə etmək hü-

ququ vardır. II. Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi 

irsə hörmətlə yanaĢmalı, ona qayğı göstərməli, 

tarix və mədəniyyət abidələrini qorumalıdır‖ [5]. 

Mədəniyyətlərin bir-birinə yaxınlaĢması və 

qarĢılıqlı fəaliyyətində milli mədəni irsin qorunma-

sı problemi mədəniyyətlərin bir-birinə yaxınlaĢma-

sı zamanı müxtəlif cəmiyyətlərin ortaq məxrəcə 

gəlməsi prosesi baĢ verir və bir-birindən fərqli ma-

hiyyət kəsb edən mədəniyyətlərin mənfi cəhətləri 

sərfnəzər edilir. Belə ki, mədəniyyətlərin birbirinə 

yaxınlaĢması prosesi olduqca əski dövrlərə təsadüf 

edir. Hələ qədim dövrlərdə hansısa bir imperiyanın 

tərkibində yaĢayan xalqların yaratdığı müxtəlif mə-

dəni dəyərlər istər-istəməz bir-birindən bəhrələnir, 

bu xalqların yaratdığı mədəniyyətlərdə özünü bü-

ruzə verən ülvi dəyərlər zaman keçdikcə nəsildən-

nəsilə ötürülürdü. 

Bildiyimiz kimi hər bir xalqın yaratdığı mə-

dəniyyətdə həmin xalqın millietnik xüsusiyyətləri 

və milli-mənəvi sərvətləri də ehtiva olunmuĢdur. 
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Bu səbəbdən də mədəniyyətlərin dialoqu məsələsi 

olduqca həssas bir mövzudur. Mədəniyyətlərin dia-

loqu və bir-birinə yaxınlaĢması prosesi tolerantlıq 

və multikultural dəyərlər çərçivəsində daha adekvat 

və daha düzgün bir formada həyata keçir. 

Multikulturalizm Ģəraitində müxtəlif dini və 

milli-etnik toplumlar qarĢılıqlı anlaĢma Ģəraitində 

dialoqa girir, mədəni dəyərlərin mübadiləsini, bir-

birindən bəhrələnməsi prosesi reallaĢır. Ümumiy-

yətlə, mədəniyyət həm toplum, həm də ayrı-ayrı 

fərdlər üzərində önəmli bir mövqeyə malikdir. Bu 

baxımdan da mədəniyyət olduqca geniĢ bir  anla-

yıĢdır, mədəniyyətlər özlərində keçmiĢin adət-

ənənələrini, dini ritualları da əhatə etdiyindən tarixi 

baxımdan da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir 

xalqın mədəniyyətinin tarixi birbaĢa həmin etnosun 

keçmiĢindən xəbər verir. Bu nöqteyi nəzərdən də 

milli mədəniyyət siyasəti zamanı tarixi dəyərlərin 

qorunmasına üstünlük verilməlidir.  

Mədəniyyətlərin dialoqu prosesi qloballaĢma 

Ģəraitində həm pozitiv tendensiyalar, həm də ne-

qativ tendensiyalara məruz qala bilər. Bu zaman 

mədəniyyətlərin neqativ tendensiyalara məruz 

qalmamağa xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. ―So-

sial həyatın bütün bölmələrinə özündə ehtiva edən 

qloballaĢma prosesinin həm müsbət cəhətləri, həm 

də mənfi cəhətləri mövcuddur. QloballaĢmanın po-

zitiv inkiĢaf tendensiyalarına sənaye sivilizasi-

yasının, korporativ iqtisadi sistemlərin, postindus-

trial cəmiyyətin yaranması, informasiya cəmiyyə-

tinə keçid, siyasi, mədəni və iqtisadi qarĢılıqlı əla-

qələrin möhkəmlənməsi, mədəniyyətlər ararası dia-

loqda əməkdaĢlığın inkiĢafı, beynəlxalq təhlükə-

sizlik və s. nümunə göstərmək olar. Neqativ ten-

densiyalara isə milli mədəniyətin əriməsi və yox 

olaraq unudulması, mənəvi dəyərlərin yaban-

çılaĢması, həyat tərzinin dəyiĢilməsi, inkiĢaf et-

məkdə olan ölkələrin inkiĢaf etmiĢ ölkələr 

tərəfindən istismar edilməsi qorxusunu misal çək-

mək olar.  

QloballaĢma prosesi zamanı mədəniyyətlərin 

qarĢılıqlı anlaĢması, tarzlığın düzgün nizamlanması 

ən vacib Ģərtlərdən biridir. Bu mədəni tarazlığın 

qorunmasında multikulturalizm ideyaları aparıcı 

yer tutur. Dominant mədəniyyətin tərəfindən milli 

azlıqların mədəniyyətinin assimliyasıyasının qar-

Ģısını yalnız multikulturalizm ideyaları ilə almaq 

mümkündür. Milli azlıqların mədəniyyətinin as-

simliyası prosesinin həll edilməsində plüralizm 

amili də önəmli bir mövqeyə malikdir. Çox se-

vindirici haldır ki, bu proses ölkəmizdə mütəĢəkkil 

bir Ģəkildə özünü biruzə vermiĢdir. Bu prosesin 

düzgün aparılmasında dövlət tərəfindən tənzim-

lənən mədəniyyət siyasətinin də oynadığı rolu 

vurğulamaq yerinə düĢərdi. Ümumiyyətlə, hər bir 

xalqın mədəni irsinin qorunması və bu irsin daha 

da inkiĢaf etdirilməsi amili birbaĢa olaraq həmin 

xalqın maddi-mənəvi inkiĢafı ilə əlaqədardır.  

Müasir dövrdə ölkəmizdə yaĢayan insanlar 

arasında islam dininə ibadət edənlər böyük üstün-

lük təĢkil etsə də digəri dini etiqadlara sitayiĢ edən-

lər də mövcuddur. Bu isə ölkəmizdə islamofobi-

yanın mövcud olmaması və yayılmaması üçün 

önəmli bir vəsilədir. Tarix boyu tolerantlığı, dini 

dözümlülüyü ilə seçilən xalqımız müxtəlif mədəni 

dəyərlərə obyektiv bir prizmadan yanaĢır, bu 

mədəni dəyərlərə birgəyaĢyıĢ həyat tərzini seçir və 

müxtəlif dini-etnik toplumlar xoĢgörü münasibət 

bəsləyir. Hazırda ölkəmizdə üç yəhudi icması (dağ 

yəhudiləri, Avropa yəhudiləri (aĢkenazi) və gürcü 

yəhudiləri), xristian dinin pravoslavlıq, katoliklik 

və protestantlıq kimi cərəyanlar dini azlıq kimi 

fəaliyyət göstərir. Habelə ölkəmizdə protestantlıq 

kimi cərəyanın Yevangel xristian baptist icması, 

Alban-udi xristian dini icması, Molokan ruhani 

xristianların dini icması, Yevangel-lüteran kilsəsi, 

7-ci gün adventistləri, ―ġərqdə ulduz‖ xristian incil 

dini icması da mövcuddur. 

Ölkəmizdə bununla yanaĢı Yehova Ģahidləri, 

Novoapostol kilsəsi, Nehemiya, Həyatverici lütf, 

Mədh kilsəsi, Bəhai, Beynəlxalq KriĢna Ģüuru, Ye-

vangel xristianları icması kim qeyri-ənənəvi din və 

təriqətlər də vardır. Bütün bu dinlərin, cərəyanların, 

məzhəblərin, təriqətlərin nümayəndələri heç bir 

ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan yaĢayırlar. Bəzi se-

partçı qüvvələr ölkəmizdə mövcud olan tolerantlıq 

və dözümlülük ənənələrinə kölgə salmaq istəsələr 

də onların bu arzuolunmaz fəaliyyəti nəticəsiz qa-

lıbdır. Bu isə xalqımızın tolerantlıq və dözümlülük 

ənənələrini heç də müvəqqəti bir mahiyyət kəsb 

etməməsindən qaynaqlanır. ―XX əsrin sonunu əsa-

sən sosialist düĢərgəsinin süqutu nəticəsində, dün-

yanın mövcud siyasi xəritəsinin dəyiĢməsi, habelə 

ictimai həyatın müxtəlif sahələri ilə bağlı bir sıra 

qlobal problemlərin yaranması və gərginləĢməsi ilə 

səciyyələndirmək olar. Ġqtisadi, ekoloji və de-

moqrafik problemlərlə yanaĢı, əxlaqi-etik dəyərlərə 

lazımi diqqət yetirilməməsi nəticəsində mənəviyyat 

problemləri də kəskinləĢmiĢdir. Bundan baĢqa, 

dünya dinləri arasında mövcud fərqlərə əsaslanan 

"sivilizasiyaların toqquĢması" nəzəriyyəsi meydana 

çıxmıĢ və öz tərəfdarlarını tapmıĢdır.  
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The article explores the study of national customs, traditions and their origins.  National 

customs and traditions have been used at all stages of history as a key indicator of social and cultural 

progress. 

It is noted that dialectical development in all areas of society is manifested primarily in 

traditions, innovations, in their artistic and aesthetic values. These innovations have been extracted 

from traditional sources, have been modernized and organized to meet the needs of people. 

It is no accident that the concept of multiculturalism has acquired great significance recently.  

From this point of view, multiculturalism in progressive and humanistic societies manifests itself.  The 

protection of local traditions and cultural heritage is of particular importance in the process of modern 

globalization and integration.  In the context of multiculturalism, various religious and ethnic groups 

entered into a dialogue in the context of mutual understanding, a process of exchange of cultural 

values took place.  The conditions for intercultural understanding and the proper regulation of style 

have been studied in the process of globalization. 
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Национальные обычаи и традиции в мультикультурализме. 

                                                                                           Асадова Т.Б. 

          Азербайджанский Государственный Аграрный Университет 

 

Ключевые слова: обычай, традиция, общество, нация, нравственность, воспитание, 

народ, культура 

В статье исследуется изучение национальных обычаев, традиций и их истоков. 

Национальные обычаи и традиции использовались на всех этапах истории в качестве 

ключевого показателя социального и культурного прогресса. 

Отмечается, что диалектическое развитие во всех сферах жизни общества проявляется, 

прежде всего, в традициях, инновациях, в их художественных и эстетических ценностях.  Эти 

нововведения были извлечены из традиционных источников, были модернизированы и 

организованы для удовлетворения потребностей людей. 

Не случайно концепция мультикультурализма приобрела большое значение в последнее 

время.  С этой точки зрения мультикультурализм в прогрессивных и гуманистических 

обществах проявляет себя. Защита местных традиций и культурного наследия имеет особое 

значение в процессе современной глобализации и интеграции. В контексте 

мультикультурализма различные религиозные и этнические группы вступили в диалог в 

контексте взаимопонимания, произошел процесс обмена культурными ценностями. Условия 

межкультурного понимания и правильного регулирования стиля были изучены в процессе 

глобализации. 
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yazıldığı dildən əlavə digər 2 dildə xülasəsi (150 sözdən az olmayaraq) verilməlidir. Hər bir 
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onların təhlili, tətbiqi və istifadəsi üçün təkliflər öz əksini tapmalıdır. Ġstifadə edilmiĢ 
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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, 6 səhifədən və 2...3 Ģəkildən artıq olmamalıdır. 

9. Düsturlar və iĢarələr "Equation 3.0" redaktorunda yığılmalı, qrafiklər isə hər hansı kompüter 

proqramında iĢlənmiĢ Ģəkildə təqdim edilməlidir. 

10. Məqaləyə aĢağıdakı materiallar əlavə edilməlidir: müəlliflər haqqında məlumat (soyadı, adı, 
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məqalənin əlyazması və elektron variantı məsul redaktora təqdim olunmalıdır. 

11. Redaksiya məqalədə lazımi düzəliĢlər və ixtisarlar aparmaq hüququna malikdir, məqaləni 

əlavə rəyə göndərir və əlyazmanı geri qaytarmır. 

Redaksiya heyəti 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

 

1. Редакция принимает чѐтко отредактированные статьи, с новыми научными результата-

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). 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 
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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. 
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"Equation 3.0", а графики необходимо начертить тушью. 
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font Times New Roman (size 12), spacing line –1, indention of the line – 1,25 cm. 
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Degrees and Titles. 
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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 
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