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ВAŞAВIŞ İNTERВERİNİN FORMALAŞDIRILMASININ SOSİAL 

CƏHƏTDƏN MƏQSƏDƏUВĞUNLUĞU 

 

YaşКвış ТnЭОrвОrТ СКrЦonТФ СəвКЭ şərКТЭТ вКrКЭЦКqХК вКnКşı КТХənТn ЦКННТ və ЦənəvТ 
ЭəХəЛКЭХКrının öНənТХЦəsТnə вönəХЦəХТНТr. BЮ ЭəХəЛХərНən ən əsКsı sosТКХ ЭəХəЛХər СОsКЛ oХЮnЮr. SosТКХ 
ЭəХəЛХər вКşКвış ЦəФКnının ЛТХКvКsТЭə ЭəвТnКЭını, onЮn sosТКХ ЦənsЮЛХЮğЮnЮ бКrКФЭОrТгə ОНТr. ВКşКвış 
ЦəФКnının sosТКХ ЦənsЮЛХЮğЮ ТnЭОrвОrТn ПorЦКХКşНırıХЦКsının əsКsını ЭəşФТХ ОНТr.  

ВКşКвış ЦəФКnı МəЦТввəЭТn sosТКХ qrЮpЮ oХКn КТХəХər üхün ünvКnХКnНığınК Рörə вКşКвış 
ТnЭОrвОrТnТn ПorЦКХКşНırıХЦКsı гКЦКnı КТХəХərНə ЛКş vОrən sosial –НОЦoqrКПТФ prosОsХərТn onК ЛöвüФ 
ЭəsТrТ vКr. BЮnК Рörə Нə вКşКвış ЦəФКnının ünvКnХКnНığı КТХənТn qoСЮЦХЮq əХКqəХərТ nəгərə КХınКrКq 
onЮn ЭТpТ ЦüəввənХəşНТrТХЦəХТ və onЮn üхün opЭТЦКХ şərКТЭ вКrКНıХЦКХıНır.  

AТХənТn СəвКЭ ПəКХТввəЭТnТn opЭТЦКХ şərКТЭТ sosial, funksional, erqonomik, konstruktiv, 
ФoЦpoгТsТвК, ЭОбnoХoУТ, ЛəНТТ ЭəХəЛХərТn öНənТХЦəsТ nəЭТМəsТnНə ЦüЦФünНür. TəХəЛХərТn бКrКФЭОrТ ТХФ 
önМə КТХənТn ЭТpТnНən КsıХıНır. AТХəНəФТ nəsТХХərТn və КТХə üгvХərТnТn sКвı, onХКrın вКşı, ЦəşğЮХТввəЭ 
növü, xarКФЭОrХərТnТn psТбoХoУТ бüsЮsТввəЭХərТ, ЛəНТТ üsЭünХüФХərТ КНı хəФТХən ЭəХəЛХərТn 
ПorЦКХКşЦКsınК öг ЭəsТrТnТ РösЭərТr.   

AТХənТn ЭəХəЛКЭХКrı ТnЭОrвОrТn öгünəЦəбsЮs şəФТХНə ПorЦКХКşНırıХЦКsını гərЮrТ ОНərəФ onЮn СəвКЭ 
ПəКХТввəЭТ üхün əХvОrТşХТ şərКТЭ вКrКЭЦКq ЦəqsəНТnТ НəвТşЦəНən КТХə üгvХərТnТn Рün ərгТnНə sərП 
ОЭНТФХərТ ПТгТФТ və ЦənəvТ РüМün ЛərpКsınК вönəХЦəХТНТr. BЮ səЛəЛНən Нə КТХənТn СəвКЭ ПəКХТввəЭТ 
üхün opЭТЦКХ şərКТЭТn oХЦКsı гərЮrТНТr.  

ВКşКвış ТnЭОrвОrТnТn ПorЦКХКşНırıХЦКsı ЛüЭün КТХə üгvХərТnТn СəвКЭ ПəКХТввəЭТ ТХə 
ЦüəввənХəşНТrТХТr. İnЭОrвОrТn ЭəşФТХТ гКЦКnı КТХənТn КНТ ЭəХəЛХərТХə вКnКşı onЮn ЦənəvТ ЭəХəЛХərТnТn  
ЭəЦТn oХЮnЦКsı ЦüЦФün oХЦКХıНır.  

ВКşКвış ТnЭОrвОrТnТn sosТКХ Мəhətdən məqsədəЮвğЮnХЮğЮnЮn əsas göstəricisi olan rahat və 
təhlükəsТг şərКТЭ ТnsКnı Сəm fiziki, həm də psixoloji mənada mühafizə etməlidir. YənТ, вКşКвış 
interyerinin  fiziki cəhətdən ФoЦПorЭХЮ oХЦКsı ЦüЭХəqdir. Fiziki cəhətdən ФoЦПorЭХЮ şərКТЭ ТnsКnın 
biomexaniki xassələrinin və onun psixoloji komfortunun tam ödənilmə səviyyəsini xarakterizə edir. 
İХФ önМə ТnsКnın ЛТoХoУТ ЭələЛКЭının öНənilməsi üçün interyerin biososial tələЛКЭı öвrənilməlidir.  
Biososial tələbat antropometrik ölçülərin və sanitar-РТРТвОnТФ norЦКХКrın öНənilməsi, mühəndis-
texniki xidmətin mükəmməlləşНТrТХЦəsi nəticəsində əldə olunur.  

ВКşКвış ТnЭОrвОrТnТn sosТКХ Мəhətdən ПorЦКХКşНırıХЦКsınНК СoЦososТКХ prТnsТp СОх Нə az 
əhəmiyyət kəsЛ ОЭЦТr. İnsКnХКrın ЛТrРəвКşКвış qКnЮnЮ oХКn СoЦososТКХ prТnsТp onЮn вКХnıг 
cəmiyyətdəki kollektiv həyКЭını НОвТХ, ОвnТ гКЦКnНК КТХə kollektivindəki həвКЭını НК  əhatə edir.  Bu 
prinsipə əsaslanan sosial tələblər ailənin tipini, onun tərkibini, həyat dövrünü  əhatə etməlidir.  
İnЭОrвОrТn ЭəвТnКЭınНКn КsıХı oХКrКq onЮn Сər bir ailə üzvünün tələЛКЭınК, ПТгТФТ ТЦФКnХКrınК  
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ЮвğЮnХЮğЮ ТХə вКnКşı ЛТХКvКsТЭə rКСКЭХığının və mükəmməlliyinin təЦТnКЭının əsКs şərti sosial 
tələblərdir.     

ВКşКвış ТnЭОrвОrТnТn ПorЦКХКşНırıХЦКsının sosТКХ Мəhətdən məqsədəЮвğЮnХЮğЮ ТnsКnın ЭКЦ 
mənada bütün əşвКХКrın öХхüsü oХЦКsı  prТnsТpТnə əsКsХКnır.  ƏşвК-sahə mühitinin funksional 
гonКХКrının və bütün əşвКХКrın öХхüХərТnТn norЦКХКşНırıХЦКsı ТnsКnın КnЭropoЦОЭrТФ бКssələrinin 
əsКsını ЭəşФТХ ОНТr. BЮ, ТnsКn Лədəninin anatomik plastikliyinin əsas göstərТМТsТ oХЮЛ öгünü вКşКвış 
məФКnının ПЮnФsТonКХ sonКХКşНırıХЦКsı və əşвК-sahə mühitinin həХХТn гКЦКnı öг əФsТnТ ЭКpır. 
Beləliklə, deyə bilərik ki, interyerdə ЛКş vОrən bütün kompleks proseslərdə insan üçün komfortlu 
şəraitin təЦТn oХЮnЦКsı üхün КnЭropoЦОЭrТФ бКssələrТn oХЦКsı  гəruridir.   

AТХəХərНə  ЛКş vОrən НТnКЦТФ prosОsХər, вənТ КТХəНə вОnТ nəsХТn НünвКвК РəХЦəsТ, onХКrın 
ЛöвüЦəsТ, КТХə ТхərТsТnНə вОnТ КТХəХərТn ЦОвНКnК РəХЦəsТ, vКХТНОвnХərТn вКşХКnЦКsı və s. ЛТХКvКsТЭə 
ТnЭОrвОrТn ПorЦКХКşНırıХЦК prosОsТnə ЭəsТr РösЭərТr. BОХə ФТ, вОnТ КТХənТn və Сər ЛТr КТХə üгvünün 
rКСКЭХığı nəгərə КХınЦКХıНır.   

ArКşНırЦКХКr РösЭərТr ФТ, вКşКвış ТnЭОrвОrТnТn sosТКХ Мəhətdən məqsədəЮвğЮnХЮğЮ КТХənin həyat 
fəaliyyətinin bütün sosial xassələrТ, onЮn вКş ЦövqОвТ və nəsillər КrКsı  əlaqələri ilə tənzimlənir. 
ВКşКвış ЦəФКnı ОХə bir yerdir ki, orada məТşət və mədəniyyət elementləri, əmək vərНТşХəri nəsildən 
nəslə ötürülür. Ailədə ЛКş vОrən sosial proseslər ailə üzvlərinin tələЛКЭХКrının öНənilməsi 
yönümündə interyerin funksional cəhətdən гonКХКşНırıХЦК və onun təşФТХТ гКЦКnı СОх Нə az 
əhəmiyyət kəsb etmir. AilədəФТ ЮşКqХКrın rКСКЭ Сəyat fəaliyyəЭТ üхün onХКrın Пərdi xüsusiyyətlərinə, 
xarakterlərinə və temperamentlərinə ЮвğЮn oХКn ПЮnФsТonКХ гonКХКrın oХЦКsı ТnЭОrвОr ЦüСТЭТnin 
funksional cəhətdən mükəmməl təşФТХ oХЮnЦКsının  РösЭərТМТsТНТr.  EвnТ гКЦКnНК вКşК НoХЦЮş КТХə 
üzvlərТnТn ЮşКqХКrın Эərbiyəsində fəКХ ТşЭТrКФını  Эəmin etmək üçün əХvОrТşХТ şərКТЭТn oХЦКsı НК 
mühümdür. Belə ФТ, вКşХı nəslin ailədəФТ ЮşКqХКrın Эərbiyəsində ТşЭТrКФı НКnıХЦКгНır. OnХКrın şəxsi 
təcrübəsТ ЮşКqХКrın вКХnıг ЛТoПгТoХoУТ prosОsХərə cəХЛ oХЮnЦКsı ТХə deyil, eyni zamanda məТşət-
təsərrüfat və sosial-mədəni fəaliyyətlə də ötürülür. Göründüyü kimi bu prosesin həyata keçirilməsi 
гКЦКnı  СoЦososТКХ prТnsipin rolu böyükdür.  

Xüsusilə, AzərЛКвМКnНК вКşКвış ЛТnКХКrının ТnЭОrвОrХərТnТn ПorЦКХКşНırıХЦКsı гКЦКnı 
birgəвКşКвış qКnЮnХКrınК НКСК хoб НТqqət yetirilməli. Bir neçə nəslin və ya bir neçə ailənin bir 
вКşКвış ЦəФКnınНК ЛТrРə вКşКЦК prТnsТpТ Aгərbaycan ailələrТ üхün бКrКФЭОrТФ oХНЮğЮ üхün 
ТnЭОrвОrТn ПorЦКХКşНırıХЦКsının opЭТЦКХ вoХХКrı КrКşНırıХЦКХıНır.    

ВКşКвış ТnЭОrвОrТnТn ЭəşФТХТnТn son ЦəqsəНТ КТХənТn СəвКЭ ПəКХТввəЭТ üхün ЦКННТ-sКСə prТnsТpТnТ 
ЭəЦТn ОЭЦəФНən ТЛКrəЭНТr. AТХənТn ЛüЭün ФoЦpХОФs ЭəХəЛКЭХКrının öНənТХЦəsТ  onЮn ЛüЭün ПəКХТввəЭ 
sКСəХərТnНə, вənТ ЭəsərrüПКЭ-ЦəТşəЭ, ЦəНənТ sКСəХərНə ПəКХТввəЭТnТn norЦКХ РОЭЦəsТ, ЛüЭün КТХə 
üгvХərТnТn ПТгТФТ və ЦənəvТ poЭОnsТКХının ЛərpК oХЮnЦКsı üхün əСəЦТввəЭХТНТr.  

PsТбoХoqХКrın ПТФТrХərТnə əsКsХКnКrКq НОвə ЛТХərТФ ФТ, вКşКвış ТnЭОrвОrТnТn ТnsКnК psТбoХoУТ ЭəsТrТ 
ТnЭОrвОrТn ЭКЦ ОЦosТonКХ və ОsЭОЭТФ МəСəЭНən НərФ oХЮnЦКsınК ЭəsТr РösЭərТr.  BОХə ФТ, ТnЭОrвОrТn 
вОnТНən ПorЦКХКşНırıХЦКsı гКЦКnı РənМ ТnsКnın ТnЭОrвОr ЦüСТЭТnНə КНКpЭКsТвК prosОsТ КsКnХıqХК 
getdТвТ СКХНК, вКşХı ТnsКnın КНКpЭКsТвК prosОsТ  ФТПКвəЭ qəНər ПТгТФТ və ОЦosТonКХ РərРТnХТФХə  ФОхТr. 
MənгТХТn вКХnıг ЮşКqХКrın НОвТХ, СəЦ Нə КТХənТn вКşХı nəsХТnТn вКşКвış ЦəФКnı oХНЮğЮnЮ nəгərə 
КХКrКq onХКrın ПТгТФТ və psТбoХoУТ МəСəЭНən гəТПХТвТ ТnЭОrвОrТn ЭəşФТХТ гКЦКnı Сər ЛТr бırНКХığın СəХХТnə 
НТqqəЭ вОЭТrЦəвТ ЭəХəЛ ОНТr.  BОХə ФТ, Сər ЛТr бırНКХıq ТnsКnın rКСКЭХığınК və onЮn əСvКХ rЮСТввəsТnə 
ЭəsТr РösЭərТr. BЮnК Рörə Нə onЮn şəбsТ sКСəsТ НТРər КТХə üгvХərТnə nТsЛəЭən НКСК хoб ТгoХвКsТвКвК 
ЦКХТФ oХЦКХıНır. ВКХnıг ЛЮ o НОЦəФ НОвТХНТr ФТ, o, КТХəНən ЭəМrТН oХЮnЦКХıНır.  

ВКşКвış ТnЭОrвОrТnТn ЭəşФТХТ гКЦКnı КТХənТn ЛТoХoУТ və sosТКХ КНКpЭКsТвКsının ЛüЭün 
ЦərСəХəХərТnТn ЭОг, КsКn və вünРüХ СəвКЭК ФОхЦəsТ ЦüЦФün oХЦКХıНır.  AТХəвə вОnТ РəХən Сər bir 
КТХə üгvünə Цüəввən vКбЭ ЦüННəЭТ ЭəХəЛ oХЮnЮr ФТ, onЮn üхün вОnТ oХКn вКşКвış вОrТnТn бКrКФЭОrТnə, 
ПЮnФsТonКХ гonКХКrın proporsТвКХКrınК, onХКrın ТşıqХКnЦКsınК və s. öвrəşsТn. BКşqК söгХə НОsəФ o, 
ЛТoХoУТ КНКpЭКsТвКНКn ФОхЦəХТНТr. BЮnЮnХК вКnКşı o,   КТХəНКбТХТ ЦünКsТЛəЭХərТ, КТХə üгvХərТ КrКsınНК 
ünsТввəЭ ПorЦКХКrını, КТХənТn СəвКЭ ЭərгТnТ ТПКНə ОНən sosТКХ КНКpЭКsТвКНКn НК ФОхЦəХТНТr. BЮrКНКn 
ЛОХə nəЭТМəвə РəХЦəФ oХКr ФТ, вКşКвış ТnЭОrвОrТnТn ПorЦКХКşНırıХЦК prosОsТnə ТnsКnın КНКpЭКsТвК 
prosОsТnТn Эəsiri böyükdür. 
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İnЭОrвОrТn ПorЦКХКşНırıХЦКsı гКЦКnı вКşХı ТnsКn вКşКвış ЭТpТnТ НəвТşЦəФ ТsЭəЦТr və  вОnТ 

ПorЦКХКşНırıХЦış вКşКвış ТnЭОrвОrТnə хəЭТn КНКpЭКsТвК oХЮnЮr. BЮnЮ nəгərə КХКrКq  ТnЭОrвОrТn 
ПorЦКХКşНırıХЦКsı гКЦКnı onНК ЦüsЛəЭ ОЦosТвКХКr вКrКНК ЛТХən şəбsТ əşвКХКrının ТsЭТПКНə oХЮnЦКsı 
гərЮrТНТr. BОХə ЭəşФТХ oХЮnЦЮş ТnЭОrвОr onНК rКСКЭХıq və öгünə ТnКЦХıq СТssТ вКrКНır və onЮ psТбoХoУТ 
РərРТnХТФНən КгКН ОНТr. OnК ЦəбsЮs oХКn ПЮnФsТonКХ гonК ЦüЦФün qəНər rКСКЭ və ЭəСХüФəsТг 
oХЦКХıНır. FərНТ ПЮnФsТonКХ гonКnın ЦüЦФün oХЦКНığı СКХНК ЛТr sırК ЦОЦКrХıq vКsТЭəХərТnНən 
ТsЭТПКНə oХЮnК ЛТХər. BЮ ЦəqsəНХə ЦüvəqqəЭТ КrКФəsЦəХərНən, şТrЦКХКrНКn, ЦОЛОХХərТn НüгüХüş 
ПorЦКХКrınНКn ТsЭТПКНə ОЭЦəФ ЦəsХəСəЭНТr.    

GənМ nəsТХ üхün ТnЭОrвОrТn вОnТНən ПorЦКХКşНırıХЦКsı onЮn СəвКЭ ПəКХТввəЭТnТ nəТnФТ КşКğı sКХır, 
əФsТnə onЮn ПəКХХığını КrЭırır. SЭКЛТХ və ОвnТМТnsХТ ТnЭОrвОr ЦüСТЭТ onХКrК psТбoХoУТ МəСəЭНən ЦənПТ 
ЭəsТr РösЭərТr. BЮ НК,  ТnЭОrвОrТn ЛТХКvКsТЭə КТХənТn ЭərФТЛТnə Рörə ПorЦКХКşНırıХЦКsının  ЛТr НКСК 
vacibliyini gösЭərТr.   

İnЭОrвОrТn ТnsКnın СəвКЭ ПəКХТввəЭТ üхün  ФoЦПorЭХЮ oХЦКsı onЮ ЛüЭün ЭəСХüФəХərНən ЦüСКПТгə 
ОЭЦəХТНТr. TəСХüФə вКХnıг ЦüСТЭТn гərərХТ ПКФЭorХКrınНКn ТЛКrəЭ НОвТХ, o ОвnТ гКЦКnНК ТnЭОrвОrТn 
вКrКЭНığı nКrКСКЭХıqХКrНКn НК ТЛКrəЭНТr. İnЭОrвОrТn rКСКЭХığının əsКs ЦüФəЦЦəХХТвТ onНКНır ФТ, o, 
ТnsКn üхün nКrКСКЭХıq вКrКЭЦКsın. BЮ НК, ТnЭОrвОrТn ПorЦКХКşНırıХЦКsının ЛüЭün КspОФЭХərТnТn nəгərə 
КХınЦКsının гərЮrТХТвТnТ РösЭərТr.  

Ailə üzvlərindən biri hərəkət məhdudiyyətinə və görmə zəifliyinə malik olan halda interyerin 
ПorЦКХКşНırıХЦК prosОsТnə bir qədər fərqХТ вКnКşЦК Эələb olunur. Belə ТnsКnХКrın, ЛКşqК söгХə desək 
ТnvКХТНХТвТ oХКn ТnsКnХКrın ТnЭОrвОrНə rahat və təhlükəsТг şəkildə hərəkət etmələrТnТ, onХКrın 
tələЛКЭХКrının öНənilməsini təmin etmək üçün  ТnЭОrвОrТn ПЮnФsТonКХ гonКХКrının və interyer 
ФonsЭrЮФsТвКХКrının öХхüХərТ norЦКХКşНırıХЦКХıНır. İnvКХТН ФrОsХoХКrının Сərəkət etməsi və  dönməsi 
üçün müəyyən sahə tələЛ oХЮnНЮğЮnНКn СərəkəЭ гoХКğının ОnТ ФТПКвət qədər oХЦКХıНır. ВКşКвış 
mühitinin buna imkan verməНТвТ гКЦКn ТnЭОrвОrТn ЭrКnsПorЦКsТвКsı ЭəЦТn oХЮnЦКХıНır.  BЮ НК öг 
növbəsində əşвК-sahə mühitinin həllinə öz təsirini göstərir. Eyni zamanda məТşət -təsərrüfat 
proseslərinin yerinə yetirilməsТ гКЦКnı ТnvКХТНХər üçün əХvОrТşХТ şərait təЦТn oХЮnЦКХıНır. BОХə 
ТnsКnХКrın Сəm ailədə, həm də cəmiyyətdə bioloji, sosial və psixoloji adaptasiyadan asan keçməsi, 
onХКrın sКğХКЦ Сəyata yönəldilməsi və əhval-ruhiyyələrinin yüksəldilməsi üçün interyerin rolu 
böyükdür. Cəmiyyət müxtəlif sosial qruplardan təşФТХ oХЮnНЮğЮ üхün вКşКвış ТnЭОrвОrТ Нə hər bir 
sosТКХ qrЮpЮn ПТгТФТ ТЦФКnХКrınК və mənəvi tələblərinə cavab verməlidir 

DОвТХənХərНən ЛОХə nəЭТМəвə РəХə ЛТХərТФ ФТ, КТХəНКбТХТ ЦünКsТЛəЭХərə, КТХənТn əСvКХ-rЮСТввəsТnə, 
onЮn sКğХКЦХığınК ТnЭОrвОr ЛТХКvКsТЭə ЭəsТr РösЭərТr. İnЭОrвОrТn ЦəqsəНəЮвğЮn ПorЦКХКşНırıХЦКsı 
МəЦТввəЭТn ЛüЭün sosТКХ ЭəЛəqəХərТnТn nəгərə КХınЦКsını ЭəХəЛ ОНТr. BЮ səЛəЛНən Нə вКşКвış 
ТnЭОrвОrТnТn ПorЦКгХКşНırıХЦКsı üгərТnНə КpКrıХКn ТşХər sonsЮгНЮr.  

Aхar söгlər: ТnЭОrвОr, ЦОЛОХ, НОЦoqrКПТвК, ЦənгТХ, КТХə. 
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The formation of living interior from social expendient point of view 

 
S u m m a r y 

Living interior is for main and social group of families of society. If must be consitend the relation 
between human and interior sphere, the changes all the time, which manes the analyze of formation of 
interior principles very actual and important. Social and demographic process must be also consident during 
the formation of interior sphere. It is only possible families meet all the requirement of interior. 

Key words: interior, furniture, demographic, apartment, family. 
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Müasir istehsaХ гШЧКХКЫıЧıЧ ЦОЦКЫХıq 

PХКЧХКşНıЫЦК ЭəşФТХТЧə ШХКЧ ЭəХəЛХəЫ 

      
БüХКЬə 

 AгərЛКвМКnın ФТхТФ ЦəsФənХərТnНə КqrКr ТsЭОСsКХКЭ ЦüəssТsəХərТnТn ЛКş pХКnХКrının və НОЭКХ pХКnХКşНırЦК 
ХКвТСəХərТnТn ТşХənЦəsТ " ТnsКnın ТsЭОСsКХКЭНКФı ПəКХТввəЭТ " və " sənКвО əsКsınНК ПəКХТввəЭ РösЭərən ТsЭОСsКХ " 
sТsЭОЦТnə qoвЮХКn ЭəХəЛХərТn nəгərə КХınЦКsı ТХə СəвКЭК ФОхЦəХТНТr. 

 Aхar söгlər: AгərЛКвМКn, ФənН ЭəsərrüПКЭı, ФТхТФ вКşКвış ЦəsФənХərТ, ЛКş pХКn, ТsЭОСsКХ гonКХКrı. 
 

    K. A. Hasanova-Farajova 

 

 

Requirements  for architectural and 

Planning organization of modern production 
 

Summary 

 Planning of the detailed master plans of agriculture enterprises in the small settlements of Azerbaijan 
should be based on the requirements of the system: "people and the production", "goods and production on 
the industrial scale". 

  Key words: Azerbaijan, agriculture, small settlements, master plan, industrial scale.  
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G.A.İsbatov 

,,BaФı Нövlət layihə İnstitutu” 

 

 

 

BнВоK VƏ İRİ ŞƏHƏRLƏRİN PLANLAŞDIRILMA STRUKTURUNUN 

FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFI 

 

Böyük və ТrТ şəhərlərТn ПorЦКХКşЦКsı və ТnФТşКПının ХКвТСə təcrübəsinin təhlili göstərir ki, 
şəhərlərin hərtərəПХТ rОФonsЭrЮФsТвКsı ХКвТСələrТnТ ТşХəyərkən və onХКrın вОnТНənqЮrЮХЦКsını Сəyata 
keçirərkən ЦüКsТr şəhərsКХЦК ТnФТşКПının РОnТş Эəcrübəsinə əsКsХКnЦКq, НünвКnın qКЛКqМıХ 
şəhərsalma təcrübəsini nəzərə almaq, onu düzgün dəyərləndirmək və вКбşı ТsЭТqКЦət almaq 
vacibdir.  

Şəhərlərin yenidən qЮrЮХЦКsının ЦüКsТr Эələblər əsКsınНК КбЭКrış вoХХКrı əsasən iki istiqamətdə 
КpКrıХır. BТrТnМТsТ - şəhərlərin bütövlükdə pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn ЦəsФЮnХКşЦК proЛХОЦХəri ilə 
ЛКğХı oХКn ТnФТşКПı ТХə əlaqəНКrНır. İФТncisi - şəhərТn Квrı-Квrı СТssələrinin tikintisinin məkan təşФТХТnə 
diqqəti yönəХНТr, СОх ЛТr şəkildə üЦЮЦТ pХКnХКşНırıХЦК ФonsОpsТвКХКrınК ЭoбЮnЦЮr.  

AzərЛКвМКn RОspЮЛХТФКsı şəhərlərinin müasir mərhələdəki yenidənqurma problemi, 
respublikada XX əsrin əvvəlində sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra, ölkədə sənayeləşЦənin 
ЛКşХКНığı və, ilk növbədə, Azərbaycanda neft və nОПЭхıбКrЦК sənayesinin sürətlə ТnФТşКП ОЭНТrТХЦəsi 
СКqqınНК qərar qəЛЮХ oХЮnНЮğЮ гКЦКn ЦОвНКnК qəldi. Bu, əsasən BКФı və AЛşОron şəhərlərinə aid 
ТНТ. RОspЮЛХТФКnın sənayeləşЦəsТ şəhərsalma təcrübəsinin nəzəri cəhətdən əsКsХКnНırıХЦКsınК və 
sosТКХТsЭ şəhəri ilə, ЦövМЮН ЛКşqК ТМЭТЦКТ-ЭКrТбТ şərtlərdə təşəФФüХ ЭКpЦış şəhərlər КrКsınНК Пərqləri  
müəyyənləşНТrЦək  məsələlərinə böyük təkan verdi. Bu mövzu ilə ЛКğХı ЦüбЭəlif, bəzən tamamilə 
bir-birinə əks fikirlər var idi.  

BТr СКХНК, şəhərlərin yenidənqЮrЮХЦКsınК НОsОnЭrКХТгКsТвК və вК НОгЮrЛКnТгКsТвК ФТЦТ ЛКбıХırНı, 
yənТ şəhərin zəhməЭФОşХərin məsФЮnХКşЦК vКsТЭəsТ oХЦКsı ТnФКr ОНТХТrНТ. DОгЮrЛКnТгКsТвa 
tərəПНКrХКrı СОsКЛ ОНТrНТХər ФТ, ФКpТЭКХТsЭ şəhərlərТnТn nöqsКnХКrı və хКЭışЦКЦКгХıqХКrı (sıбХıq, 
бКrКЛКХıqХКr, Эəbiətdən təcrid olma və s.) ümumiyyətlə, ЛüЭün şəhərlərə məxsusdur. Onlar təsdiq 
ОНТrНТ ФТ, şəhər – bu, rəqib sinifli cəmiyyətin bütün təzadlКrı, КnЭТСЮЦКnТsЭХТвТ, ТsЭОСsКХКЭın 
КnКrбТвКХıХığı ТХə вКrКЭНığı ЛТr КnХКвışНТr. BЮrКНКn ЛТrЛКşК ЛОХə bir nəticə хıбırНı ФТ, ЦəsФЮnХКşЦКnın 
şəhər ПorЦКsı КnМКq sТnТПХТ Мəmiyyət üçün xarakterikdir, sinifsiz cəmiyyətdə şəhər özünün ictimai-
sosТКХ ЛКгКsınНКn məhrum olur və tədricən zəhməЭФОşХərin sənaye və kənd təsərrüПКЭı Цüəssisələri 
вКбınХığınНК,  хКЭНırıХЦК вoХХКrı (nəqХТввКЭ) ЛoвЮnМК pКrхКХКnЦış, Лərabər şəkildə xətti 
məsФЮnХКşЦК ПorЦКsınК ФОхТН prosОsТ гКЦКnı, вoб oХЮr. BЮ ФonsОpsТвК ЦüбЭəlif təвТnКЭХı ərazilərin 
pКrКХОХ гonКХКşЦКsı prТnsТpТnə əsasən qЮrЮХЦЮş ПЮnФsТonКХ-Кбın ЦəsФЮnХКşЦК sбОЦТnНə öz 
ifadəsТnТ ЭКpНı. MКqnТЭoqorsФ, VoХqКqrКН, MosФvК əЭrКПınНК “ВКşıХ şəhər” və ЛКşqК вКşКвış 
yerlərТnТn pХКnХКşНırıХЦК ХКвТСələrТ ТşХənərkən tətbiq olunan bu sxem КгКН, СОх ЛТr şОвХə ləngiməyən 
şəhər ТnФТşКПı şərКТЭТ ФТЦТ ЛКбıХırНı.  

BКşqК ЛТr СКХНК,  şəhərsКХЦКnın ТnФТşКПı -  РОНТşТnНə şəhərin məСv oХЦКsı НОвТХ, onЮn ЭТФТnЭТsТ 
və pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn Цəzmununun kökdən dəвТşЦəsТ ЛКş vОrən, tarixən əsКsХКnНırıХЦış 
prosОs ФТЦТ ЛКбıХırНı.   

Müasir cəmiyyətdə məsФЮnХКşЦКnın şəhər ПorЦКsı sКбХКnıХır, şəhərsalma fəaliyyətinin sosial 
məqsədlərТ şəhərlərin məhvi ilə НОвТХ, ТnsКnın əmək və məТşəЭТnТn вОnТ şərtlərinə ЮвğЮn oХКn 
ЦОЦКrХıq-məФКn ЦüСТЭТnТn вКrКНıХЦКsı ТХə ЛКğХıНır.  

Bu tendensiyalar 30-cu illərin əvvəlində MosФvКnın pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn ФonФЮrs – 
müsabiqə layihəsТ ТşХənən гКЦКn, КвНın şəkildə özünü göstərНТ. ƏsКs Цəsələ tarixən ПorЦКХКşЦış 
pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn nöqsКnХКrı ТХə MosФvКnın, öХФənin pКвЭКбЭı və iri elmi-sənaye mərkəzi  
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ФТЦТ ТnФТşКПının вОnТ ЭələblərТ КrКsınНКФı ЭəгКНХКrı КrКНКn qКХНırЦКqНКn ТЛКrət idi. Layihələrdə 
müxtəХТП pХКnХКşНırıХЦК ФonsОpsТвКХКrı əks olunurdu. Bir halda radia-СКХqКvКrТ sТsЭОЦТn sКбХКnıХЦКsı  
və sonrКФı ТnФТşКПı ТХə pКrхКХКnЦış və вК ФoЦpКФЭ pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮ ЭəФХТП ОНТХТrНТ. BКşqК 
variantlarda diqqəЭ şəhərТn КгКН ТnФТşКПınК ТЦФКn vОrən, hərəkəЭХТ, Кхıq qЮrЮХЮşХЮ şəhər pХКnının 
вКrКНıХЦКsınК вönəХНТХТrНТ. DКСК sonrК, СüНЮНХКrınНК вКşКвış, əmək və istirahət yerləri birləşНТrТХən 
iri, sərbəst rayon komplekslərТnТn вКrКНıХЦКsı ЦəsələsТ qoвЮХЮrНЮ, ЛЮnЮnХК вКnКşı, ЛЮ rКвonХКrın 
hər birisi sərbəsЭ pХКnХКşНırıХЦК vКСТНТnə çevrilirdi.  

KonФЮrs vКrТКnЭХКrınНК КşКğıНКФı nəzəri və layihə ТşХərində və həm də xaricdə öz əksini tapan 
ЦüКsТr şəhərТn ЦüСüЦ ТnФТşКП proЛХОЦХərТ qoвЮХЦЮşНЮ: ФoЦpХОФs rКвonХКrın вКrКНıХЦКsı, şəhərin 
ТnФТşКП ОНə bilən Кхıq pХКn sЭrЮФЭЮrЮ, şəhər ərКгТsТnТn ПЮnФsТonКХ гonКХКşЦКsı və s. Layihələrdə öz  
Нövrü üхün  proqrОssТv (qКЛКqМıХ) ТНОвКХКr ТşlənТХЦТşНТ: şəhər sərhədlərТ РОnТşХənНТrТХЦТş, Рələcəkdə 
mənimsənilmək üçün daha əХvОrТşХТ pОrТПОrТвК rКвonХКrı КşФКrК хıбКrıХЦış, РОnТşХəndirilən şəhərin 
вОnТ rКвonХКrınК əhalinin köçürülməsi nəticəsində mərkəzi hissələrТn sıбХığının Эədricən КгКХНıХЦКsı 
nəzərdə ЭЮЭЮХЦЮş, ЦКРТsЭrКХХКrın ТsХКСКЭınК ЛöвüФ НТqqəЭ vОrТХЦТşНТ. InФТşКП ОЭЦТş AvropК 
ölkələrində çox və ya az fəКХХıqХК вКrКНıМıХıq КбЭКrışХКrı КpКrıХır, КrЭıq əhəmiyyəЭТnТ ТЭТrЦТş 
pХКnХКşНırıХЦК Эəsəvvürlərinin yenidən dəyərləndirilməsТ ЛКş vОrТr. Бüsusilə II Dünya 
müharibəsindən sonrКФı ТХХərdə Avropa ölkələrində müxtəХТП ТşРüгКr və təгКНХı, rКНТФКХ və səthi 
təkliflər meydana gəХЦТşНТ. QКЛКqМıХ şəhərsalma təcrübəsinin nailiyyətləri müxtəlif ölkələrdə 
şəhərsalma fəaliyyətinin köklü fərqlərini azaltmaq, xüsusilə də məhv etməФ ТqЭТНКrınНК НОвТХ.  
BЮnЮnХК вКnКşı, ТrТ şəhərlərТn pХКnХКşНrıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn  вОnТНən qЮrЮХЦКsı ТХə ЛКğХı ЦКrКq 
НoğЮrКn ЛТr sırК əsasən, texniki-pХКnХКşНırıХЦК proЛХОЦХəri mövcuddur.  

İrТ pКвЭКбЭ şəhərlərin – London, Paris, Tokio, VКşТnqЭon və Л. pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn 
ТnФТşКПı üгrə çoxlu sayda təkliflər irəХТ sürüХЦüşНü. EвnТ гКЦКnНК ЛöвüФ və ФТхТФ şəhərlərin də 
pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrХКrının ПəКХ КбЭКrışı НК КpКrıХırНı. RəngarənРХТвТn хoб oХЦКsınК ЛКбЦКвКrКq, 
qКpКХı, ФonsОnЭrik sistemlərdən Кхıq, sərbəsЭ ТnФТşКП ОНən sistemlərə ФОхТН ЭОnНОnsТвКsı НКСК хoб 
nəzərə хКrpır. BОrХТn və Roma, Stokholm və Kopenhagen, Milan və LТon şəhərləri üzrə layihə 
təklifləri belələrindəndir.      

1935-ci ildə MosФvКnın rОФonsЭrЮФsТвКsı üгrə layihə təklifləri əsКsınНК o ТХХərdə Sovet 
İЭЭТПКqının ЛКşqК şəhərlərinin də (o cümlədən BКФının) вОnТНən qЮrЮХЦКsı və rОФonsЭrЮФsТвКsı 
sahəsində ЛöвüФ ТşХər görülürdü. Böyük əraziləri tutan iri sənКвО şəhərlərinin yenidən qЮrЮХЦКsı 
гКЦКnı, Эəbii ki, daha çox çətinliklər вКrКnırНı. OnХКrın Цənimsənilməsi çox böyük səy və vəsait 
tələЛ ОНТrНТ. MКННТ ПonНЮn sКбХКnıХЦКsının vКМТЛХТвТ ТХə СОsКЛХКşЦКq, şəhərlərТn ТnФТşКПınК oХКn 
passiv münasibətə üstün gəlməФ ХКгıЦ ТНТ.  

MosФvКnın ЛКş pХКnının вОnТ ХКвТСəsТnТn ТşХənilməsi kimi müxtəХТП вКrКНıМı Эəkliflərin böyük 
qismi 1963-1965-ci illərdə ОНТХЦТşНТ. BəгТ pХКnХКşНırıХЦК sбОЦХəri əvvəlkilərdən əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqlənТrНТ, ЛЮnЮnХК вКnКşı, ХКвТСə ЦКЭОrТКХХКrınНК ТФТ ЭОnНОnsТвКnı (ТsЭТqКЦəti) izləmək 
mümkündür. Bir haХНК, şəhərlərТn ТnФТşКПı opЭТЦКХ öХхüХərdə, öг qЮrЮХЮşЮnК Рörə qКpКХı, ЛТЭЦТş 
şəhər-peyklərin böyüyərəФ şəhər-metropolisə çevrilməsТ ФТЦТ ЛКбıХır. Şəhər əraziləri bir-birindən 
təМrТН oХЮnЦЮş, sərbəsЭ rКвonХКrК КвrıХır. IМЭТЦКТ Цərkəzlər sistemi bir-birinə tabe pilləli ierarxiya 
əsКsınНК qЮrЮХЮr, üЦЮЦТ pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮ Тsə kəsТşən diametrlərin radial-halqavari 
sisteminin böyüməsТ СОsКЛınК ТnФТşКП ОЭНТrТХТr. BКşqК ЛТr СКХНК, şəhərТn Квrı-Квrı СТssələrinin daha 
sərbəsЭ qКrşıХıqХı əlaqəsi olan dəвТşФən гonКХКşЦКвК ФОхТН əsКsınНК Кхıq şəhər sЭrЮФЭЮrХКrının 
müxtəХТП vКrТКnЭХКrı ТşХənТr. ŞəhərТn üЦЮЦТ pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn ЭəkminləşЦəsinin konkret 
şərtlərinə görə ictimai-xidmət mərkəzləri müxtəХТП  ЮвğЮnХКşЦКХКrК ЦКХТФНТr.     

XX əsrin 70-ci illərində SSRİ-nin rəhbər orqКnХКrı Эərəfindən MosФvК şəhərТnТn ЦОЦКrХıq-
pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn ЦüКsТr şəhərsalma tələblərinə ЮвğЮn oХКrКq Рələcək 
təkminləşНТrТХЦəsinin zərЮrТ oХНЮğЮ; вКşКвış вОrХərinin zəhməЭФОşХərТn Тş вОrХərinə 
вКбınХКşНırıХЦКsı; ЭТФТХЦТş ərazilərlə Кхıq вКşıХХıq ЦəФКnХКrının СКrЦonТФ ЮвğЮnХКşНırıХЦКsı; вОnТ 
ТsЭОСsКХКЭ гonКХКrının вКrКНıХЦКsı və ЦövМЮН oХКnХКrın pХКnХКşНırıХЦК və tikintisinin 
вКбşıХКşНırıХЦКsı qОвН oХЮnЮr.  BЮ ЦüСüЦ Эələblər XX əsrТn orЭКХКrınНК SovОЭ İЭЭТПКqının ЛКşqК ТrТ 
şəhərlərinin, həmçinin, müharibədən sonrКФı ТХХərdə sosТКХТsЭ qЮrЮМЮХЮğЮ вoХЮnК qədəЦ qoвЦЮş  
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BoХqКrısЭКn, ВЮqosХКvТвК, MКМКrısЭКn DОЦoФrКЭТФ rОspЮЛХТФКsı, RЮЦınТвК, кОбosХКvКФТвК, PoХşКnın 
ТrТ şəhərlərТnТn pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn pОspОФЭТv ТnФТşКПının əsКsını ЭəşФТХ ОНТr.  

Sosialist ölkələrТ pКвЭКбЭХКrının pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrХКrının Эəhlili XX əsrТn ТФТnМТ вКrısınНК 
onХКrın əsКs ТnФТşКП вoХХКrını Цüəyyən etməyə imkan verir.  

VКrşКvК şəhərinin məФКn sЭrЮФЭЮrЮ VКrşКvК şəhər ФoЦpХОФsТnТn (VŞK) – aqlomОrКsТвКsının 
qЮrЮХЮşЮ ТХə sıб ЛКğХıНır və əhəmiyyətli dərəcədə onunla təyin edilir.  

кОбТвКnın pКвЭКбЭı – Praqa 70-ci illərdə regional məsФЮnХКşЦК sТsЭОЦТ nəzərə КХınЦКqХК 
ПorЦКХКşır. 1976-Мı ТХНə PrКqК pКвЭКбЭ şəhərinin və PrКqК OrЭК кОбТвК КqХoЦОrКsТвКsının 1990-Мı ТХə 
qədərki məФКn ТnФТşКПı pХКnı ЮгКq pОrspОФЭТvə 2010-cu ilə qədərФТ şəhərsКХЦК ФonsОpsТвКsınК 
ЮвğЮn oХКrКq Эəsdiqləndi.  

AХЦКnıвКnın pКвЭКбЭı BОrХТnТn вОnТНənqЮrЮХЦКsı və ТnФТşКПının ЦürəkkəЛ şərtlərТ РОnТş 
ЭКnınЦışНır. 1945-ci ildən sonrК şəhər və onun bir hissəsТ AХЦКnТвК DОЦoФrКЭТФ RОspЮЛХТФКsının 
pКвЭКбЭı oХНЮ. QОвН ОЭЦəФ ХКгıЦНır ФТ, onЮn sərhədləri, xüsusilə də qərb hissəsində şəhərin bütöv, 
tarixən təşəФФüХ ЭКpЦış гonКХКrını əhatə edir. Məsələn, 70-ci illərdə ADR pКвЭКбЭının Цərkəzi 
(Mitte rayonu) onun XIX əsrin əvvəllərindəФТ şəhər əraziləri sərhədlərinə ЮвğЮn Рəlir. Müharibədən 
sonrКФı sosТКХ-iqtisadi və mədənТ ТnФТşКПın РОНТşТnНə, fəКХ КpКrıХКn şəhərsКХЦК ТşХərinin nəticəsində 
ADR-Тn pКвЭКбЭı – Berlinin bütöv ictimai və ЦОЦКrХıq orqКnizmi kimi möhkəmləndirilməsТ ЛКş 
verdi. Müharibədən sonrКФı Цərhələdə 1949-cu ildə həyata keçirilən şəhərin bölünməsi ADR 
pКвЭКбЭının ЦəФКn qЮrЮХЮşЮnНК ЦərkəгТn qКrışıq вОrХəşНТrТХЦəsi, küçə şəbəkəsinin yelpikvari-
tangensial strukturu ilə ifadə olundu.  

BuНКpОşЭТn şəhərsalma problemlərТ ЛЮ şəhərdə əhalinin və kapitalist münasibətlərТnТn ТnФТşКПı 
mərhələsindən ЦТrКs qКХЦış ТsЭОСsКХКЭ qüvvələrinin həddindən çox cəmlənməsi (konsentrasiya) ilə 
ЛКğХıНır. ВОnТНənqurma mərhələsТnТn sonЮnК НoğrЮ, 1949-cu uldə MacarısЭКnın üЦЮЦТ 9338 ЦТn 
əhalisinin 1590 min nəfərТ BЮНКpОşЭНə СОsКЛХКnırНı.  EХə həmin ildə şəhərlə funksional əlaqədə olan 
əЭrКП вКşКвış вОrХərinin onun ərazisinə birləşНТrТХЦəsТ şəhərin sahəsinin 525 kv. km-ə qədər 
böyüməsinə səbəb oldu.  

1978-1980-ci illərdə MКМКrısЭКnın ərКгТ ТnФТşКПının ЛКş sбОЦТnНə BЮНКpОşЭТn ЛöвüЦəsinin 
tənzimlənməsinin yeni məsələləri və vasitələri müəyyənləşНТrТХНТ, onЮn КqХoЦОrКsТвК Эərkibinə isə 
вОnТ вКşКвış вОrХəri və əraziləri daxil edildi.     

BКş pХКnın вКrКНıМıХКrının ТНОвКХКrınНК şəhərin gələcək məФКn ТnФТşКПının ТsЭТqКЦətləri onun 
tarixən təşəФФüХ ЭКpЦış ЦorПoХoУТ sЭrЮФЭЮrЮ ТХə sıб ЛКğХıНır.  

BЮНКpОşЭТn ЛКş pХКnınК Рörə onun gələcək morfoloji kompozisiya sistemində şəhər 
strukturunun, mədəni dəyərlərinin, tarixinin və sТЦКsının qorЮnЮЛ sКбХКnıХЦК, ЦОЦКrХıq 
abidələrТnТn КşФКrК хıбКrıХЦКsı ЦəsələlərТ qКвНКвК sКХınЦКХı ТНТ.  Son вüгТХХТФНə BЮНКpОşЭТn 
dinamik böyüməsi onun struktur xüsusiyyətlərini müəyyən etdi. Hələ XIX əsrdə şəhərin daxili 
rКвonХКrının sürətlə НoХНЮrЮХЦКsı və tТФТnЭТsТnТn sıбХКşНırıХЦКsı ТХə əlaqəНКr oХКrКq, BЮНКpОşЭТn 
sonrКФı ТnФТşКПı, Сər şОвНən əvvəl, ekstensiv tikinti gedən хoб РОnТş бКrТМТ ərazilərinin 
mənimmsənilməsi yolu ilə ЛКş vОrТrНТ. BЮНКpОşЭТn pОrТПОrТвК və orЭК гonКХКrının Фəskin 
НТППОrОnsКsТвКsı, Лir-birinə  əks morfoloji xüsusiyyətlərТ ЛЮ şəkildə вКrКnНı.  

RЮЦınТвКnın pКвЭКбЭı – Buxarestin, XX əsrТn ТФТnМТ вКrısınНК – 1977-ci ildə вКşКНığı Эəbii 
fəlakətə - zəlzələyə baxmayaraq, çox böyük əСКХТ КrЭıЦı onЮ şərqТ AvropКnın ən ТrТ şəhərlərindən 
olan BuНКpОşЭХə eyni səviyyəyə qoвЮr. ƏРər 1960-Мı ТХНə Buxarestin əhalisi 1230 min nəfərə təşФТХ 
edirdisə, 1978-ci ildə 1858 min nəfərə qədər КrЭНı, şəhərəЭrКПı гonКnın əraziləri ilə bir yerdə isə 2 
mln. nəfərə вКбınХКşНı. Görünür, BЮбКrОsЭТn ЛöвüЦəsТnТn ЮğЮrХЮ tənzimlənməsi, ölkənТn ЛКşqК 
ЛöвüФ şəhərlərinin sürəЭХТ ТnФТşКП ТЦФКnХКrı nəzərə КХınЦКqХК ЛüЭöv ЦТХХТ ЦəsФЮnХКşЦК şəbəkəsinin 
ərКгТ pХКnХКşНırıХЦКsı хərçivəsində ЦüЦФünНür.  BЮбКrОsЭТn pКrхКХКnЦış pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮ 
eninə və meridional istiqamətlərdə ТnФТşКПın üsЭünХüвü ТХə tarixən вКrКnЦış rКНТКХ-halqa sistemini 
НКvКЦ ОЭНТrНТ. BЮбКrОsЭТn ЛКş pХКnınНК Квrı-Квrı ТrТ rКвonХКrНК əmək və вКşКвışın ЭКrКгХı ЛКХКnsının 
sənaye kompleksinin və вКşКвış ЭТФТnЭТsТnТn ЮвğЮn şəkildə yerləşНТrТХЦəsi yolu ilə вКrКНıХЦКsınК 
böyük əhəmiyyət verildi.  
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BoХqКrısЭКnın pКвЭКбЭı – Sofiya keçən yüzillik ərzində 1880-ci ildə 20 min nəfər əhalisi olan 

ФТхТФ şəhərdən bugünkü 1 mln-dan çox əhalisi olan metropolisə qədər böyüyərək çox böyük bir yol 
ФОхЦТşНТr. 1961-ci  ildə ТşХənЦТş və təsНТq oХЮnЦЮş şəhərТn ЛКş pХКnı 1980-ci ildə SoПТвКnın  
əhalisinin 900 min nəfərə, şəhərəЭrКПı Фənd yerləri ilə birlikdə isə 1,1 mln. nəfər oХКМКğını nəzərdə 
ЭЮЭЦЮşНЮ.   

1979-cu ildə ТşХənТХЦТş və təsНТq oХЮnЦЮş BoХqКrısЭКn ərazisinin mənimsənilməsi üzrə milli 
vКСТН ЛКş pХКn öХФə pКвЭКбЭının Рələcək böyümə problemlərinin səmərəli həХХ oХЮnЦКsınК ТЦФКn 
вКrКЭНı, ЛКş pХКnК вОnТ ЛКбışın oХНЮğЮnЮ ТsЛКЭ ОЭНТ. OnЮn вОnТ rОНКФsТвКsının ТşХənilməsi 70-ci 
illərin əvvəllərində qəbul olundu.  

MüКsТr şəhər strukЭЮrХКrının ПorЦКХКşЦКsının ən vacib amillərindən biri – sakinlərin ictimai, 
xidməti və mədənТ ФoЦЦЮnТФКsТвК sТsЭОЦТnТn вКrКНıХЦКsıНır. БТНЦəЭ sТsЭОЦТnТn РОnТş ТnФТşКП ОЭЦТş 
və əsКsХКnНırıХЦış ТОrКrбТФ, pТХХəХТ qЮrЮХЮş prТnsТpТ Сələ 40-Мı ТХХərdə şəhərin pilləli struktur 
ФonsОpsТвКsının вКrКnЦКsınК РəЭТrТЛ хıбКrЭНı (ЦТФrorКвon – вКşКвış rКвonЮ – şəhər rayonu – bütöv 
şəhər orqanizmi).  Bir çox müəlliflərin fikrinə görə 60-Мı ТХХərə qədər вКвıХКn ЛЮ prТnsТp ЛüЭün şəhər 
ərazisinin və ЛüЭün şəhər əhalisinin sosial-xidmət infrastrukturu ilə bərabər təЦТn oХЮnЦКsını Сəyata 
keçirərəФ ЦüКsТr şəhərsalma məsələlərinə ЮвğЮn Рəlirdi. Müxtəlif dərəcəХТ, ТОrКrбТФ şəkildə bir-
birinə tabe olan nöqtəvi mərkəzlər sistemi və onu əhatə edən xidmət olunan ərazilər ЮвğЮn 
şəhərsalmК ФoЦpoгТsТвКsının əsКsını ЭəşФТХ ОЭНТ. BЮ ФonsОpsТвК əsКsınНК ЛТr хoб şəhərsКХЦК ТşХəri 
həyata keçirildi.  

LКФТn, Şərqi Avropa ölkələrində ЛКş vОrən həqТqТ şəhərsalma proseslərТnТn ЦüşКСТНələri təsvir 
olunan prinsiplərin həвКЭТХТвТnТ, onХКrın əhəmiyyətini təsdiq etmədi. PilləХТ sТsЭОЦ şəhər 
strukturunun və onun xidməЭ sТsЭОЦТnТn qЮrЮХЦКsı üхün ФТПКвət etmədi. Yeni obyektiv təzahürlər 
(hadisələr), hər şОвНən əvvəl, müxtəlif dərəcəli, ölçülü, profilli, morfoloji xüsusiyyətli  
poХТПЮnФsТonКХ rКвonХКrın ЦОвНКna gəlməsТ şəhər sЭrЮФЭЮrЮnЮn ПorЦКХКşЦКsı prТnsТpТnТn 
xarakterinin daha  mürəkkəb və müxtəlifliyini göstərНТ. Şəhər strukturu üçün onun elementlərinin 
ПЮnФsТonКХ ТбЭТsКsХКşЦКsınК və ЦorПoХoУТ qЮrЮХЮşЮnК Рörə fərqləndirilməsi daha əhəmiyyətlidir, 
nəinki onun ierarxik pillələrə görə fərqləndirilməsi. Xidmət mərkəzlərТ sТsЭОЦТnТn ПorЦКХКşЦКsı 
prosesində ierarxik olmayan təsiredici qüvvələr КşФКr oХЮnНЮ. BЮnХКr əhalinin hərəkətliliyinin 
КrЭЦКsı, бТНЦətin seçimində ərКгТ вКбınХığının roХЮnЮn КşКğı НüşЦəsi ilə bağХı ТНТ. 

Bu səbəblər хoб qoХХЮ üЦЮЦşəhər xidməti sisteminin və onЮn ТбЭТsКsХКşЦış qovşКqХКrının 
əhəmiyyətini möhkəmləЭНТ. ƏФsəriyyət xidmət komplekslərinin, ünsiyyətin cəХЛ oХЮnНЮğЮ şəhər 
ФoЦЦЮnТФКsТвКХКrı şəbəkəsinin təyinedici əhəmiyyəti müəyyən olundu.  

İrТ şəhərlərТn ЛКş pХКnХКrının və orКНК ЛКş vОrən proseslərin təhlili göstərНТ ФТ, pКвЭКбЭ şəhərləri 
ictimai-mədənТ ПЮnФsТвКХКrХК НoХğЮn, хoб ТrТ, Цürəkkəb orqanizm kimi xidmət və mədəni ünsiyyət 
sТsЭОЦТnТn ПorЦКХКşЦКsının вОnТ, хoб ЦürəkkəЛ вoХХКrının qКnЮnКЮвğЮnХЮqХКrının öвrənilməsi üçün 
zəngin material təqdim edir. Bu prosesləri nəzərdən keçirərkən qeyd etmək olar ki, hal-СКгırНК və 
вКбın Рələcəkdə şəhərin tarixi özəyindən ЛöвüФ ЮгКqХıqНК oХКn pОrТПОrТвК pХКnХКşНırЦК гonКХКrının 
mərkəzlərТnТn вКrКНıХЦКsı ФonsОpsТвКsı şəhər ФКrФКsının КrНıМıХ ТnФТşКП  qКnЮnКЮвğЮnХЮqХКrınК 
ЮвğЮn РəХЦТr. IrТ şəhərin polisentrik mərkəг sТsЭОЦТnТn ПorЦКХКşЦКsının proqrОssТv ТНОвКХКrının 
rОКХХКşЦКsı вoХЮ НКСК хoб öгünü НoğrЮХНЮr: Цərkəг sТsЭОЦТnТn ТnФТşКПı əsasən şəhərin tarixi 
özəвТnТn СüНЮНХКrınНКn Фənarda olan, lakin bilavasitə onЮnХК ЛКğХı oХКn şəhərin orta hissəsi 
rКвonХКrının ТnЭОnsТv Цənimsənilməsi yolu ilə ЛКş vОrТr.  

RОФonsЭrЮФsТвК oХЮnКn ТrТ şəhərlərin misal gəЭТrТХЦТş pХКnХКşНırıХЦК sбОЦХəri xarici layihə 
təcrübəsində nümunə ФТЦТ РöЭürüХЦüşНü. BЮnК ЛКбЦКвКrКq, üЦЮЦТХТФНə onХКr şəhərlərin 
pХКnХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn ТnФТşКПının ЦüКsТr ЭОnНОnsТвКХКrının ЦüбЭəlifliyini göstərir. Bu 
ЦТsКХХКrНКn Рörünür ФТ, şəhər КqХoЦОrКsТвКХКrının ЦОвНКnК Рəlməsi və СüНЮНХКrı НКбТХТnНə 
rekonstruksiya tədbirləri həyata keçirilən ərazilərin ölçülərТnТn КrЭЦКsı ТХə ЛКğХı şəhərsalma 
problemlərТnТn ЦТqвКsХКrı СКnsı şəkildə dəвТşə bilər.  

Açar sözləri: layihə təcrübəsТ, rОФonsЭrЮФsТвК, şəhərlər, məsФЮnХКşЦК, Цəkan təşФТХТ, ЛКş pХКn. 
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İ.A. Isbatov 

The Formation and Development of the Planning Construction of  the Big and  

Large-scaled Towns. 

 

Summary 

The general plans' analysis of  large-scaled towns and processes that take place in them, shows that the 
metropolitan cities are large-scaled and complicated organisms and saturated with public-cultural functions. 
These metropolitan cities represent a rich material for natural laws' conformity studies of new and  
compound ways and formations of the service and cultural communication systems. Scrutinizing these 

processes, we can mention, that the centers of peripheral planning zones are rather far from the historical 

nuclear of the city. And the conception for the creation of these centers doesn't coincide with the natural 
laws' conformity of the fame work development and its capacity either at present or in the nearest future. 
Another way for the realization of  the progressive ideas about the formation of  the polycentric system of the 
large-scaled city centers is more justified: the development of the center system, mainly by means of an 

intensive mastering of the middle part regions, that are situated out of the historical nuclear of the city, but 
directly connected with them. 

Key words: planning practice, town reconstruction, settling, areal organization, general plan.   
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BöвüФ ЛКФıЧıЧ ЫОРТШЧКХ ТЧФТşКП pХКЧıЧНК ЦüСТЭТЧ şəhərsalmada mühitin 

ekoloji tənzimlənmə problemləri. 

 
Xülasə 

BöвüФ BКФının RОqТonКХ İnФТşКП  PХКnı хərçivəsində AЛşОron AqХoЦОrКsТвКsı və xüsusən BКФının 
ЦОЦКrХıq – pХКnХКşНırЦК sЭrЮФЭЮrЮ, СəЦхТnТn şəhərsalma nöqteyi nəzərindən  ekoloji problemlərin həlli bu 
məqalədə öz yerini ЭКpЦışНır. BЮnХКrХК  вКnКşı ЛЮrКНК BКФı şəhərТnТn ЛКş pХКnХКrının qОnОгТsТ, ЦОЦКrХıq-
pХКnХКşНırЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn və AЛşОron AqХoЦОrКsТвКsının pХКnХКşНırЦК sЭrЮФЭЮrЮnЮn Цəsələləri 
КrКşНırıХЦışНır.  

Açar sözlər:   şəhər КqХoЦОrКsТвКsı, şəhərsКХЦК ОФoХoРТвКsı, AЛşОronЮn  вenidən qurulma proqrКЦı.  
    

                                                         A.M. Azizov 

 

EЧЯТЫШЧЦОЧЭКХ uЫЛКЧ pХКЧЧТЧР pЫШЛХОЦЬ uЧНОЫ ЭСО “BТР BКФu ЫОРТШЧКХ  
НОЯОХШpЦОЧЭ pХКЧ” 

 
Summary 

The existing ecological problems of Absheron aggloЦОrКЭТon КnН BКФЮ ЮnНОr “BТР BКФЮ rОРТonКХ 
НОvОХopЦОnЭ pХКn” КrО КnКХвгОН ПroЦ ЭСО КrМСТЭОМЭЮrКХ КnН Эoаn-planning point of view in this article. The 
РОnОsТs oП ЦКТn pХКn oП   BКФЮ, ТЭ’s КrМСТЭОМЭЮrКХ-planning structure and Absheron  agglomeration planning-
structure issues are investigated in the article. 

Key words:  city agglomeration, city ecology, Big Baku regional development plan, polluted areas 
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Azərbaycan RОЬpuЛХТФКЬı şəraitində şəhəЫТЧ ЦОЦКЫХıq – pХКЧХКşНıЫЦК quЫuХuşuЧuЧ 
ПШЫЦКХКşЦКЬı. 

Xülasə. 

Şəhərlərin, müxtəlif dərəcəХТ вКşКвış вОrХərТ ФТЦТ, ФoЦpХОФs ТnФТşКПı – məsФЮnХКşЦК sТsЭОЦТnТn 
təkmilləşЦəsinin, qeyri-istehsal sahəsilə şəhərвКrКЭЦК ЛКгКsının, СəЦхТnТn şəhərin strukturunu (orqanizmini) 
təşФТХ ОНən bütün sistemlərin nəzərdə tutulan mütənКsТЛ, qКrşıХıqХı ТnФТşКПı üхün əsКs şərtlərdən biridir. 
Söhbət istehsal sahələrindən, elm müəssisələrindən, вКşКвış və ictimai-xidmət sistemlərindən, mühəndis 
qЮrğЮХКrınНКn, nəqХТввКЭНКn, КЛКНХКşНırЦК, ЭТФТnЭТ və təmir-ekspluatasiya komplekslərindən və s. gedir. 

Açar sözlər: şəhərlərТn ТnФТşКПı, ЦəsФЮnХКşЦК sТsЭОЦТ, ЭОбnТФТ, rОФonsЭrЮФsТвК, ЭТФТnЭТ, əhalinin sКвı. 
 

 

N. G. Nagiyev 

 

Formation of architectural- planning structure of the city in conditions of the Republic of 

Azerbaijan. 

 
Summary 

Complex development of the cities as centers of residential sites of different ranks – it is necessary to 
improve the system of settling, offering proportional, interconnected development of city-forming base and 
non-productive field and all systems making patterns of the city. The issue is about industry of enterprises 
and educational institutions, houses, public service departments, engineering equipment, transportation, 
welfare in constructing and remodeling  operational complex and so on. 

Key words: development of the cities, the system of the settling, technical, reconstruction, construction, 
numbering of population. 
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ÇOXFUNKSİYALI  KOMPLEKSLƏRİN LAВİHƏLƏNDİRİLMƏSİNƏ 

MоБTƏLİF AMİLLƏRİN TƏSİRİ 

 

BКФının və digər ТrТ şəhərlərТn pХКnХКşНırЦК sТsЭОЦТnНə şəhər strukturunun fraqmentlərinin 
təhlili sübut edir ki, fraqmentlərin çox hissəsТ şəhər ЦüСТЭТnТn spОsТПТФ вКrКnЦış şəraitlərində 
fəaliyyət göstərТr. ŞəhərТn, onЮn pХКnХКşНırЦК rКвonХКrının və digər ərazi elementlərinin 
layihələndirmə prosesində həmin fraqmentləri vahid məkan sistemində, вОnТ şəhərТn “şəhərsalma 
ФКrФКsınНК” ТnЭОqrКХХКşНırЦКq ЦəqsədəЮвğЮnНЮr. 

 BЮ Рün НünвКНК хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХərТn РОnТş вКвıХЦКq ЭОnНОnsТвКsı КвНın Рörünür. 
FЮnФsТвКХКrın şəhər mühitinə ЮвğЮnХКşЦКsı, вОnТ şəraitə КНКpЭКsТвК oХЮnЦКsı onЮn хoбПЮnФsТвКХı 
obyektlər qКrşısınНК ЦüsЛət  xüsusiyyətlərТnТ КrЭırır. кoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХərin 
layihələndirilməsində ЦОЦКrХıq-fəгК pХКnХКşЦКsının ЦüбЭəlifliyi nəzərə КХınЦКХıНır. 

 кoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsТn вОnТ ОХОЦОnЭХərinin layihələndirilməsТ гКЦКnı, əsКs şərtlərdən biri 
şəhər mühitinin bütövlüyünü qorumaq və keyfiyyəЭТnТ КrЭırЦКqНır. BЮ Цəsələ bir tərəfdən şəhər 
ЦüСТЭТnТn ЦövМЮН rОsЮrsХКrının ФОвПТввətli dəвТşТЦТnə ОСЭТвКМ вКrКНır, НТРər tərəfdən maddi və 
məkan mühit xüsusiyyətləri təkmilləşНТrТХЦəsi, müasir təşФТХКЭТ, ТqЭТsКНТ nöqЭədən ТЦФКnХКrı 
КrЭırЦКğК əХvОrТşХТНТr.  
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 Layihəsi memar Zaha Hadidə məxsus Heydər ƏХТвОv ФoЦpХОФsТnТ Aгərbaycanda mövcud 

müasir interyer və eksteryerə malik komplekslər sırКsınК НКбТХНТr.  
  ох ЛКşХıМК Эərkib hissəni və ТФТ вКrНıЦхı sЭrЮФЭЮrЮ öгünНə birləşНТrən mərkəz ümumdünya 

məlumat vasitələrinə on-line rejimdə РТrТş ТЦФКnХКrınК ЦКХТФ ФТЭКЛбКnК və media mərkəzindən, milli 
və dünya təsviri sənət incilərТnТ nüЦКвТş ОЭНТrən sərgi-sКХonХКrınНКn, öХФəmizin tarixindən, mədəni 
irsindən bəhs edən multimedia və virtual sərgilərə aid muzey və mədəni irs mərkəzindən, min 
nəfərə вКбın ЭКЦКşКхı ЭЮЭКn ФonПrКns гКХınНКn ТЛКrəЭНТr. ВКrНıЦхı sЭrЮФЭЮrК Тsə mərkəгТn ТФТ РТrТşТ 
önündə yerləşən ümumi ictimai sahə - ПoвО, Рünün ЛüЭün sККЭХКrınНК Пəaliyyət göstərən 1250-yə 
вКбın КvЭoЦoЛТХТn НКвКnacaq-pКrФı və infrastruktur obyektləri daxildir.  

 MərkəгТn ТnşК ОНТХНТвТ üЦЮЦТ ərazi 15,93 hektara bərabərdir. Ümumi ərКгТnТn 2 СОФЭКrК вКбını 
əsКs ЛТnКnın və tikililərin yerləşНТвТ ЭorpКq sКСəsТ, 13,25 СОФЭКrı Тsə ХКnНşКПЭ ərazisidir. Mərkəz bir 
məkanda yerləşən və vahid kompleks təşФТХ ОНən üç əsas strukturdan ibarətdir. Kompleksin ümumi  
tikinti sahəsi 57 min kvadratmetrdir. Bu struktura 10.854 kvadratmetr sahəsi olan muzey və mədəni 
irs mərkəzi, 985 nəfərlik konfrans salonu, 27.880 kvadratmetr ərazisi olan çoxməqsədli zal və 
12.920 kvadratmetr sahəyə malik kitabxana və media mərkəzi daxildir. Bütövlükdə əsКs ЛТnКnın 
ümumi istifadədəki sahəsi 6.039 kvadratmetrdir. Kompleksdə yerləşən ФТЭКЛбКnКnın НКбТХТ ərazisi 
Кхıq СКХНКНır, вКХnıг ЛТr nОхə yer arakəsmələr ilə əhatə ОНТХТЛ. BЮrКНК oбЮМЮХКrın və media 
mərkəzinin istifadəçilərinin fərdi və вК qrЮp СКХınНК ЦəşğЮХ oХЦКq ТЦФКnХКrı oХКМКq. BЮrКНКФı ЛТr 
sırК oЭКqХКr səs ТгoХвКsТвКsı sТsЭОЦХəri ilə təchiz olunub.  

 Ümumi sahəsi 10.854 kvadratmetr olan muzey və mədəni irs mərkəzi isə üç hissədən ibarətdir. 
Müasir milli və dünya incəsənət əsərlərТnТn nüЦКвТş oХЮnКМКğı ТФТnМТ СТssədə müvəqqəti, dəвТşФən 
sərРТ qКХОrОвКХКrı Пəaliyyət göstərir. Üçüncü hissədə isə AzərЛКвМКn, бКХqıЦıг, ЭКrТбТЦТг, 
dövlətçiliyimiz və mədəniyyətimiz barədə РОnТş вКвıЦХКnКn ЛТХРТХər, habelə milli və digər 
ФoХХОФsТвКХКrın nüЦКвТşТ ФОхТrТХəcək qalereyalar yerləşТr. BЮ sərgilər vahid blok təşФТХ ОНərək 
ЛТnКnın ТФТnМТ Цərtəbəsində yerləşəcək. Ümumi sahəsi 27.880 kvadratmetr təşФТХ ОНəcək sütunsuz, 
РОnТş və СünНür ФonПrКns гКХı ЭОбnТФТ və ХoРТsЭТФК ЛКбıЦınНКn Цərkəzin ən mürəkkəb hissəsidir. 
KonПrКns гКХınНК ЭəНЛТr ТşЭТrКФхıХКrı üхün КвrıМК РТrТş, nəqliyyatla təminat, səhnə və səhnəКrбКsı 
rekvizitlərlə təМСТгКЭın КsКnХıqХК rОКХХКşНırıХЦКsı, бТНЦətТ РТrТş, ЭТФТХТnТn КrбК və ön tərəflərТ КrКsınНК 
əlaqə, həmçinin əlillər üхün бüsЮsТ РТrТş nəzərdə tutulub. 1000-ə вКбın ЭКЦКşКхı oЭЮrКМКğı, Цətbuat 
mərkəzi, soyunub-geyinmə və dispetçer bölmələrТ ЦövМЮННЮr. AvЭoЦoЛТХ НКвКnКМКğının üЦЮЦТ 
sahəsi 39.420 kvadratmetrdir.  

Mərkəzdə 4 qatdan ibarəЭ вОrКХЭı КvЭoЦoЛТХ НКвКnКМКğı və üzərində mənzərəХТ вКşıХХıq гoХКğı, 
istirahət və əyləncə təвТnКЭХı ТnПrКsЭrЮФЭЮr вКrКНıХıЛ. 

 Dünya təcrübəsində opЭТЦКХ sЭrЮФЭЮrК ЦКХТФ хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХərin layihələndirilməsinə 
amillərin təsiri məsələsТ КФЭЮКХНır. 

кoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХərin professional layihələndirilməsinə ekoloji nöqtədən вКnКşıХНıqНК, 
küləklənmə şəraitində ənənəvТ, ЦüКsТr pХКnХКşНırЦК ЭəcrübəsТ, бoşКРəlməz küləklərdən müdafiə, 
tikili daxilində СКvКХКnЦКnın Эəşkili nəzərə КХınЦКХıНır. EвnТ гКЦКnНК НünвК öХФələrinin 
вКşıХХКşНırıХЦış, ОФoХoУТ Мəhətdən ТnФТşКП ОЭЦТş ЭТФТnЭТвə ЦКХТФ şəhərlərin təcrübəsinə də diqqət 
yetrilməlidir. 

MüКsТr ЦОЦКrХıqНК ЛТnКnın və вК хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsТn sКСələri və əЭrКПını СorТгonЭКl 
küləklənmədən fərqХТ oХКrКq НКСК вКбşı ОППОФЭ vОrən, vertikal küləklənmə ilə təmin edən atriunlar 
РОnТş Эətbiq olunur. Bu səbəbdən, atriumlar XX əsrin 70-80-ci illərТnНın НünвК şəhərsalma 
təcrübəsində ənənəvi element kimi istifadə oХЮnЦКğК ЛКşХКвıЛ.  

YarıqКpКХı Цəkanlarda istifadə olunan atriumlar əsasən hovuz və ya fontanlar vasitəsilə təşФТХ 
oХЮnЮr. MüКsТr КЭrТЮЦХКr хoбОППОФЭХТ şəkildə, yəni yayda sərinlənНТrТМТ, qışНК ТsТНТМТ ОППОФЭ вКrКЭНığı 
üхün onЮn ФoЦpoгТsТвК qЮrЮХЮşЮ СКvКХКnНırıХЦКХı oХКn sКСəyə ЮвğЮn ХКвТСələndirilməlidir. Orta 
Asiya ölkələrində üsЭü Кхıq КЭrТЮЦХКrı вКв КвХКrınНК qКpКЦКХı, qış КвХКrınНК Тsə əksinə КхıХЦКХıНır. 
MКğКгК və anbar kimi elektrik tutumlu sahələr isə КşКğı Цərtəbələrdə yerləşНТrТХЦəlidir.  
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 BКФının ТqХТЦТ qЮrКqХığı ТХə səciyyələnir və Кг вКğınЭıХı, qЮrЮ, вКrıЦsəhra iqlimə aiddir. Burada 

qış ЦüХКвТЦ, вКв Тsə isti və ЮгЮnНЮr. BКФıНК ən mühüm iqlim əmələgətirən amil, bir tərəfdən istilik 
rejimini mülayimləşНТrən, digər tərəfdən isə СКvКnın вüФsək rütubətliyini yaradan, Xəzər dənizinin 
вКбınХığınНКНır. BЮrКНК öг əФsТnТ вКşКвış sЭrЮФЭЮrХКrının ЦОЦКrХığınНК ЭКpЦış РüМХü ФüХəklər də 
əhəmiyyəЭХТ roХ oвnКвır. 

PХКnХКşНırЦК və tikinti məsələlərinin həХХТ гКЦКnı хoб vКбЭ Квrı-Квrı ТqХТЦ şəraitləri bir-birilə 
ziddiyyət təşФТХ ОНТrХər. Buna görə təbiət-iqlim amillərТnТn qКrşıХıqХı Эəsirini izləməФ, вКşКвış 
rКвonХКrının pХКnХКşНırıХЦКsının opЭТЦКХ Сəllərini tapmaq məqsədi ilə təbiət-ТqХТЦ şəraitinin 
kompleks nəzərə КХınЦКsı ЦОЭoНТФКsını ЛТХЦək vacibdir. 

кoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsТn ЦОЦКrХıq-pХКnХКşНırЦК ЭəşФТХТnТ Сəll etdikdə bütün bu tələblərə 
riayət edərəФ, ЛТnКnın Сəm ekoloji, həm də vОnЭТХвКsТвК oХЮnЦКsı norЦКХКrınК ЮвğЮn Рələcək 
müasir material və qЮrğЮХКr ТsЭТПКНə etməyə хКХışЦışКЦ. 

кТnТn BОТУТnq şəhərində sТПКrТşхТsТ Modern Green DevОХopЦОnЭ oХКn хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФs 
ТnşК oХЮnЮЛ. İnşККЭın sКСəsi 220.000 kvadrat metr təşФТХ ОНТr. TТФТnЭТ 2003 – 2009-cu illərdə davam  
edib. Layihədə 750 mənгТХ, ТМЭТЦКТ вКşıХХıq sКСəsi, ticarəЭ гonКsı, oЭОХ, ПТХЦoЭОФК, ЮşКq ЛКğхКsı, 
Montessori məktəbi, вОrКХЭı НКвКnКМКq nəzərdə tutulub.    

220.000 kvatrat metrlik mərkəz pТвКНК вönüЦХü СТЛrТН ФoЦpХОФs, PОФТn şəhərinin köhnə 
НТvКrХКrının вКnınНК вОrХəşТr. RОnovКsТвК БI əsrdə şəhərin məsaməХТ ТnФТşКПınК вönəldilərək, hər 
tərəfdən ictimayəЭ üхün Кхıq və cəlbedici görünür. Layihə çərçivəsində şəhər ictimai sahəsinin 
əЭrКПınНК,  хoбşКбəli sahə təbəqələrinin üzərində və həmçinin çox yerlərdə СТЛrТН “şəhər içində Кхıq 
şəhər” ТНОвКsı Эətbiq olunub. Layihə interaktiv əlaqələrТ ТnФТşКП ОЭНТrТr, ФoЦЦОrsТвК,  вКşКвış, 
istirahət, təhsil üçün olan yerlərdən fərqlənən, ictimai yerlərdə РörüşХərə həvəsləndirir. Bütün 
ФoЦpХОФs ЭorpКq КХЭınНК, ЭorpКq üгərində, torpaqdan yüksəkdə oХКn ЛТnКХКrın, ЛТrХТФНə birləşən 
şəhərin üç ölçülü təcəssümüdür. 

Birinci səviyyəndən sonuncuya qədər qonaqlar və sakinlər üçün nəzərdə ЭЮЭЮХКn ФОхТН КвrıХıЛ. 
Bu hissələr ЦТФro şəhər КnХКвışı ЭəЦТn ОНТr. ƏЭrКПını РöХ əhatə edən ЦКğКгКХКr, şəhər sahəsini 
aktivləşНТrТr. AşКğı НКЦХКrın КrКХıq səviyyəsində вКşıХ əkililər sərТХЦТş ЛКğХКr вОrХəşТr, гТrvədə isə 
səФФТг вКşКвış qüХХəsi üst hissədə oХКn вКşıХХıq pОnЭСКЮsК ЛТrХəşНТrТХТЛ. BüЭün ТМЭТЦКТ ПЮnФsТвКХКr – 
restoran, mehmanxana, Montessori məktəЛТ, ЮşКq ЛКğхКsı, ФТno вОr səviyyəsində yerləşərəФ вКşıХХıq 
və ətrafla əlaqə вКrКНır. LТПЭ вüФsək səviyyələrdə yerləşərəФ, “ЭЮХХКnКn ФəsТЦ”  ФТЦТ Рörünür. 12-ci 
mərtəbədən 18-ci mərtəbəyədəФ СovЮг, ПТЭnОs oЭКğı, ФКПО, ЛТr qКХОrОвК, sКХon, ЛТr ЦТnТ sКХon, səkkiz 
qüllə, qüllələrin oteli səma körpüləri vasitəsilə birləşТr və ЛЮrКНКn şəhərin gözəl mənzərələrinə 
ЭКЦКşК etməФ oХЮr. BЮ ЭsТФХТn proqrКЦХКşЦКsınНК ХКвТСə düzxəttli sadə НОвТХ, вКrı şəbəkəХТ oХЦКsınК 
qərar verilib.  Layhəçilər ümid edir ki, səma ilmələri və baza tsikli daima ictimai həвКЭХК sıб 
münasibətlər yarada biləcək. Onlar sakinlər və qonaqlar, həm də şəhər həвКЭınНК бüsЮsТ ЛТr Эəcrübə 
nəticəsində sosial kondensatorlar kimi fəaliyyət göstərəcək.  

Geo - termal quyu ( 660, 100 metr dərinliyində ) вКв КвХКrınНК sərinlətmə, qış КвХКrınНК ТsТЭЦə 
ПЮnФsТвКsını вОrТnə yetirərəФ, ФoЦpХОФsТ НünвКnın  вКşıХ örЭüФХü ЛöвüФ вКşКвış ХКвТСələrindən biri 
edir. 

BКФı şəraitində şəhərsalma və ЦОЦКrХıq-pХКnХКşНırЦК Сəllərinə təsir edən əsas amillər ərazinin 
radiasiya-temperatur və külək rejimidir. Radiasiya-ТsЭТХТФ şəraitinin qiymətləndirilməsi müxtəlif 
istiqamətlənНТrТХЦТş səthlərə günəş rКНТКsТвКsının ТnЭОnsТvХТвТnТn, КЭЦosПОrТn şəППКПХığının, 
ultrabənövşəвТ rКНТКsТвК rОУТЦТnТn, СКvКnın ЭОЦpОrКЭЮrЮnЮn sЮЭФК ərzində dəвТşЦəsinin tədqiqini 
nəzərdə tutur. Külək rejiminin qiymətləndirilməsi il və sutka ərzində küləyin istiqamətlərinin təkrar 
oХЮnЦКsı(ФüХək gülləri, üstünlük təşФТХ ОНən külək), küləyin istiqaməti və surəЭТnТn ЛКşqК 
metereoloji elementlər, xüsusilə СКvКnın ЭОЦpОrКЭЮrЮ ТХə müxtəlif birləşЦələrinin təФrКrХКnЦКsınК 
dair məlumatlar əsКsınНК КpКrıХır. BЮnНКn əlavə BКФının вКşКвış rКвonХКrının ХКвТСələndirilməsi 
гКЦКnı вКğınЭının ЦТqНКrının ЦТqНКrını, СКvКnın rüЭЮЛətliyini və s. nəzərə КХınЦКХıНır. 

BКФının ФüХəФ rОУТЦТ şəhərin iqliminin ən səciyyəvi xüsusiyyəti olub bilavasitə вКşКвış 
rКвonХКrının, ЛТnК və qЮrğЮХКrın ХКвТСələndirilməsinə təsir edir. Bütün il ərzində şТЦКХ və şТЦКХ- 
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qərb, həm də cənub küləklərТ СöФЦrКnХıq ОНТr. OnХКrın sürəti əХvОrТşХТ norЦКХКrНКn ЛТr nОхə dəfə 
КrЭıq oХКrКq, Лəzən 40 m/san qədər хКЭır. 

GüМХü BКФı ФüХəklərindən ЦКrКqХı ЦüНКПТə həllini NovruzТ Ə.N. ЭОorТФ КОroНТnКЦТФК 
təcrübəsindən istifadə etməklə, ЛТnКnın вКşКвış СТssəsinin 30 % xüsusi aerodinamik sərhəН, вКşıХ 
sahələrin əmələ gətirdiyi küləklənmə metodunu təФХТП ОЭЦТşНТr. NovrЮгТnТn ПТФrТnМə belə binalar 
güclü küləФ гКЦКnı ФüХəyin sürətinin КгКХЦКsınК, гəif olduqda isə olduqda isə КОrКsТвКnın КrЭЦКsınК 
səbəb olur. KəşПТn Цüəllifi təsdiq edərək öz perforasiya təhlillərinin nəticələrinə ТşКrə edir. Qənaətli 
pОrПorКsТвК oХЦЮş ОvХərТn vКrТКnЭı oХКrКq o, öгüХХü sЭrЮФЭЮrК ЦКХТФ ОvХəri təklif edir. Sxemlər 
aerodinamik boru və ya təЛТТ şəkildə sınКqНКn ФОхЦəyib. 

ВКşКвış rКвonХКrı ЭТФТnЭТsТ Эəcrübəsini dərk etməklə, ЛКФı ЦОЦКrХКrı Эəkrarən yeni səviyyədə 
sistem və struktura yönələn, dəqТq qЮrЮХЦЮş sКСə ФoЦpoгТsТвКХКrınК ЦürКМТət ediblər. Bununla 
вКnКşı, şТЦКХТ öХФələrdə (Rusiya və Ukrayna) əsasən sОФsТвКХı və qülləli, Azərbaycan və onun cənub 
qonşЮХКrı (ГКqКПqКгТвК, OrЭК AsТвК) ФТЦТ ЦüХКвТЦ ТqХТЦХТ öХФələrdə qКХОrОвКХı və bloklu tikililərdən 
təЭЛТq oХЮnЮr. BКФı şəhərində tikililərin layihələnmə və tikintisi iki qat problemlə qКrşıХКşır: şəhər 
cənЮЛ oХНЮğЮ вКв КвХКrınНК şəhər tikililərТnТn КОrКsТвКsınК НТqqət yetirməФ ХКгıЦНır. LКФТn ЛЮrКНК  

güclü küləklər əsНТвТ üхün вКşКвış ФvКrЭКХХКrı və həmçinin daxilində mənzillər olan 
хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХəri küləklərdən qorЮЦКq ХКгıЦНır, ЛЮ НК ЦОЦКrın ТşТnТ НКСК 
mürəkkəbləşНТrТr. 

Mikrorayonda yerləşən хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХər adətən, iki və НКСК хoб qonşЮ ЦТФrorКвonК 
xidmət etməsi üçün rayon əhəmiyyəЭХТ ЦКРТsЭrКХ вoХЮnК вКбın вОrХəşНТrТХТr.  BЮrКНК вОrХəşən 
çoxfЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХər adətən əhalinin ictimai nəqХТввКЭ НКвКnКМКqХКrınНКn вКşКвış ЛТnКХКrınК 
qədər olan hərəkəti nəzərə КХınЦКqХК ЦТФrorКвon Цərkəzində yerləşНТrТХТr.  

 Müxtəlif xidmət növlərТnТn öг şəбsТ ТnФТşКП qКnЮnКЮвğЮnХЮqХКrı ЦövМЮННЮr, ЛЮ səbəbdən də 
ictimai xidməЭ şəbəkəsТnТn ТnФТşКПının ХКвТСələndirilməsi və proqnoгХКşНırıХЦКsı гКЦКnı, onК хoбsə-
viyyəХТ ТОrКrбТФ sЭrЮФЭЮr ФТЦТ ЛКбıХЦКХıНır. Həmin strukturun komponentləri mədəniyyət, maarif 
müəssisələri, orta və ali təhsil müəssisələri, ticarət, ictimai yeyinti, məТşət xidməti müəssisələrindən 
ibarətdir. 

İrТ хoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХər хoб vКбЭ КrЭıq ПorЦКХКşЦış nəqХТввКЭ qovşКqХКrının (ЦОЭropoХТЭОn 
sЭКnsТвКХКrının, НəЦТr вoХ vКğгКХХКrının) üsЭünНə yerləşə və əksinə вОnТ qovşКqХКrın вКrКnЦКsınК 
zəmin yarada bilər. 

 кoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФsХərТn ТnФТşКП və ПorЦКХКşЦКsının ЭТpoХoУТ əsКsХКrını -keyfiyyətli, ictimai 
yerlərin say göstəriciləri, sərbəst funksional bloklar vasitəsilə təhlil etmək mümkündür. Bu 
göstəricilər layihə öncəsi təhlil prosesində mühit,sosТКХ (ТsЭОСХКФхı), ПЮnФsТonКХ, ЭОбnoХoУТ və 
xarakteristika təşФТХТ Мəhətdən qiymətləndirilir. 

Açar sözlər:  кoбПЮnФsТвКХı ФoЦpХОФs, ЦüКsТr, şəhər, ЭТФТnЭТ, pХКnХКşЦК. 
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  F. V. Mustafayeva 
                                            

Factors that influence on the planning of multifunctional complexes 

 
Summary 

Recently there is a great progress on the construction of multifunctional complexes and their adaptation 
to new and complete city conditions all over the world.  

While construction of multifunctional complexes the main issue is to maintain city integrity and to raise 
quality standards. 

There are many modern, interesting and sophisticated multistory buildings are built in Baku nowadays.  
Key words: multifunctional complex, modern, city, construction, plan 
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 AzərЛКвМКn MemКrХıq Яə İnşККt UnТЯersТtetТ 
   

 

SVAY нZоLоNоN TƏSİRİNDƏN İKİ LAВLI SU İLƏ DOВMUŞ ŞELF 

 QRUNTUNUN KONSOLİDASİВASİ 

 

Svay özülünün təsirindəЧ ТФТ ХКвХı sЮ ТХə НШвЦЮş şОХП qrЮЧЭЮЧЮЧ ФШЧsШХТНКsТya məsələsinə 

ЛКбıХır. SvКв öгüХü КХЭıЧНКФı ТФТХКвХı qrЮЧЭЮЧ СОsКЛХКЦК sбОЦТ ЭəФХТП ШХЮЧЮr. ŞОХП qrЮЧЭХКrı üхüЧ 
təklif olunan reoloji modelə ЮвğЮЧ Лərk hissəciklərin bir-birinə nəzərən yerdəвТşЦəsindən sonlu 

çökmə müəyyəЧ ОНТХТr. SvКв öгüХü КХЭıЧНКФı ТФТЧМТ ХКв РТХ ШХduqda yükdən süzülmə, Lame 

parametrlərini nəzərə almaqla müvazinət tənliklərinə əsasən təyin edilir və şОХП qrЮЧЭХКrıЧıЧ 
konsolidasiвКsıЧıЧ СОsКЛХКЧıХЦКsıЧНК ТsЭТПКНə olunur.  

SvКвıЧ rКНТЮsЮ ЛШвЮЧМК Эəsir edəЧ вКвıХЦış вüФüЧ ЭəsirindəЧ ТгШЭrШp вКrıЦfəza kimi qəbul 

ОНТХЦТş ТФТ ХКвХı şОХП qrЮЧЭЮЧЮЧ хöФЦəsТ КşКğıНКФı НüsЭЮrХК Эəyin edilir: 
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112  
E

qa
S      (1) 

 

Burada, E0 – deformasiya modulu; 0 – qruntun Puasson əЦsКХıНır. 
Hesab edərək ki, hissəciklərin hərəkətindən qrunt əsКsı sürüşür, ШЧНК şОХf qruntХКrı üхüЧ Эəklif 

olunan kombinə ОНТХЦТş rОШХШУТ ЦШНОХНə E0 deformasiya modulu əvəzinə qrЮЧЭЮЧ sürüşЦə modulu 

G götürülür: 
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ЛЮrКНК, şОХП qrЮЧЭЮЧЮЧ ФШЦЛТЧə ОНТХЦТş ЦШНОХТЧə müvafiq 
d

rs
P  - tenzor gərginliyin deviator 

komponenti, 
d

rs
e  - ЭОЧгШr НОПШrЦКsТвКsıЧıЧ НОvТКЭШr ФШЦpШЧОЧЭТНТr. 

 Onda sonlu çökmə 
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Su ilə НШвЦЮş qrЮЧЭХКrНК ФШЧsШХТНКsТвК ФТpХəşЦəsi müxtəlif müəlliflərТЧ Тşlərində ЛКбıХЦКsıЧК 
ЛКбЦКвКrКq, şОХП qrЮЧЭХКrı ТsЭТsЧК ЭəşФТХ ОНТr. QОвН ОНəФ ФТ, şОХП qrЮЧЭХКrı ЭОг-tez su ilə НШвЦЮş СКХНК 
olur və təгвТq КХЭıЧНК ШЧХКrНК ФШЧsШХТdasiyadan kipləşЦə prШsОsТ ЛКş vОrТrД1Ж. 

Cismə təsir edən adi yükdən deformasiya- гКЦКЧ КsıХıХığıЧı əks etdirən II Maksvell cisminə 

ЦüvКПТq şОХП qrЮЧЭЮ üхüЧ ФШЦЛТЧə ОНТХЦТş ЦШНОХ ЭəФХТП ОНТХТr. BЮrКНК HЮФ вКвı və Nyoton 

КЦШrЭТгКЭШrЮ КrНıМıХ ЛТrХəşНТrТХТr. OЧК Рörə də yük hər iki elementə eyni təsir edir. Bu model həm 

deviator, həm də kürəvi komponentə tətbiq oluna bilər. Gərginliyin deviator komponenti üçün Huk 

вКвı üгrə  
H

d

rs

d

rs
eGP 2 ; Nyoton amortizatoru üzrə  

N

d

rs

dd

rs
eP 2 . Burada d

 – şОХП qrЮЧtu-

nun özlülüyü, 
d

rs
e  – Nyoton amortizatoru və HЮФ вКвı üгrə tam deformasiвКЧıЧ ЭОЧгШr sürətidir. 

Huk gərginliyin deviator komponentindən (2) düsturu ilə təвТЧ ШХЮЧКЧ sürüşЦə modulu G - ni 

КХırıq.  
ŞОХП qrЮЧЭЮ üхüЧ ФШЦЛТЧə ОНТХЦТş ЦШНОХТЧ ЛТrТЧМТ СТssəsi Kelvin cismindən ibarətdir. Kelvin 

cismindən ibarət olan və təklif olunan modeldə gərginlik və НОПШrЦКsТвКЧıЧ НОvТКЭШr ЭОЧгШrЮ 
КşКğıНКФı ФТЦТ Эəyin edilir: 

d
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dd
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rs
eeGP  22     (4) 

 

Göründüyü kimi tenzor gərginliyin deviator komponenti G sürüşЦə ЦШНЮХЮЧНКЧ КsıХıНır.  
İФТ ХКвХı ТгШЭrШp вКrıЦПəzada sonlu çökmə КşКğıНКФı ФТЦТ ШХКМКqНır: 
 

 








1

10
1

G
qaS ,

     (5) 

 

burada 0,1 və G1 – müvafiq olaraq Puasson modulu və şОХП qrЮЧЭЮ əsКsıЧıЧ 1-МТ ХКвıЧıЧ sürüşЦə 

moduludur;  - ХКвıЧıЧ Сəndəsi və elastik parametrərinin ölçüsüz kəmiyyətindəЧ КsıХı ПЮЧФsТвКНır. 
MüəyyəЧ вКrıЦПəzada =1 qəЛЮХ ОНТХТr. İФТ ХКвХı вКrıЦПəzada  ПЮЧФsТвКsı КşКğıНКФı ФТЦТ Эəyin 

edilir[2]: 

 

(, M, 0,1, 0,2)=1+G()sin    (6) 

 

(6) düsturunu nəzərə КХЦКqХК (5) НüsЭЮrЮЧЮ КşКğıНКФı ФТЦТ вКгК ЛТХərik: 
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G
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Burada G() şürüşЦə ЦШНЮХЮ ПЮЧФsТвКsıНТr və КşКğıНКФı pКrКЦОЭrХərdəЧ КsıХıНır. ; 

;GGM
21

  0,1 və 0,2 (şəkil 1). 

(7) düsturu dairəvi svay özülünün A nöqtəsində əsКsıЧ хöФЦəsinə proqnoz verməyə imkan 

vОrТr. Şəkil 2-də 
21

GGM   - nin müxtəlif qiymətlərində sürüşЦə modulu G - nin  ЛЮМКğıЧНКЧ 
КsıХıХğı РösЭərТХЦТşНТr. 
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Şəkil 1. Svay özülünün q yükünü nəzərə КХmКqХК ТФТ ХКвХı вКrımПəza: 

a – svay özülü; b – iki laylı əsas. 

 

Əgər ikinci lay gil olarsa süzmə qüvvələrini nəzərə almaqla Lamenin müvazinət tənlikləri 

КşКğıНКФı ФТЦТ ШХКr: 
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burada:  - r üzrə nisbi deformasiya; S - z oxu üzrə deformasiya; , G – Lame əЦsКХХКrıНır.  
Sistemin müvazinəЭ СКХıЧda (8) və (9) tənliklərində həМЦТ НОПШrЦКsТвК, sürüşЦə 

НОПШrЦКsТвКsıЧıЧ ТФТ ЦТsХТ, z – oxu üzrə məsamə təzyiqi nəzərə КХıЧırД3Ж. 
(8) tənliklərində КşКğıНКФı əlavə təzyiq nəzərə КХıЧır: 
 

U=(+2G)v      (10)  

 

U əlavə təzyiqi həcmi deformasiya və süzülmədəЧ КsıХı ШХЮrД4,5Ж: 
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      (11) 

 

burada , kф – sürüşЦə əЦsКХı, M/РüЧ; w=10 kN/m
3
 – suyun xüsusi çəkisidir. Digər tərəfdən v 

həcmi deformasiya ,
D

C   - konsolidasiya əЦsКХıЧНКЧ, 0 – həМЦТ НОПШrЦКsТвК КrЭıЦıЧНКЧ КsıХıНır. 
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  - konsolidasiya əЦsКХıНır. 
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20
12

1


, burada D – вКвıХЦış вüФüЧ sШЧЮЧНКЧ ТФТЧМТ ХКвıЧ səthinə qədər olan 

və z oxu ilə а ЛЮМКğı əmələ gətirən məsafədir.  

 
Şəkil 2. Puasson əmsalının iki kombinasiyasında (0,1, 0,2= 0,25 olduqda - bütöv xətt; 0,1= 

0,25, 0,2= 0,25 olduqda ştrix xətt) 
21

GGM  - nin müxtəlif qiymətlərində G - nin  bucağından 
asılılığı.  

  

 

NƏTİCƏ 

Svay özüllərТ КХЭıЧНКФı ТФТ ХКвХı Эəbəqə nəzərə КХıЧЦışНır. ВüФüЧ Эəsirindən hissəciklərin bir-

birinə nəzərən yerdəвТşЦəsi nəzərə КХıЧКrКq qrЮЧЭЮЧ НОПШrЦКsТвК ЦШНЮХЮ əvəzinə sürüşЦə 

modulunun götürülməsi təФХТП ШХЮЧЮr. SürüşЦə modulu, gərginlik və НОПШrЦКsТвКЧıЧ НОvТКЭШr 
tenzoru komponenti ilə ifadə olunur.  
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Təhlillər göstərТr ФТ, ТФТХКвХı ТгШЭrШp Пəzada svay özülünün sonlu çökməsi yükdəЧ, svКвıЧ 
radiusndan, Puasson əЦsКХıЧНКЧ, sürüşЦə modulundan və eyni zamanda 1-ci və 2-МТ ХКвıЧ sürüşЦə 

modulunun nisbətindəЧ КsıХıНır. 
Svay özüllərТ КХЭıЧНКФı şОХП qruntunun çökməsi konsolidasiya kipləşЦəsТ ПШrЦКsıЧНК ЛКş vОrТr. 

Yükün təsirindən svay özulu əsКsıЧНК qrЮЧЭЮЧ süгüХЦəsi güclənir, bərk hissəciklər sürüşür, qrЮЧЭЮЧ 
kipləşЦəsi ilə hissəciklərin strukturu dəвТşТr.  

Açar sözlər: svay, konsolidasiya, su ilə НШвЦЮş, filtrasiya, lay, amortizator 
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Consolidation of two-layer water-saturated offshore soil against 

influence of pile fundaments 

 
Summary 

The problems regarding consolidation of two-layer water-saturated offshore soil against influence of 

pile fundaments under marine structure have been considered. There have been suggested design diagrams of 

two-layer foundation under pile fundaments. Final fallouts at displacement of offshore soil solid particles 

have been determined based on suggested rheological model for offshore soils. In case, when second layer of 

foundation under pile fundament consists of clay, filtration under influence of pile loading progresses  
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according to equation of balance with account of Lame parameters, what has been used taking into account 

consolidation of offshore soil. 

Key words: piles, consolidation, water-saturated, filtration, layer, absorber. 
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T.S. ƏХТвeЯ, 
İ.D.QЮrЛКnoЯК 

AzərЛКвМКn MemКrХıq Яə İnşККt UnТЯersТtetТ 
 
 

SEMENT-BETON TƏRKİBİNİN SEкİLMƏSİ VƏ HESABLANMASININ 

TƏKMİNLƏŞDİRİLMƏSİ 

SОЦОЧЭ ЛОЭШЧХКrı, Нənəvər НКş РövНənin sement xəmiri ilə вКpışЦКsı və bərkiməsi nəticəsində 

СКгırХКЧКЧ ФШЧqХШЦОrКЭ ТЧşККЭ ЦКЭОrТКХıНır. BОХə betonlar bircins material hesab olunur. Müəyyən 

şəraitdə betonun xassələrТ ШЧЮЧ Квrı-Квrı ФШЦpШЧОЧЭХərinin xassələrindəЧ, ШЧХКrıЧ ЧТsЛətindən, 

бКrТМТ ПШrЦКsıЧНКЧ, qКrşıХıqХı вОrХəşЦəsindəЧ, sıбХКşНırıХЦКsıЧНКЧ, sОЦОЧЭТЧ Цəxsusi ТЦФКЧХКrıЧНКЧ 
və s. amillərdəЧ КsıХıНır. MöСФəЦХТФ, şКбЭКвКНКvКЦХıХıq, НОПШrЦКsТвК, хКЭКНКvКЦХıХıq, ЛТrМТЧsХТФ, 
sementin səmərəli sərП ШХЮЧЦКsı ЭələЛКЭХКrıЧıЧ вОrТЧə yetirilməsi isə daha çox beton tərkibinin 

СОsКЛХКЧЦКsı üsЮХЮЧНКЧ, ОХəcə də betonu təşФТХ edəЧ ЦКЭОrТКХХКr КrКsıЧНКФı ШpЭТЦКХ ЧТsЛətin düzgün 

müəyyən edilməsindən КsıХıНır.  

Beton tərФТЛТЧТЧ СОsКЛХКЧЦКsıЧıЧ ЦövМЮН qКвНКХКrıЧК əsasən, su–sement nisbəti Bolomey- 

Skamtayevin təФХТП ОЭНТвТ КşКğıНКФı ТПКНə üzrə təyin edilir: 

 

 
 

Su-sement nisbətinin bu ifadə üzrə СОsКЛХКЧЦКsı, КХıЧЦış РösЭəriciyə bir çox amillərin təsirini 

(sementin kimyəvi və mineral tərФТЛТЧТ, ЧКrıЧХığıЧı, ЦТЧОrКХ əlavəЧТЧ ЧövüЧü, ЦТqНКrıЧı, СКгırХКЦК 

ЭОбЧШХШРТвКsıЧıЧ бüsЮsТввətlərТЧТ, ЛОЭШЧ qКrışığıЧıЧ СКгırХКЧЦКsıЧıЧ və sıбХКşНırıХЦКsıЧıЧ 
xüsusiyyətlərini və s.) nəzərə КХЦır. DТРər tərəfdən sementin möhkəmlik ЦКrФКsıЧıЧ Эəyin 

edilməsinə КТН sЭКЧНКrЭ ЦОЭШНТФКЧıЧ və tələblərin dəвТşЦəsi onun möhkəmlik həddinin 

qiymətləndirilməsinə təsir edir, nəticədə (1) ifadəsi üzrə sementin və betonun möhkəmlikləri 

КrКsıЧНКФı ФШrrОХвКsТвК əvvəlki funksional sabitliyini dəвТşТr.  

Beton tərФТЛТЧТЧ СОsКЛХКЧЦКsı, ЛОЭШЧЮЧ ХКвТСələndirilməsi mərhələsində xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Beton tərФТЛТЧТЧ СОsКЛХКЧЦКsı üхüЧ Чəinki materiКХХКrıЧ ФОвПТввəЭТ СКqqıЧНК хШб РОЧТş 
məlumat verilməlidir, hətta bu göstəricilərin СКЧsıЧıЧ НКСК хШб ХКвТСələndirilən beton və dəmir-

ЛОЭШЧ ФШЧsЭrЮФsТвКЧıЧ ЭОбЧТФТ ЭələЛКЭıЧК ЦüЧКsТЛ ШХЦКsı Чəzərə КХıЧЦКХıНır. BОЭШЧ Эərkibinin 

СОsКЛХКЧЦК üsЮХХКrıЧıЧ СКЦısı, hesabat-sıЧКq qКвНКХКrı üгrə КpКrıХır. Cədvəl, riyazi ifadə və 

müəyyən qrafik üzrə, КpКrıХКЧ ЛОЭШЧ Эərkibinin istəniləЧ СОsКЛКЭı, СКгırХКЧЦış sıЧКq ЧüЦЮЧələrinin 

möhkəmlik, sukeçirməгХТФ, şКбЭКвКНКvКЦХıХıq, НОПШrЦКsТвК, ТsЭТХТФКвırЦК, КşıЧЦКвК НКvКЦХıХıq 

həddinə görə вШбХКЧıХır. BəгТ СКХХКrНК ЦКЭОrТКХХКrıЧ бКssələrinə aid xüsusiyyətlərin nəzərə 

КХıЧЦКЦКsı ЛОЭШЧЮЧ ЭədricəЧ НКğıХЦКsıЧК və uzunömürlülük tələЛКЭıЧıЧ öНənilməməsinə səbəb 

olur.  

Betonun möhkəmliyinin su-sement nisbətinə görə qanunauвğЮЧХЮğЮ. 
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müxtəХТП Тş şəraitində ШХКЧ ФШЧsЭrЮФsТвКХКrНК öгüЧü НШğrЮХЭЦЮr. Təklif olunan mövcud qrafik 

və riyazi ifadələr, betonda istifadə ШХЮЧКЧ ЦКЭОrТКХХКrıЧ Цəxsusi xüsusiyyətlərТЧТЧ СКЦısıЧı Чəzərə 

КХЦКğК ТЦФКЧ vОrЦТr. İsЭТПКНə ШХЮЧКЧ ЦКЭОrТКХХКrıЧ pШЭОЧsТКХ (НКбТХТ) ТЦФКЧХКrıЧıЧ ЦКФsТЦЮЦ  
nəzərə КХıЧЦКsı ТХə, 1m

3
 beton üçün materiallar sərfinin təkmilləşНТrТХЦТş üsЮХХК СОsКЛХКЧЦКsı 

КşКğıНКФı КrНıМıХХıqХК КpКrıХК ЛТХər:  

1.BОЭШЧЮЧ СКгırХКЧЦКsı üхüЧ ХКгıЦ ШХКЧ ЦКЭОrТКХХКr, ХКвТСə təХКЛКЭına münasib seçilir və 

ШЧХКrıЧ ФОвПТввəЭТ ЦövМЮН sЭКЧНКrЭХКrıЧ Эələblərinə ЮвğЮЧ ШХКrКq вШбХКЧıХır; 
2. SОхТХЦТş ЦКЭОrТКХХКrıЧ ШrЭК sıбХığı, СəqТqТ sıбХığı sТХФələnməklə kipləşНТrТХЦТş СКХНКФı sıбХığı, 

бırНК və iri doldurucunun dənələr КrКsıЧНКФı ЛШşХЮqХКrı təyin edilir; 

3. İrТ НШХНЮrЮМЮЧЮЧ silkələnməklə sıбХКşНırıХЦКsıЧНК Сəcmi dəвТşЦə ədəНТ СОsКЛХКЧır, 

 
 -ТrТ НШХНЮrЮМЮЧЮЧ ШrЭК sıбХığı,  

 - iri doldurucunun silkələnməklə kipləşНТrТХЦТş sıбХığı,  

4. 1m
3
 beton üçün iri doldurucunun ЭöФüХЦüş СКХНК həcmini ( Vi.d), həcmi dəвТşЦə ədədinə 

bərabər ( yəni Vi.d = Kv ) qəbul etməklə, onun kütləsi kq-ХК СОsКЛХКЧır, 

 
5. 1m

3
 ЛОЭШЧ üхüЧ бırНК НШХНЮrЮМЮЧЮЧ sТХФələməklə kipləşНТrТХЦТş Сəcminə ЮвğЮЧ ШХКЧ ФüЭХəsi 

kq-ХК, КşКğıНКФı ФТЦТ СОsКЛХКЧır 

 
Vq - qumun silkələnməklə kipləşНТrТХЦТş Сəcmi, m

3
, 

 - silkələnməklə sıбХКşНırıХЦış qЮЦЮЧ ШrЭК sıбХığı,  

Vi.d - iri doldurucunun həcmi, m
3
 

VЛШş. Т.Н. – ТrТ НШХНЮrЮМЮЧЮЧ ЛШşХЮğЮЧЮЧ ЦüЭХəq qiyməti; 

6. BШşХЮqХКrı doldurmaqla və dənələrТ КвırЦКq üхüЧ Эələb olunan sement xəmirinin ümumi 

halda mütləq həМЦТ КşКğıНКФı ФТЦТ СОsКЛХКЧır, 

 
VЛШş.s.Ф - silkələnməklə kipləşНТrТХЦТş qЮЦЮЧ ЛШşХЮğЮЧЮЧ ЦüЭХəq qiyməti 

7. qəbul edib, 1m
3
 beton üçün 

Suyun l -lə miqdКrıЧı СОsКЛХКвırıq 

 
Digər tərəfdən sement xəmirinin həcmi ( l –lə ) 

 

buradan,  olur. 

8. SЮвЮЧ ЦТqНКrıЧı Эəyin etdikdəЧ sШЧrК sОЦОЧЭТЧ ЦТqНКrıЧı КşКğıНКФı ТПКНə üzrə СОsКЛХКвırıq: 

 

BЮ КrНıМıХХıqХК СОsКЛХКЧЦış ЛОЭШЧ Эərkibi daha iki su/sement nisbəti üçün, yəni  və 

 ШХНЮğЮЧЮ qəbul edib, su və sementin sərПТЧТ СОsКЛХКНıqНКЧ sШЧrК sıЧКq ЧüЦЮЧələri 

СКгırХКЧır. SıЧКq ЧüЦЮЧələrinin nəticələrinə əsasən betonun tələb olunan xassələri ilə, su/sement  
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nisbəЭТЧТЧ КsıХıХıq qrКfiki qurulur. Bu qrafik üzrə, betonun layihə təХКЛКЭıЧК ЮвğЮЧ Рələn xassəyə 

müvafiq olan  - nisbəti və betonun tərkibi qəbul olunur. 

Açar sözlər: sıбХКşНırıХЦКsı, ЛərФХТФ, pХКsЭТФХТХТвТ, КбКrХıХığı, sЮ/sОЦОЧЭ ЧТsЛəti 
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Improvement of selection and calculating of the cement  

concrete composition 

 
Summary 

The article is about simplified and improved materials of selection and calculating of the cement 

concrete composition, which allows to take into account the individual properties of used materials. 

Key words: stiffness, plasticity, mobility, water cement relation. 
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T. İ. AsХКnoЯ, A. F. QКsımoЯ,  B. R. ƏmТrЛəyov  

AzərЛКвМКn MemКrХıq Яə İnşККt UnТЯersТtetТ 
SЮmqКвıt TeбnoХoРТвКХКrı pКrФı  

 

 

SƏTHİ – PLASTİKİ DEFORMASİВANIN İNŞAAT POLADININ БASSƏLƏRİNƏ  

TƏSİRİ HAQQINDA 

 

Sənaye və mülki tikinti, eləcə də Кğır sənaye müəssisələri ən çox metal ТsЭОСХКФхıХКrı hesab olu-

nur. Xalq təsərrüПКЭıЧıЧ ЛЮ sКСələrində istifadə ediləЧ ЦОЭКХХТФ ЦКЭОrТКХХКrıЧ Сəcmi ildən-ilə КrЭır və 

buna görə də ЦОЭКХХТФ ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧ və məЦЮХКЭХКrıЧ ФüЭХəsТЧТЧ КгКХНıХЦКsı СОsКЛıЧК ЦОЭКХК qə-

naət edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Qoyulan məsələnin həХХТ ЦОЭКХХТФ ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧ və məХЮЦКЭХКrıЧ СКгırХКЧЦКsı üхüЧ Эətbiq 

ediləЧ pШХКНХКrıЧ бКssələrindəЧ КsıХıНır. HКХ-СКгırНК ЛЮ Цəqsədlə yüksək möhkəЦХТФХТ ТЧşККЭ pШlad-

ları Эətbiq olunur. Son zamanХКr ТЧşККЭ pШХКНХКrıЧıЧ ФШЧsЭrЮФЭТv ЦöСФəmliyini təmin edən termome-

xaЧТФТ ОЦКХ üsЮХХКrıЧНКЧ РОЧТş ТsЭТПКНə edilir. Lakin göstəriləЧ üsЮХХКr qКrşıвК qШвЮХКЧ Эələbləri laгı-
mi səviyyədə təmin etmir. Buna görə də ЦОЭКХХТФ ФШЧsЭrЮФsТвКХКr üхüЧ ТşХədilən pШХКНХКrıЧ Эələb olu-

nan mexaniki və ТsЭТsЦКr бКrКФЭОrТsЭТФКХКrıЧı Эəmin edə biləcək mütərəqqТ ЭОбЧШХШУТ ЦОЭШНХКrıЧ Тşlə-

ЧТЛ СКгırХКЧЦКsıЧК ОСЭТвКМ НЮвЮХЮr. 
İsЭТsЦКr гКЦКЧı ЦКşıЧ və ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧ СТssələrinin imtina etməsinin analizi göstərir ki, 

əksər СКХХКrНК НКğıХЦК prШsОsТ ЦОЭКХıЧ səthindəЧ ЛКşХКвır Д1Ж. BЮЧК Рörə də ЦОЭКХıЧ üsЭ qКЭХКrıЧıЧ 
möhkəmləndirilməsi hissənin dözümlülük həddini və yeyilməyə qКrşı НКvКЦХıХığıЧı КrЭırЦКqХК 
ОЭТЛКrХıХığıЧı və uzunömürlülüyünü də yüksəldir. 

MКşıЧ və konstruksiyalКrıЧ вüФРöЭürЦə qabiliyyəЭТЧТ КrЭırЦКq və metal sərfini azaltmaq məqsə-

dilə son zamanlar səthi-pХКsЭТФТ НОПШrЦКsТвК ЦОЭШНХКrıЧНКЧ РОЧТş ТsЭТПКНə ОНТХТr. BЮ üsЮХХКr ЦОЭКХıЧ 
üsЭ qКЭХКrıЧıЧ бКssələrini tənzimləməyə ТЦФКЧ вКrКНır Д2Ж. 

İsЭТsЦКr гКЦКЧı СТssənin yükgötürmə qabiliyyəЭТ ШЧЮЧ üsЭ qКЭХКrıЧıЧ ФОвПТввəti ilə müəyyən 

edilirsə bu halda səthi-plastiki deformasiya daha effektiv nəticə verir. Səthi-plastiki deformasiya re-

jimlərini dəвТşЦəklə səthin kələ-kötürlüyünün parametrlərini, möhkəmlənməni və qКХıq gərginliklə-

rini idarə etmək mümkündür. Bu parametrlərin optimal qiymətlərТ ЦКЭОrТКХıЧ НöгüЦХüХüФ Сəddinin, 

yeyilmə НКvКЦХıХığıЧıЧ, ФШrrШгТвКвК qКrşı НКvКЦХıХığıЧıЧ əЧ ЛöвüФ КrЭıЦıЧК səbəb olur [3]. 

MüəyyəЧ ОНТХЦТşНТr ФТ, pШХКНХКrıЧ ЦОбКЧТФТ və istismar xassələrТЧТ КrЭırЦКq üхüЧ səthi-plastiki 

НОПШrЦКsТвКЧıЧ Фürəciklə diyirləmə və КХЦКгХК СКЦКrХКЦК üsЮХХКrı ОППОФЭТv və perspektiv üsullar 

СОsКЛ ШХЮЧЮr. LКФТЧ ЛЮ üsЮХХКrıЧ ЭəНqТq ШХЮЧКЧ ТЧşККЭ pШХКНХКrı üхüЧ СКЧsıЧıЧ НКСК вКбşı Чəticələr 

verdiyini müəyyən etmək məqsədilə müqayisəli təcrübələr КpКrıХЦКsıЧК ОСЭТвКМ vКr. 
Səthi-pХКsЭТФТ НОПШrЦКsТвКЧıЧ бКssələrə təsir edən əsas parametrləri hissə ilə aləЭ КrКsıЧНКФı 

kontakt təzyiqini yaradan qüvvə hesab olunur. 

ApКrıХКЧ ОФspОrЦОЧЭКХ Эədqiqatlar nəticəsində kürəciklə diyirləmə və almazla hamarlama qüv-

vəsТЧТЧ ТЧşККЭ pШХКНХКrıЧıЧ səthi bərkliyinə təsiri öyrəЧТХЦТşНТr. 
Kürəciklə diyirlənmə və almazla hamarlama qüvvəsТЧТЧ pШХКНХКrıЧıЧ səthi bərkliyinə təsirinin 

öyrənilməsinə həsr olunan eksperimental tədqiqatlarıЧ ЧəticələrТ şəkildə göstərТХЦТşНТr. 
Göründüyü kimi, diyirləmə və hamarlama qüvvəsТЧТЧ КrЭЦКsı ТХə ЛüЭüЧ pШХКНХКrıЧ səthi bərkliyi 

fasiləsiz olaraq yüksəlir. Səthi bərФХТвТЧ КrЭЦКsı qüvvənin müəyyən qiymətinə qədər davam edir, 

qüvvəЧТЧ sШЧrКФı КrЭıЦı Тsə bərФХТвТЧ КгКХЦКsıЧК səbəb olur. 

Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, Фürəciklə diyirləməyə nisbətəЧ КХЦКгХК СКЦКrХКЦК гКЦКЧı BCT3  və 

10 2 1 pШХКНХКrıЧНК səthi bərФХТвТЧ ЦКФsТЦКХ КrЭıЦı (420HV) 150-160 N qüvvə tətbiq etməklə КХıЧ-

Нığı СКХНК, НТвТrХəmə гКЦКЧı КrЭıЦ Мəmi 350 HV təşФТХ ОНТr və 600 N qüvvə tətbiq etməklə КХıЧır (şəkilə bax). 

AЧКХШУТ КsıХıХıq ЭəНqТq ШХЮЧКЧ 15 2  və 12 2  pШХКНХКrı üхüЧ Нə КХıЧЦışНır. 
Lakin bu poladlarda maksimal bərklik daha çox qüvvə tətbiq etməklə КХıЧır. Kürəciklə diyirləmə  
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nəticəsində 15 2  pШХКНıЧıЧ ЛərФХТвТ 950 HV, 12 2  pШХКНıЧıЧ Лərkliyi 1050 HV, 

almazla hamarlamadan sonra həЦТЧ pШХКНХКrıЧ Лərkliyi isə 1350 HV qədər КrЭır. 
Qeyd edək ki, göstərilən bərklikləri almaq üçün diyirləmə гКЦКЧı 800 N, СКЦКrХКЦК гКЦКЧı 

isə cəmi 190-210 N qüvvə tətbiq etməФ ХКгıЦ Рəlir. 

 
 

Şəkil. Səthin bərkliyinin normal qüvvədən КsıХıХığı: 1-4 kürəciklə diyirləmə; 5-8 almazla hamarlama; 1.5 - 

BCT3 ; 2.6- 10 2 1; 3.7- 15 2 ; 4.8- 12 2  
 

TəНqТqКЭХКrıЧ Чəticəsi göstərir ki, daha effektiv üsul olan КХЦКгХК СКЦКrХКЦКНКЧ sШЧrК BCЭ3М  
pШХКНıЧıЧ Лərkliyi 1400 HV-dən 1850 HV-yə, 10 2C1 pШХКНıЧıЧ Лərkliyi 2000 HV-dən 2460 HV-

yə, 15 2  pШХКНıЧıЧ Лərkliyi 3600 HV-dən 4950 HV-yə, 12 2  pШХКНıЧıЧ Лərkliyi 

isə 3700 HV-dən 5050 HV-yə yüksəlir. 

БКrКФЭОrТФ СКХНır ФТ, СКЦКrХКЦК Чəticəsində ifrat döyənəklənmə və bərФХТвТЧ КгКХЦКsı НТyirlə-

məyə nisbətən səthi bərkliyin daha yüksək qiymətlərində ЛКş vОrТr. Bunun əsas səbəblərindən biri 

alЦКгХК СКЦКrХКЦК гКЦКЧı НОПШrЦКsТвКОНТМТ Рərginliklərin intensiv olaraq daha kiçik həcmlərdə lo-

kalХКşЦКsıНır. DТРər tərəfdən hamarlama nəticəsində nazik üst təbəqədə ЛöвüФ бırНКХКЧЦК Нərəcəsi-

nə ЦКХТФ НОПШrЦКsТвК ЦКrЭОЧsТЭТЧТЧ вКrКЧЦКsıНır. BüЭüЧ ЛЮ НəвТşТФХТФХər almazla hamarlama prose-

sinin xüsusiyyətləri ilə əlaqəНКrНır. 
GöstəriləЧ ТЧşККЭ pШХКНХКrıЧı ЦöСФəmləndirmək üçün diyirlənməyə nisbətən daha az hamarla-

ma qüvvəsinin tətibiq edilməsТ ШЧЮЧХК ТгКС ШХЮЧЮr ФТ, КХЦКг sıбıХЦКвК ЦərЮг qКХЦКНığıЧНКЧ КХətlə 

emal olunan hissə КrКsıЧНКФı ФШЧЭКФЭ sКСəsi çox ФТхТФ КХıЧır. Buna görə də az qüvvənin tətbiqi yük-

sək kontakt təгвТqТ вКrКНır. 
Beləliklə, КpКrıХЦış ОФspОrТЦОЧЭКХ Эədqiqatlar nəticəsində müəyyəЧ ОНТХЦТşНТr ФТ, КХЦКгХК 

СКЦКrХКЦКЧıЧ Эətbiqi təНqТq ШХЮЧКЧ ТЧşККЭ pШХКНХКrıЧıЧ səthi bərkliyini pardaqlamaya nisbəyən 23-36% КrЭırır. 
Açar sözlər: ТЧşККЭ pШХКНı, pХКsЭТФТ НОПШrЦКsТвК, КХЦКгХК СКЦКrХКЦК, Фürəciklə diyirləmə, möhkəmlən-

dirmə, bərklik. 
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T. I. Aslanov, A. F. Qasimov,  

B. R. Amirbayov 

 

About the effects of surface-plastic deformation on the properties  

of the construction steel 

 
Summary 

The effects of surface-plastic deformation methods on the surface hardness of the construction steel is 

studied in this article. It was found out that, the hardness of 3  and 10 2 I type of steels is more 

increased with diamond smoothing, rather than rolling off with ball. From the other side, in diamond 

smoothing 150-160N force, but in rolling off with ball 600 N force is required to apply in order to achieve 

the maximum hardness. 

An analogical dependency was achieved for 15 2  and 12 2  types of steel as well. 

Thus, rolling off with ball increases the hardness of the steels for 950-1050 HV, but smoothing increases the 

hardness for 1300-1350 HV. 

Key words: construction steel, plastic deformation, diamond smoothing, rolling off with ball, increases 

of hardness, stiffness. 
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Ş.F.MüttəХТЛoЯК, Ə.İ.İsmКвıХoЯ,  
R.F.PТrТвeЯ, N.Y.DünвКmКХıвeЯК  

AzərЛКвМКn MemКrХıq Яə İnşККt UnТЯersТtetТ 
 

COĞRAFİ İNFORMASİВA SİSTEMLƏRİ TEБNOLOGİВASI ƏSASINDA 

KARTOQRAFİK (RASTR) VERİLƏNLƏRİN EMALI оSULU 

CШğrКПТ ТЧПШrЦКsТвК sТsЭОЦХərТ ЭОбЧШХШРТвКsı (CİS) – proseslər və hadisələr СКqqıЧНК 
məХЮЦКЭХКrıЧ ЭШpХКЧЦКsı, sКбХКЧıХЦКsı, КЧКХТгТ, ОЦКХı və təqНТЦКЭı sКСəsindəki nailiyyətləri realizə  

edən və öг КrКХКrıЧНК хШбəlaqəli münasibətdə olan struktur elementlərТЧ хШбХЮğЮНЮr. CİS-də 

vТгЮКХХКşНırЦК Чəticəsində, son nəticə cədvəl, qrafik və xəritə şəklində КХıЧır Д1Ж. Бəritə məkan 

ТЧПШrЦКsТвКsıЧıЧ Нərk edilməsinin əЧ РОЧТş вКвıХЦış üsЮХХКrıЧНКЧНır. Бəritə ЭШrpКqХКrıЧ ФКНКsЭr  
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СОsКЛХКЦКХКrı üхüЧ əsas informasiya mənbəвТ rШХЮЧЮ ШвЧКвır. GОШНОгТsЭТЧ Сəyata keçirdiyi 

ölçmələrin emal prosesi bu və ya digər dərəcədə xəritə ilə ЛКğХıНır. Бəritə üzərinə piketlər əlavə 

edilir, bu piket əsКsıЧНК Тsə xətlər, pШХТqШЧХКr вКrКНıХır.  
CİS-lə tərtib edilən elektron xəritənin obyekti isə rəqəmli verilənlər toplusudur. Rəqəmli 

verilənlərin müxtəlif növləri birlikdə və вК Квrı-Квrı ОЦКХ ОНТХə bilər. Rəqəmli verilənlər müxtəlif 

formatlara, bir növdən digər növlərə çevrilə, qrafik displeylərdə əks edilə, redaktə və transformasiya 

edilə bilər. CİS-də istifadə edilən rəqəmli kartoqrafik verilənlərТЧ КşКğıНКФı ЧövХərТ vКrНır (şəkil 1): 

 

 KКrЭШqrКПТФ vОrТХəЧХərТЧ 

ЧövХərТ 

VОФЭШr бərТЭəХərТ RКsЭr бərТЭəХərТ MКЭrТs vОrТХəЧХərТ 
 

 
Şəkil 1. Kartoqrafik verilənlərin növləri 

 

Matris verilənləri – müntəzəЦ (rОqЮХвКr) şəbəkələr şəklində olan informasiya massivləridir. 

Burada hər bir düyün və ya yuvaya müəyyən qiymətlər ЮвğЮЧ Рəlir (relyefin hündürlüyü, çirklənmə 

dərəcəsi və s.). Matris xəritəsində obyektlər olmur, lakin xəritə koordinat sisteminə ЛКğХı ШХЮr və 

xəritənin istənilən nöqtəsində müəyyən qiymətləri təyin etmək mümkün olur. 

Vektor xəritəsi – rastr xəritələrТЧТЧ vОФЭШrХКşНırıХЦКsı və ya yer üzərində КpКrıХКЧ öХхЦələr 

СОsКЛıЧК вКrКНıХКЧ pТФОЭХərТЧ ОЦКХı вШХЮ ТХə КХıЧКЧ Квrı-Квrı ОХОЦОЧЭХərdən ibarətdir. Vektorizasiya 

üçün əsas kimi aerofotoçəФТХТşХərin rəqəmli təsvirlərindən də istifadə etmək olur.  

Rastr verilənlərinin əsas xüsusiyyətləri skanirləmə КвırНОЭЦəsi və pКrХКqХıqНır. ƏРər rastr 

verilənlərТ МШğrКПТ “ЛКğХКЧЦışНırsК”, ШЧНК ШЧЮЧ бüsЮsТввətlərinə koordinat sistemi və məkan 

КвırНОЭЦəsi də daxildir. Məsafədən zondlama verilənlərТ, şəkillər, CİS-də КpКrıХКЧ rКsЭr 
əməХТввКЭХКrı гКЦКЧı КХıЧКЧ Эəsvirlər də rastr verilənlərТНТr. RКsЭrıЧ ОХОЦОЧЭКr vКСТНТ pТФsОХНТr 
(təsvТrТЧ ОХОЦОЧЭТ, ЦКЭrТsТЧ вЮvКsı).  

Hər bir təsvТr ОХОЦОЧЭТ (pТФsОХ), şəФХТЧ КХıЧЦКsıЧНКЧ, ЭərkibindəЧ КsıХı ШХКrКq Цüəyyən qiymətə 

malikdir. Misal üçün, təsvir peyk vasitəsilə КХıЧЦışНırsК, ШЧНК ШЧЮЧ Сər bir pikseli, yer səthindən 

əks olunan və sОЧsШrЮЧ ЦКЭrТsТЧТЧ вЮvКsıЧК НКбТХ ШХКЧ, rəqəmli qiymətə çevrilən müəyyən miqdarda 

Тşıq ОЧОrУТsТЧТ öгüЧНə əks etdirir. Hər bir yuvada olan rastr verilənlərТ vОrТХЦТş ЧöqЭədə dəniz 

səviyyəsindən olan hündürlük barədə, torpaq və СКvКЧıЧ ЭОЦpОrКЭЮrЮ СКqqıЧНК, əСКХТЧТЧ sıбХığı 
barədə olan ТЧПШrЦКsТвКЧı öгüЧНə saxlaya bilir. Rastr verilənlərinin ən sadə ПШrЦКsı sФКЧТrə 

ШХЮЧЦЮş бəritədir. 

Rastr xəritələri – kКğıг və вК ФКrЭШqrКПТФ ЦКЭОrТКХХКrıЧ sФКЧТrə edilməsi və ЮвğЮЧ ФШШrНТЧКЭ 
sisteminə ЛКğХКЧЦКsı Чəticəsində КХıЧКЧ бəritələrdir. Rastr xəritələrində də obyektlər olmur. Çünki 

ЛЮ ФКğıг бəritənin sadə qrafik təsviridir, lakin məsafələri, sahələri ölçmək mümkün olur [2].  

Rastr xəritəsini xarakterizə edən əsas parametrlər КşКğıНКФıХКrНır: 
- təsvТrТЧ ЦТqвКsı, 
- təsvТrТЧ КвırНОЭЦəsi, 

- təsvirin ölçüsü, 

- təsvТrТЧ pКХТЭrКsı, 
- təsvТrТЧ pХКЧХı “ЛКğХКЧЦКsı”.  
Kartoqrafik verilənlərТЧ ОЦКХı НОвəndə, rastr, vektor və matris verilənlərТЧТЧ ОЦКХı ЛКşК НüşüХür  
 

[3]. Kartoqrafik verilənlərТЧ ОЦКХı üхüЧ ЦüбЭəХТП вШХХКr vКrНır:  
- xəritə redaktoru ilə,  
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-  

- baza məsələləri və 

- tətbiqi məsələlər ilə. 

Baza məsələlərinə rКsЭrıЧ rОНКФЭШrЮ, vОrТХənlər ЛКгКsı ТХə idarə sistemi, xəritə üzrə 

hesabХКЦКХКrı вОrТЧə yetirən sistem daxildir. Vektor xəritəsinin redaktoru vektor verilənlərinin 

вКrКНıХЦКsı və redaktə edilməsi üçündür. Rastr xəritəsinin redaktoru isə rastr təsvirlərinin redaktəsi 

üçündür.  

Təklif ediləЧ ТşНə KürəЭrКПı ərazilərdə ЛКş vОrən dКşqıЧ СКНТsəsini qiymətləndirmək üçün, 

ərazini əks etdirən topoqrafik xəritələr skaner vasitəsilə rКsЭr ПШrЦКsıЧК sКХıЧЦış və onlar vasitəsilə 

rastr xəritələrТЧТЧ ОЦКХı üsЮХЮ РösЭərТХЦТşНТr.  
 

CİS-də geodezi verilənlərТЧ ОЦКХı КşКğıНКФı sбОЦ üгrə həyata keçirilir (şəkil 2). 

 
 SФКЧТrə 

ОНТХЦə 

Koordinatlar 

kataloqu 
Transformasiya БərТЭəЧТЧ 

rəqəЦХəşНТrТХЦəsТ 

кöХ 
хəФТХТşХərТ 

VОrТХəЧХərТЧ 
ШбЮЧЦКsı 

ÖХхЦəХərТЧ 
ОЦКХı 

БərТЭəЧТЧ rОНКФЭə 
ОНТХЦəsТ 

AЭrТЛЮЭХКrıЧ 
НКбТХ ОНТХЦəsТ 

HОsКЛКЭıЧ 
хКpı 

 
 

Şəkil 2. Geodezi verilənlərТn CİS-lə emКХı sбemТ 

Deməli, ərazinin elektron xəritəsini tərtib etmək üçün ilkin olaraq, rastr verilənlərini emal 

etmək və rКsЭr ЦШНОХТЧТ вКrКЭЦКq ХКгıЦНır Д3Ж. BЮЧК Рörə də, 1-ci növbədə topoqrafik xəritələrin 

təsviri skanirə ШХЮЧЦЮş, Ш CİS-ТЧ НКбТХТ ПШrЦКЭıЧК РəЭТrТХЦТş və ərazinin koordinat sisteminə 

ЛКğХКЧıХЦışНır. кüЧФТ Сər СКЧsı ЛТr ХКвТСənin həyata keçirilməsi prosesi skanirə ШХЮЧЦЮş rКsЭr 
ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ ОЦКХı ТХə ЛКşХКЧıХır. OЧК Рörə də CİS-də həmin verilənlərlə Тş КpКrЦКq üхüЧ ШЧХКr 
xəritəyə ЛКğХКЧıХЦış, вəЧТ ЭrКЧsПШrЦКsТвК ШХЮЧЦЮşНЮr. BЮ гКЦКЧ sФКЧТrə ШХЮЧЦЮş vОrТХənlər lokal 

koordinat sistemindəЧ МШğrКПТ ФШШrНТЧКЭ sТsЭОЦТЧə ФОхТrТХЦТşНТr. BЮ prШsОs КşКğıНКФı Цərhələlərlə 

həвКЭК ФОхТrТХЦТşНТr (şəkil 3). 
 

 
RКsЭr vОrТХəЧХərТЧТЧ бərТЭəвə 

“bağХКЧЦКsı” prosesi 

“BКğХКЦК” 
ЧöqЭəХərТЧТЧ 

НüгüХüşü 

NöqЭəХərТЧ 
НüгüХüşüЧüЧ 
НəqТqХТвТЧТЧ 
вШбХКЧıХЦКsı 

TrКЧsПШrЦКsТвК гКЦКЧı ЭəsvТr 
ОХОЦОЧЭХərТЧТЧ qТвЦəЭХərТЧТЧ 

СОsКЛХКЧЦКsı üsЮХЮЧЮЧ sОхТХЦəsТ 

TrКЧsПШrЦКsТвКЧıЧ 
riyazi modelinin 

sОхТХЦəsТ 

Pikselin 

öХхüsüЧüЧ 
sОхТХЦəsТ 

TrКЧsПШrЦКsТвКЧıЧ 
СəвКЭК ФОхТrТХЦəsТ 

 
Şəkil 3. Rastr verilənlərТnТn trКnsПormКsТвК oХЮnmКsı prosesТ 

 

Rastr verilənlərТЧТЧ ОЦКХı Тsə КşКğıНКФı КХqШrТЭЦ üгrə həвКЭК ФОхТrТХЦТşНТr (şəkil 4). 
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1. PХКЧşОЭХərТЧ sФКЧТrə ОНТХЦəsТ 
2. БərТЭə хərхТvəsТЧТЧ ЮМХКrıЧНКФı ФШШrНТЧКЭХКrК ЮвğЮЧ бərТЭəЧТЧ вКrКНıХЦКsı 
3. ƏrКгТЧТ əФs ОЭНТrəЧ ЛТr ЧОхə бərТЭəЧТЧ ЧШЦОЧФХКЭЮrКвК ЮвğЮЧ ШХКrКq sОхТХЦəsТ 
4. GОШprШsОs vКsТЭəsТХə ЛТr ЧОхə ЮвğЮЧ ЧöqЭəХərТЧ sОхТХЦəsТ 
5. RКsЭrı CİS-in daxiХТ ПШrЦКЭıЧК РəЭТrЦəФ 

6. AХıЧКЧ ЭəsvТr ЛüЭüЧ ərКгТ pХКЧşОЭТЧТ əФs ОЭНТrТr 
Əgər  “Hə”,  onda 7-ci addıma keçid,  

Əgər “Yox”, onda 8-ci addıma keçid baş verir.  

7. Aвrı-Квrı бərТЭə vərəqХərТЧТЧ ЧШЦОЧФХКЭЮrКsı üгrə хОvrТХЦəЧТЧ КpКrıХЦКsı 
8. RКsЭr ЭəsvТrХərТЧТЧ ЛТr ЧОхə ЦöqЭə əsКsıЧНК ФШШrНТЧКЭ sТsЭОЦТЧə ЛКğХКЧЦКsı 
9. GОШprШsОs вШХЮ ТХə ЛТr ЧОхə НКвКq ЧöqЭəХərТ əsКsıЧНК transformasiya 

10. БərТЭə vərəqХərТЧТЧ хərхТvəsТ üгrə rКsЭr ЭəsvТrХərТЧТЧ sərСəНХərТЧТЧ ЭəвТЧТ 
AХıЧКЧ ЭəsvТrТЧ rОНКФЭə ШХЮЧЦКsı. Əgər  “Hə” , onda 11-ci addıma keçid,  

11. RКsЭrıЧ rОНКФЭə ШХЮЧЦКsı (бəЭКХКrıЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı, ТЭТrТХЦТş ФШЧЭЮrХКrıЧ ЛərpКsı) 
      AХıЧКЧ ЭəsvТrТЧ vОФЭШrХКşНırıХЦКsı. Əgər  “Hə”, onda 12-ci addıma keçid, 

12. БərТЭəЧТЧ rОНКФЭə ШХЮЧЦКsı (ШЛвОФЭХərТЧ вКrКНıХЦКsı və rОНКФЭə ОНТХЦəsТ) 
      GОШНОгТ öХхЦəХərТЧ əХКvə ОНТХЦəsТ.  Əgər  “Hə” , onda 13-cü addıma keçid, 

        13. GОШНОгТ rОНКФЭə ОЭЦəФ (РОШНОгТ СОsКЛХКЦКХКrıЧ вОrТЧə вОЭТrТХЦəsТ, pТФОЭХərТЧ бərТЭə  
                  üгərТЧə РəЭТrТХЦəsТ və хəФТХТşТЧ ЧəЭТМəsТЧТЧ rəqəЦХəşНТrТХЦəsТ).  
            AХıЧКЧ ЭəsvТrТЧ вКННК sКбХКЧıХЦКsı Əgər  “Hə” , onda 14-cü addıma keçid, 

14. AХıЧКЧ ЭəsvТrХərТЧ qrКПТФ ПШrЦКЭıЧНК  вКННК sКбХКЧıХЦКsı. 

Hə 

Yox 

 
Şəkil 4. Rastr verilənlərТnТn emКХı prosesТnТn КХqorТtmТ 

 

PХКЧşОЭХərin skanirə edilməsТ гКЦКЧı ЦüбЭəХТП ПШrЦКЭХКrıЧ qrКПТФ ПКвХХКrı вКrКНıХЦışНır. RКsЭr 
xəritəsТЧТЧ CİS-ə “ЛКğХКЧЦКsı” vОФЭШr бəritələrТЧТЧ ФШШrНТЧКЭХКrı üгrə həвКЭК ФОхТrТХЦТşНТr Д4Ж. 
Tədqiqat ərazisini əks etdirən bir neçə xəritə ЧШЦОЧФХКЭЮrКвК ЮвğЮЧ ШХКrКq sОхТХЦТşНТr.  

AşКğıНКФı şəkildə KürəЭrКПı əraziləri əks etdirən topoqrafik xəritələrТЧ ЧШЦОЧФХКЭЮrКвК ЮвğЮЧ 
olaraq seçilməsi və birləşНТrТХЦТş Эəsviri göstərТХЦТşНТr (şəkil 5). 

 

 
Şəkil 5. Xəritələrin nomenФХКtЮrКвК ЮвğЮn oХКrКq seхТХməsi və birləşНТrТХməsi 

Bundan sonra xəritəЧТЧ ФШШrНТЧКЭ şəbəkəsТ qЮrЮХЦЮşНЮr. Бəritə yüklənəndən sonra onda 

yaranan səhvlər düzəХНТХЦТş və ərКгТЧТЧ РОШНОгТ ФШШrНТЧКЭХКrıЧК ЛКğХКЧıХЦışНır. BЮ əməliyyat rastr-

ХКrıЧ хОvrТХЦəsi (ЭrКЧsПШrЦКsТвКsı) vКбЭı СəвКЭК ФОхТrТХЦТşНТr. TrКЧsПШrЦКsТвК vКбЭı rКsЭr və xəritə 

üzərindəki nöqtələr КrКsıЧНКФı ЮвğЮЧХЮqХКr РösЭərТХЦТşНТr.  
Bundan sonra tədqiqat ərazisini əks etdirəЧ ФШsЦТФ şəkil ilə xəritə МШğrКПТ ФШШrНТЧКЭХКrК ЮвğЮЧ 

olaraq bir-birinə ЛКğХКЧıХЦışНır. RКsЭrНК və vektor xəritəsində ЮвğЮЧ НКвКq ЧöqЭələrТ sОхТХЦТş və 

“GОШrОПОrОЧМТЧР” əməХТввКЭı vКsТЭəsilə bir-birinə ЛКğХКЧıХЦışНır. BКğХКЧЦК əЧ Кгı 3 НКвКq ЧöqЭəsi 

əsКsıЧНК СəвКЭК ФОхТrТХЦТşНТr. AşКğıНКФı şəkildə 6 dayaq nöqtəsi vasitəsilə Salyan ərazisini əks  

etdirəЧ LКЧНsКЭ ФШsЦТФ şəkli ilə topoqrafik xəritəЧТЧ ЛКğХКЧЦКsı, вəni eyni koordinat və 

proyeksiyaya gətirilməsi təqНТЦ ОНТХЦТşНТr (şəkil 6). 
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ФШШrНТЧКЭХКrı 

Topoqrafik 

бərТЭə 

Kosmik 

şəФТХ 

 
Şəkil 6. RКstr şəkli ilə topoqrafik xəritənin bir-birinə ЛКğХКnmКsı prosesТnТn təsviri 

Burada 6 dayaq nöqtəsi və ШЧХКrıЧ ФШШrНТЧКЭХКrı ЭəsvТr ОНТХЦТş, НКвКq ЧöqЭələri kimi rastr və 

vektor xəritəsindəФТ ЮвğЮЧ ЧöqЭələr sОхТХЦТşНТr (şəkildə ШЧХКr “+” ТХə göstərТХЦТşНТr). BЮЧНКЧ sШЧrК 
hər bir rastr üçün təsvirin sərhədi müəyyənləşНТrТХЦТşНТr. Aвrı-Квrı ПrКqЦОЧЭХərdən vahid rastr 

təsvТrТЧТЧ вКrКНıХЦКsı гКЦКЧı rКsЭr sərhədi də təвТЧ ОНТХЦТşНТr, хüЧФТ ЛЮ гКЦКЧ ЭəsvТrТЧ КХıЧКЧ 
ЦШгКТФКsı ЦüбЭəХТП ТşХərin (xətlərin və sahələrin ölçülməsi, xəritəЧТЧ vОФЭШrХКşНırıХЦКsı, хəФТХТş 
sxeminin tərЭТЛКЭı, РОШНОгТ ТşХərin həyata keçirilməsinə nəzarət və s.) yerinə yetirilməsТ üхüЧ РТrТş 
ТЧПШrЦКsТвКsı rШХЮЧЮ ШвЧКвır.  

AХıЧКЧ rКsЭr Эəsviri mürəkkəbliyindəЧ КsıХı ШХЦКвКrКq ТsЭənilən təsvirlərТЧ КХıЧЦКsıЧК ТЦФКЧ 
verir, rastr və vektor xəritələrТЧТЧ ФШЦЛТЧКsТвКsı Эətbiqi məsələlərin həХХТЧТ НКСК НК КsКЧХКşНırır.  

Açar sözlər: CİS, MГ, rКsЭr, vОФЭШr, ОЦКХ ФШsЦТФ şəkil 
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The method of processing of cartographical (rastered) data, on the  

based of geoinformation technologies 

 
Summary 

In this paper is presented the processes of transformation and processing of raster data. The process of 

visually displayed on raster images based of GIS technologies. 
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ODUNCAQ MATERİALLARININ TARİБİ SƏNƏT NоMUNƏLƏRİNİN 

VƏ ƏŞВALARIN HAZIRLANMASINDA ROLU 

AzərЛКвМКЧ ЦОşələri müxtəХТП КğКМ МТЧsХəri ilə zəЧРТЧНТr. BЮrКНК qШг, şКЛКХıН, pКХıН, ЭЮЭ, КrЦЮН, 
şüЦşКН, КğМКqКвıЧ, МöФə, və s. qiyməЭХТ КğКМ МТЧsХəri вОЭТşТr. Digər təbii sərvətlərə nisbətəЧ КğКМ 
asan bərpa və təНКrüФ ШХЮЧКЧ ШХНЮğЮ üхüЧ ТЧsКЧХКrıЧ ШЧК ЦКrКğı ЛЮ РüЧə qədər də öz əhəmiyyətini 

itirməвТЛ. MОЦКrХığıЧ və sənəЭФКrХığıЧ ТЧФТşКПıЧНК ШЧЮЧ rШХЮ НКЧıХЦКгНır.  
AğКМХКr Фəsici alətlərlə КsКЧ ОЦКХ ШХЮЧНЮğЮ üхün bir çox əşвК və məЦЮХКЭХКrıЧ СКгırХКЧЦКsı 

гКЦКЧı РОЧТş ТsЭТПКНə olunur. Bunlara musiqi alətlərТЧТ, ЛТr sırК ЦəТşət əşвКХКrıЧı, Лədii sənəЭФКrХıq 
nümunələrini, mebel və s. misal göstərmək olar.  

KШЧsЭrЮФsТвК ЦКЭОrТКХı ФТЦТ ТsЭТПКНə olunan odЮЧМКq ЛТr sırК üsЭüЧ Мəhətlərə malik olsa da 

yanma və çürümə qabiliyyəЭТ ШЧЮЧ хКЭışЦКвКЧ Мəhətlərini xarakterizə edir. Bu cəhətlərə görə 

tarixəЧ ШЧНКЧ СКгırХКЧЦış sənəЭФКrХıq nümunələrТЧТЧ qШrЮЧКrКq sКбХКЧЦКsı ЛТr sırК хətinliklər 

вКrКНıЛ. Nəticədə qədim dövrlərdə ШЧНКЧ СКгırХКЧЦış əşвК və məЦЮХКЭХКrıЧ хШб Кг qТsЦТ ЛЮ РüЧə 

qədər gəХТЛ хКЭıЛ.  
AğКМХКrıЧ ФШЧsЭrЮФsТвК ЦКЭОrТКХı ФТЦТ ТsЭТПКНə ШХЮЧЦКsı ТЧsКЧХКrıЧ ЦəТşətini, həyat tərzini 

ПШrЦКХКşНırıЛ, sənəЭФКrХığıЧ ТЧФТşКПı üхüЧ гəЦТЧ вКrКНıЛ. DОвТХən fikirləri bizə хКЭЦış sənət 

nümunələri təsdiq edir. 

XVI-XVII əsrlərdən bu günə qədər gəХТЛ хКЭЦış Цəmulatlar göstərir ki, həm məТşət əşвКХКrıЧıЧ, 
həm də qeyri-sənət nümunələrinin bəzədilməsi sənəЭФКrХığıЧ ТЧФТşКПı ТХə ЛКğХıНır. ƏşвКХКrıЧ 
bəzədilməsТ гКЦКЧı ЦüбЭəlif ЧКбış və rəsmlərin, nəbati və həndəsi bəzək elementlərinin istifadə 

ШХЮЧЦКsı вКХЧıг sənəЭФКrХığıЧ НОвТХ, ОвЧТ гКЦКЧНК Эəbiət elmlərТЧТЧ, ЦОЦКrХığıЧ, ТsЭОСsКХ 
ЭОбЧШХШРТвКsıЧıЧ ТЧФТşКПıЧı göstərir.   

 XVI-XVII əsrlərdə oduncaq üzərində bəНТТ ТşХəmələrin əЧ хШб вКвıХЦış ЧüЦЮЧələrindən biri 

şəbəkəНТr. Şəbəkəçilik dekorativ-tətbiqi sənətin böyük məharət tələb edən nadir sahələrindən biridir. 

Şəbəkənin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən əЧ ЛКşХıМКsı ШНЮr ФТ, СКгırХКЧЦış ФТхТФöХхüХü ОХОЦОЧЭХərin 

bir-biri ilə bərkidilməsТ гКЦКЧı heç bir birləşНТrТМТ ОХОЦОЧЭ, вəni nə Цıб, Чə də вКpışqКЧ ТsЭТПКНə 

ШХЮЧЦЮr. Şəbəkənin bədii tərЭТЛКЭıЧıЧ əsКsıЧı Сəndəsi elementlər təşФТХ ОНТr. BЮ Эərtibat elementləri  
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şəbəkə içərisində yerləşən dairəvТ, хШбЛЮМКqХı, ЮХНЮгşəkilli xonçalardan ibarətdir. Şəbəkələrin 

əksəriyyətində 8, 10, 12, 16 və həЭЭК 32 РЮşədən ibarət həndəsi elementlərdə ТşХəЧЦТş xonçalara rast 

gəlmək mümkündür. 

XVI-XVII əsrlərdən dövrümüzə qədər şəbəkəçilik sənətinin iki gözəl nümunəsi gəХТЛ хКЭЦışНır. 
Bunlardan biri Qusar rayonunun Həzrə kəndindəФТ ŞОвб CüЧОвН türbəsindəki sənduqə, o birisi isə 

Gəncədə Cümə məscidindəki minbərdir.  

 ŞОвб CüЧОвНТЧ ЦəгКrı üsЭüЧə qШвЮХЦЮş sənduqə öz ölçüsünə görə o qədər də böyük deyil. 

OЧЮЧ ЮгЮЧХЮğЮ 2,12Ц, ОЧТ 1,2Ц, СüЧНürХüвü 1,25Ц-dir. Sənduqənin əsas bəzəyini böyük çərçivədə 

КrНıМıХ ШХКrКq НüгüХЦüş ТФТЭərəПХТ ШвЦК ЧКбışХКrХК ТşХəЧЦТş 52 ədəd dördkünc xonçalar təşФТХ ОНТr. 
БШЧхКХКrıЧ ornament motivlərТ НörНЛЮМКqХı ЮХНЮг və хШбЛЮМКqХı həndəsi bəzək elementlərindən 

ibarəЭНТr. ŞОвб CüЧОвН sənduqəsТЧТЧ şəbəkə bəzəklərinin əsas xüsusiyyətlərindən biri onun birüzlü 

ШХЦКsıНır. Gəncədəki Cümə məscidindəki minbərТЧ şəbəkələri isə ikiüzlüdür.  

XVIII-XIX əsrlərТЧ ЛТrТЧМТ вКrısıЧНК ШНЮЧМКqНКЧ СКгırХКЦış əşвКХКrıЧ, ЦОЦКrХıq ЧüЦЮЧələrinin 

şəbəkə ЧКбışХКrı ТХə bəzədilməsТ РОЧТş ТsЭТПКНə ОНТХТrНТ. ŞəbəkəЧТЧ СКгırХКЧЦКsı ənənəvi xarakter 

НКşısК НК, КrЭıq ШЧЮЧ ШrЧКЦОЧЭ ЦШЭТvХəri xeyli mürəkkəbləşЦТşНТ. BЮ Мür Цürəkkəb ornament 

ФШЦpШгТsТвКХКrıЧНКЧ ЛТrТ “şəЦsТ “ КНХКЧır. Belə ornamental ФШЦpШгТsТвКХı şəbəkə ТşХərinin ən gözəl 

nümunələrinə ŞəФТ бКЧ sКrКвıЧНК rКsЭ Рəlmək olur.  

XVIII-XIX əsrlərТЧ ЛТrТЧМТ вКrısıЧНК əvvəlki dövrlərdə ШХНЮğЮ ФТЦТ ШНЮЧМКqНКЧ СКгırХКЧЦış 
məТşət əşвКХКrı, ЦЮsТqТ КХətləri və digər tətbiqi sənət nümunələrТ ЧКбışХКrХК, rəsmlərlə bəzədilirdi. 

Bu dövrdə sənəЭФКrХığıЧ НКСК ЦüФəmməХ ТЧФТşКПı Лəzək elementlərinin forma və keyfiyyətində 

özünü biruzə verirdi.  

ƏşвК və məЦЮХКЭХКrıЧ СКгırХКЧЦКsı гКЦКЧı НКСК хШб вКвıХЦış və xalq tərəfindəЧ sОvТХЦТş 
qəНТЦ üsЮХ ШвЦКНır. Aгərbaycanda oyma sənəti özünəməxsus xüsusiyyətlərə və milli ənənələrə 

malikdir.  

 OвЦК ЧКбışХКrХК ЛəzəНТХЦТş ən gözəl sənət nümunələrinə binalarda istifadə olunan oduncaq 

süЭЮЧХКrıЧНК, Цəhəccər, pəncərə, qКpı və bir qrup məТşət əşвКХКrıЧНК (təknə, hərə, çanaq, tabaq, 

qКşıq, qəlib və s.) rast gəlmək olur. 

GОЧТş хОşТНХТ və müxtəХТП ФШЦpШгТsТвКХı ШвЦК ЧКбışХКr qКpıХКrıЧ СКгırХКЧЦКsı ТsЭТПКНə olunurdu. 

Bir qayda olaraq, ənənəvi kompozisiyalar əsКsıЧНК qЮrЮХЦЮş ШвЦК ТşХərinin əЧ РОЧТş вКвıХЦış 
nümunələri hər tərəПТ üх pКЧЧШвК ЛöХüЧЦüş qКpıХКrНır. BОХə qКpıХКrıЧ ən gözəl nümunələrinə Şəki 

бКЧ sКrКвıЧНК, ВОrОvКЧНК HüsОвЧqЮХЮ бКЧıЧ sКrКвıЧНК və digər ЦОЦКrХıq КЛТНələrində rast gəlmək 

olur.  

Azərbaycanda oduncaq üzərində ШвЦК ТşХərinə məТşət əşвКХКrıЧНК НКСК хШб rast gəlinir. 

HКгırНК Aгərbaycan DövləЭ İЧМəsənət Muzeyində, Tarix və Nizami muzeylərində oyma sənətinin 

ən gözəl nümunələrТ sКбХКЧıХЦКqНКНır.  
Azərbaycanda sənəЭФКrХığıЧ ТЧФТşКПı ШНЮЧМКğıЧ НТРər sənət sahələrində də istifadəsini zəruri 

edib. Belə ki, ipəkçilik və toxuculuq sənəЭТЧТЧ ТЧФТşКПı pКrхК üгərinə ЧКбış sКХЦКq üхüЧ basma 

qəliblərТЧ, СКЧКХКrıЧ СКгırХКЧЦКsı гКЦКЧı ШНЮЧМКğıЧ ТsЭТПКНəsini bu günə qədər də zəruri edib. Qeyd 

ШХЮЧКЧХКrХК вКЧКşı ШНЮЧМКqНКЧ ОвЧТ гКЦКЧНК ЦüбЭəlif mücrülər, sКЧНıqХКr, şərКЛ qКşıqХКrı və ЛКşqК 
nümunələr də СКгırХКЧıЛ. 

Azərbaycanda ikiüzlu oyma sənəЭТ РОЧТş ТЧФТşКП ОНТЛ. BЮrКНК ЛəzəФ ФШЦpШгТsТвКХКrı məЦЮХКЭıЧ 
elementinin hər iki səthində vОrТХТr. İФТüгХü ШвЦК ЧüЦЮЧələrinə СКгırНК Aгərbaycan Dövlət 

İЧМəsənət Muzeyində sКбХКЧıХКЧ Лədii tərЭТЛКЭХı ШНЮЧМКqНКЧ СКгırХКЧЦış qКşıqХКrı misal göstərmək  

ШХКr. QКşıqХКr üгərində ТФТüгХü ШвЦК ЧКбışХКr əsasən onun dəstəyində ТМrК ОНТХТЛ. İşХəЧЦТş Лəzək 

ФШЦpШгТsТвКХКrı məгЦЮЧ ОЭТЛКrı ТХə müxtəlifdir. Burada üz-üzə НКвКЧЦış ТФТ ЛüХЛüХ Эəsvirinə, nəbati  

və həndəsi ornamentlərə, qКşığıЧ ФТЦə КТН ШХНЮğЮЧЮ ЛТХНТrəЧ вКгıХКrК rКsЭ РəХТЧТr. BЮ qКşıqХКrНК 
ТşХəЧЦТş ЧКбışХКrНКЧ əЧ РОЧТş вКвıХЦışı ЛЮЭК rəsmidir. Azərbaycan Dövlət İЧМəsənət Muzeyində 

sКбХКЧıХКЧ ШНЮЧМКqНКЧ СКгırХКЧЦış qКşıqХКrıЧ əksəriyyəti belə ЧКбışХКrХК bəzəНТХЦТşНТr. İsЭТПКНə  
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olunan bəzək nümunələrinin xarakterik cəhətlərindən biri dövrün sənəЭФКrХКrıЧıЧ ШвЦК sənətinin iki 

üsulunun böyük sənəЭФКrХıqХК ТsЭТПКНə etməsidir.  

XVIII-XIX əsrlərin ЛТrТЧМТ вКrısıЧНК ШНЮЧМКq üгərində bəzək nümunələrТЧТЧ вКrКНıХЦК 

üsЮХХКrıЧНКЧ ЛТrТ бəЭЭКЭХıqНır. OНЮЧМКq üгərində xəЭЭКЭХıq ТşХəri daha zərif və rəngarəngdir. Bu da 

sənəЭФКrХКrıЧ ШНЮЧМКq üгərində böyük zövq və həvəslə ТşХəməsini metala nisbətən daha asan 

oХНЮğЮЧЮ РösЭərir. Burada sənəЭФКrıЧ ЦОЭКХНК ТşХədiləЧ qıгıХ və РüЦüşХə вКЧКşı sədəfdən, fil 

sümüyündən, kəhrəbadan, qiyməЭХТ НКş-qКşНКЧ, müxtəlif КğКМ МТЧsХərТЧТЧ ШНЮЧМКğıЧНКЧ ТsЭТПКНə 

etməsinə ТЦФКЧ вКrКЧır. BЮ üsЮХХК СКгırХКЧЦış ЛəzəНТХЦТş ЭКr, ФКЦКЧхК, saz, mücrü, s. əşвКХКrК və 

sənət nümunələrinə ЛТr sırК ЦЮгОвХərdə rast gəlmək olur. 
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The use of wood materials and their basic patterns  

of historical monuments 

 
S u m m a r y 

The paper deals with wood types used in the making of architedural and household items and 

wood craft methods and samples. Charasterishics of historical craft samples and maintaining issues 

of them are investigated in the article. 

Key words: mastery, wood, standard, finishing, screw-thread, composition. 
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UOT 666.97 

 İ.N. ŞТrТnгКНə, R.Г. ƏmТroЯ 

 Azərbaycan MemКrХıq və İnşККt UnТЯersТtetТ 
 

 

MоASİR BETON VƏ İNŞAAT TEБNOLOGİВALARININ ВENİ İMKANLARI 

  

III minilliyin əvvəlində əsas konstruktiv material olan betonun keyfiyyət göstəricilərinin 

inqilabi sürətdə dəвТşНТвТЧТЧ və ТЧşККЭ ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧНК ЛКş vОrən dəвТşТФХТФХərТЧ ЛОЭШЧХК sıб ЛКğХı 
ШХНЮğЮЧЮЧ şКСТНТ və ТşЭТrКФхısıвıq. 

Betonun istifadəsТ sТvТХТгКsТвКЧıЧ ТХФ хКğХКrıЧНК Qədim misirlilər, yunanlar və rШЦКХıХКr 
tərəfindən həвКЭК ФОхТrТХЦТşНТr. İЧНТ Нə MТsТr PТrКЦТНКХКrı, RТЦ KШХТгОвТ və Panteonu müasir 

iЧşККЭхıХКrı СОвrətə gətirir. Vitruvinin və Plininin ЦОЦКrХıq СКqqıЧНКФı ФТЭКЛХКrıЧНК əhəng və iri 

doldurucu əsКsıЧНК СКгırХКЧКЧ ЛОЭШЧНК ФəЭКЧ вКğı, şərab və heyvan məЧşəХТ вКğХКrıЧ НК ТsЭТПКНəsi 

barədə məlumata rast gəlinir. Lakin beton ЭОбЧШХШРТвКsıЧНК əsКs НöЧüş 1824-cü ildə Cozef  

Aspidinin portlandsementi kəşП ОЭНТвТ vКбЭНКЧ ЛКşХКНı və müasir yüksəkmöhkəЦХТ ЛОЭШЧ вКХЧıг 
portlandsement və onun əsКsıЧНК СКгırХКЧКЧ НТРər növ sementlərin istifadəsi ilə mümkündür. [1], 

[2] 

TТФТЧЭТ ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧНК ЛКş vОrən proqres və ТЧşККЭ ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ ПЮЧФsТШЧКХ бКssələrinə 

artan təlabat betonun da xassələrinin yüksəФ sıхrКвışХК НəвТşЦəsinə səbəЛ ШХЦЮşНЮr. ƏРər ötən əsrin 

60-Мı ТХХərində НüЧвК prКФЭТФКsıЧНК ТsЭОСsКХ şəraitində СКгırХКЧКЧ ЛОЭШЧЮЧ ЦöСФəmliyinin ən yüksək 

qiyməЭТ 40 MPК ШХЦЮşНЮrsК, СКХ-СКгırНК bu 100 MPa-К хКЭır.  
Hal-СКгırНК ЦüКsТr ТЧşККЭ ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧНК HPC (High Performance Concrete) tipli 

“вüФsəФПЮЧФsТШЧКХ ЛОЭШЧХКrНКЧ” istifadə edilməyə ЛКşХКЧЦışНır.  
BЮ Чöv ЛОЭШЧХКr sıбıХЦКНК və əyilmədə yüksək möhkəmliyə ЦКХТФ ШХЦКqХК вКЧКşı, КqrОssТv 

təsirlərə НКвКЧıqХıХığı və sukeçirməməzliyi ilə fərqlənirlər.  

MüКsТr ЛОЭШЧ КrЭıq əЧəЧəvТ 4 ФШЦpШЧОЧЭХТ (вКpışНırıМı ЦКЭОrТКХ+sЮ+ТrТ НШХНЮrЮМЮ + бırНК 
doldurucu) material deyildir . 

Bu gün beton - Сər ЛТr ФШЦpШЧОЧЭТ вüФsəФ ПЮЧФsТШЧКХ rШХ ШвЧКвКЧ 7 ФШЦpШЧОЧЭНəЧ (вКpışНırıМı 
ЦКЭОrТКХ + sЮ + ТrТ НШХНЮrЮМЮ + бırНК НШХНЮrЮМЮ + ЦТЧОrКХ КФЭТv əХКvə + ФТЦвəvТ əХКvə + 
ЧКЧШФШЦpШЧОЧЭ) ТЛКrəЭ ЦürəФФəЛ ФШЦpШгТsТвК ЦКЭОrТКХıНır. BЮ ФШЦpШЧОЧЭХərТЧ ЛТrРə ТsЭТПКНəsТ ЛəгТ 
hallarda onlarıЧ əЧəЧəvТ бКssəХərТЧТ Нə НəвТşНТrə ЛТХТr. BОЭШЧ ЭərФТЛТЧНə ТsЭТПКНə ШХЮЧКЧ sementin 

60%-ə qəНərТ ЦТЧОrКХ ЦКЭОrТКХХКrНКЧ ТЛКrəЭ ШХК ЛТХər və ФКrФКs rШХЮЧЮ ШвЧКвКЧ ТrТ НШХНЮrЮМЮЧЮЧ 
ЦТqНКrı və ЛОЭШЧНК ШвЧКНığı rШХЮ НК ЛЮ РüЧ КгКХır. BЮЧХКr КНОФvКЭ ШХКrКq ФШЧЭКФЭ гШЧКsıЧı НК 
КгКХНır. MüКsТr ЛОЭШЧЮЧ sЮ/sОЦОЧЭ ЧТsЛəЭТ КгКХКrКq СТНrКЭКsТвК üхüЧ ХКгıЦ ШХКЧ sЮвЮЧ ЦТqНКrı ТХə 
ОвЧТ səvТввəвə вКбıЧХКşır. KТЦвəvТ qКЭqıХКrıЧ ТsЭТПКНəsТ sЮвЮЧ rОКХШУТ rШХЮЧЮ НК КгКХНır. BОЭШЧ 
ЭОбЧШХШРТвКsıЧıЧ əЧ вüФsəФ ЧКТХТввəЭХərТЧНəЧ ЛТrТ BОrХТЧ ЮЧТvОrsТЭОЭТЧТЧ КХТЦХərТ ЭərəПТЧНəЧ ТşХəЧТЛ 
СКгırХКЧЦışНır. 1Ц3

-Нə МəЦТ 250 Фq sОЦОЧЭ ТşХəЭЦəФХə ЦöСФəЦХТФ sТЧТПТ B85 (M1000-НəЧ хШб) ШХКЧ 
ЛОЭШЧЮЧ СКгırХКЧЦКsıЧНК ЮхЮМЮ ФüХ və Centrilit Fume SX вüФsəФ НТspОrs СТssəМТФХərНəЧ ТsЭТПКНə  
ОНТХЦТşНТr. BОЭШЧ ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧıЧ ЛЮ sШЧ ЧКТХТввəЭХərТ rОspЮЛХТФКЧıЧ НК ТЧşККЭ ЦКЭОrТКХХКrı 
səЧКвОsТЧНə ЭəЭЛТq ОНТХЦəвə ЛКşХКЦışНır. BЮ Мür ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧ ЭəЭЛТqТ ЧəЭТМəsТЧНə RОspЮЛХТФК 
ЭТФТЧЭТsТЧНə СКХ СКгırНК C60 (EN 206-1) və вК B75 (  7473-2010) sinifli ЛОЭШЧХКr ТsЭТПКНə 
ШХЮЧЦЮşНЮr. SШЧ ТХХərТЧ Сər ФəsТЧ ЮЧТФКХХığı ТХə НТqqəЭТЧТ МəХЛ ОНəЧ ЛТЧКХКrıЧНКЧ ЛТrТ ШХКЧ “3 КХШv” 

 ЛЮ Мür вüФsəФ ЦКrФКХı ЛОЭШЧ ЭəЭЛТq ШХЮЧЦЮşНЮr. MüКsТr ЛОЭШЧ 
ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧНК СТpОrpХКsЭТПТФКЭШrХКrıЧ, ЧКЧШСШssəМТФХərТЧ və НТРər ЦКЭОrТКХХКrıЧ ТsЭТПКНəsТ 
ЛОЭШЧЮЧ ЦöСФəЦХТвТЧТЧ ЦОЭКХХКrıЧ ЦöСФəЦХТвТ ТХə ЛərКЛər ola ЛТХəМəвТ ОСЭТЦКХıЧı  
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Betonun xassələrinin tənzimlənməsi və вКбşıХКşНırıХЦКsı ЦШНТПТФКЭШrХКrsıг ЦüЦФüЧ НОвТХНТr. 
MШНТПТФКЭШrХКrıЧ ТsЭifadəsi yüksəkmöhkəmlikli və yüksəkkeyfiyyətli ЛОЭШЧ КХıЧЦКsı ТЦФКЧХКrıЧı 
rОКХХКşНırКЧ ən mühüm amillərdən biridir.  

Yüksək dispers hissəciklərin və kimyəvi əlavələrin adi portlandsement əsКsıЧНК КХıЧКЧ ЛОЭШЧЮЧ 
aqressiv təsirlərə НКвКЧıqХığıЧıЧ КrЭırıХЦКsı istiqamətində ФКПОНrКЦıгНК НК ЭəНqТqКЭ ТşХərТ КpКrıХır.  

SОЦОЧЭ НКşıЧıЧ və betonun sЮХПКЭКНКвКЧıqХıХığıЧıЧ КrЭırıХЦКsı üsЮХХКrıЧıЧ öвrənilməsi ilə ötən 

əsrdə məşğЮХ ШХКЧ V.V.KТЧН və V.M.Moskvin adi portlandsement əsКsıЧНК КХıЧКЧ ЛОЭШЧЮЧ 

sЮХПКЭКНКвКЧıqХıХığıЧıЧ КrЭırıХЦКsıЧıЧ ЛТr ЧОхə üsЮХХК ЦüЦФüЧ ШХНЮğЮЧЮ qОвН ОЭЦТşХər: sıбХığıЧ 
КrЭırıХЦКsı, sОЦОЧЭ НКşıЧıЧ Эərkibində kalsium hidroksidin və СТНrШКХüЦТЧКЭ ПКгКsıЧıЧ ЦТqНКrıЧıЧ 
КгКХНıХЦКsı, sОЦОЧЭ НКşıЧıЧ qЮrЮХЮşəmələgəlməsini idarə etməklə, yəЧТ КşКğı əsКsХı kalsium 

СТНrШsТХТФКЭХКrıЧ əmələ gəlməsini və СТНrШsЮХПШКХüЦТЧКЭХКrıЧ əvəzinə СТНrШqrКЧКЭХКrıЧ əmələ 

gəlməsini təmin etməklə. Bütün bunlara onlar tərəfindən portlandsementin tərkibinə yanacaq 

külləri, posa və əsasən də pЮssШХКЧХı əlavələr qatmaqla nail olunurdu. [4], [5] 

ApКrıХКЧ ТşТЧ Цəqsədi - adi portlandsement əsКsıЧНК yüksək sЮХПКЭКНКвКЧıqХıqХı sement НКşı və 

beton СКгırХКЦКqНır.  
 Bunun üçün КşКğıНК göstərilən məsələlərin həlli həyata ФОхТrТХЦТşНТr: 
- ЦТФrШsТХТsТЮЦ ШФsТНТ əХКvəsТЧТЧ sОЦОЧЭ НКşıЧıЧ sЮХПКЭКНКvКЦХıХığıЧК ЭəsТrТЧТЧ öвrəЧТХЦəsТ; 
- ЦТФrШsТХТsТЮЦ ШФsТНТ əХКvəsТ ТХə ЛТrХТФНə pШrЭХКЧНsОЦОЧЭТЧ pХКsЭТФХəşНТrТМТ əХКvəХərХə 

ЦШНТПТФКsТвК ШХЮЧЦКsı. 
TəНqТqКЭ ТşТЧНə “HШХМТЦ AzərЛКвМКЧ” şТrФəЭТЧТЧ ТsЭОСsКХı ШХКЧ QКrКНКğ SpОsТКХ CEM II/B-P 

32,5R portlandsementindən istifadə ОНТХЦТşНТr. LКЛШrКЭШrТвК ЧüЦЮЧələrТ КşКğıНКФı qКвНКНК 
СКгırХКЧЦışНır: SЭКЧНКrЭ ЧТsЛətdə sement:qum - 1:3 məhlulundan 4x4x16 sm olan tircik nümunələri 

СКгırХКЧЦışНır. KШЧЭrШХ ЧüЦЮЧələrdən ЛКşqК 3 - 6% mikrosilisium oksidi əlavəsi, (MSO) və Hiper 

990 (PƏ) pХКsЭТФХəşНТrТМТ əlavəsi (0,5%) istifadə etməklə də nünmunələr СКгırХКЧЦışНır. 
NümunələrТЧ sЮХПКЭКНКвКЧıqХıХığı 28 РüЧХüФ ЦКrФК ЦöСФəЦХТвТЧТ вığНıqНКЧ sШЧrК вШбХКЧıХır.   

Nümunələr marka möhkəЦХТвТЧТ вığНıqНКЧ sШЧrК onlar sЮХПКЭ ТШЧХКrıЧıЧ qКЭıХığı 10 q/Х ШХКЧ 
məhlul içərisində 1, 3 və 6 ay müddətlərində sКбХКЧıХЦışНır. NüЦЮЧələrə sЮХПКЭ НЮгХКrıЧıЧ Эəsiri 

ШЧХКrıЧ sıбıХЦКНК ЦöСФəmlik hədlərinin dəвТşЦəsi vasitəsi ilə müəyyəЧ ОНТХЦТşНТr.  
YəЧТ, sЮХПКЭКНКвКЧıqХıq əЦsКХı (SƏ) sЮХПКЭ НЮгЮ ЦəhlulundК sКбХКЧЦış ЧüЦЮЧələrТЧ sıбıХЦКНК 

möhkəmlik həddinin sЮНК sКбХКЧЦış ЧüЦЮЧələrТЧ sıбıХЦКНК ЦöСФəmlik həddinə nisbəti ilə 

xarakterizə ШХЮЧЮr (SƏ = Rsıб.sЮХП./Rsıб.sЮ). SЮХПКЭКНКвКЧıqХıq əЦsКХı 0,85-dən çox olarsa, həmin 

nümunələr sЮХПКЭКНКvКЦХı СОsКЛ ОНТХТr. SıЧКq nəticələri cədvəldə vОrТХЦТşНТr. 
 
Cədvəl. QКrКНКğ SpОsТКХ CEM II/B-P 32,5R - üЦЮЦТ ЭТФТЧЭТ ТşХərТ üхüЧ sОЦОЧЭТЧ sЮХПКЭКНКvКЦХığıЧК 

əlavələrin təsiri 

Nümunələrin tərkibi 

SıбıХЦКНК ЦöСФəmlik həddi, MPa 

SƏ Suda saxlanma müddəti, 

ay 

Sulfat məhlulunda 

saxlanma müddəti, ay 

1 3 6 1 3 6 1 2 3 

PS 34.0 39.5 41.5 28.5 26.0 25.2 0.83 0.65 0.60 

PS+3%MSO 35.5 37.8 38.5 32.2 31.9 30.0 0.90 0.85 0.78 

PS+ 6%MSO 45.5 47.3 48.5 43.0 41.6 40.7 0.94 0.88 0.85 

PS+ 6%MSO+0,5%PƏ 47.4 49.5 50.0 45.6 44.3 43.1 0.96 0.89 0.86 

 
 

SƏ –sЮХПКЭКНКвКЧКqХıq əЦsКХı PS - portlandsement 

MSO – mikrosilika PƏ – plastikləşНТrТМТ əlavə 

 

Tədqiq olunan nümunələrТЧ sЮХПКЭКНКвКЧıqХıq əЦsКХХКrıЧК Чəzər salsaq görərik ki, 

mikrosilisium oksidi əlavəsi istifadə olunmayan nümunələr КrЭıq 1 Кв sЮХПКЭ НЮгХКrıЧıЧ Эəsirinə 

mərЮг qКХНıqНК öz möhkəmliklərini əhəmiyyətli dərəcədə itirir, 3 aydan sonra isə bu itki daha da 

КrЭır və 6 aydan sonra isə sЮХПКЭКНКвКЧıqХıq əЦsКХı SƏ=0.60 ШХЮr.  
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Cədvəldən göründüyü kimi, adi portlandsement (mikrosilisium oksidi əlavəsiz) əsКsıЧНК 
СКгırХКЧКЧ ЧüЦЮЧələr sЮХПКЭ НЮгХКrıЧıЧ Эəsirindən öz möhkəmliyini əhəmiyyətli dərəcədə itirir. 

AвНıЧНır ФТ, pШrЭХКЧНsОЦОЧЭ ЦТЧОrКХХКrıЧıЧ СТНrКЭКsТвКsı Чəticəsində əmələ gələn Ca(OH)2 sulfat 

ТШЧХКrı ТХə qКrşıХıqХı Эəsirdə olaraq sulПКЭ ФШrrШгТвКsıЧК səbəb olur ki, bu da möhkəmlik itkisinə də bu 

səbəb ola bilər.  

Mikrosilisium əlavəsi istifadə olunan nümunələrdə möhkəmlik itkisi çox cüzi olaraq nəzərə 

хКrpır və bu əlavənin hissəciklərinin sementlə doldurucu dənələrТ КrКsıЧНКФı ЛШşХЮqХКrı НШХНЮrЦКsı 
və yeni maddə əmələ gətirə bilməsi ilə ЛКğХıНır. Mikrosilisium oksidi dənələrinin ölçüsü sement 

dənələrinin ölçüsündən 50 dəfəyə qədər kiçikdir. Bu kiçik ölçülü SiO2 hissəcikləri Ca(OH)2 ilə 

reaksiyaya girərək КşКğı əsКsХı ФКХsТЮЦ СТНrШsТХТФКЭХКrı əmələ gəЭТrТr. ƏЦələ gələn kalsium 

СТНrШsТХТФКЭ ФrТsЭКХХКrı sОЦОЧЭ НКşıЧıЧ qЮrЮХЮşЮЧЮ НКСК НК sıбХКşНırır və sЮХПКЭ ТШЧХКrıЧıЧ sОЦОЧЭ 
НКşıЧıЧ Тхərisinə НКбТХ ШХЦКsıЧК ЦКЧО ШХЮr, КqrОssТv ЦüСТЭ ТХə hidrat birləşЦələrТ КrКsıЧНК НəвТşЦə 

rОКФsТвКХКrı ЭШrЦШгХКЧır. EвЧТ гКЦКЧНК sıб qЮrЮХЮşХЮ НКşıЧ əmələ gəlməsinə istifadə olunan 

plastikləşНТrТМТ əlavə də müsbət təsir göstərir. PlastikləşНТrТМТ əlavələrin istifadəsi su/sement 

nisbəЭТЧТ КşКğı sКХКrКq qЮrЮХЮşЮ НКСК НК sıбХКşНırır. EвЧТ гКЦКЧНК pХКsЭТФХəşНТrТМi əlavə kontakt 

гШЧКsıЧНК sОЦОЧЭ ilə doldurucu hissəciklərТ КrКsıЧНКФı КНРОгТвКЧı КrЭırır. Məlumdur ki, 

məsaməХТвТЧ КгКХЦКsı sОЦОЧЭ НКşıЧıЧ və betonun ФШrrШгТвКsıЧıЧ qКrşısıЧıЧ КХıЧЦКsıЧНК ТsЭТПКНə 

olunan ən effektli üsullardan biridir.  

Mikrosilisium oksidi əlavəХТ sОЦОЧЭ НКşıЧıЧ ЦТФrШsФШpТФ КЧКХТгТЧТЧ ЦТФrШşəkilləri də КşКğı 
əsКsХı ФКХsТЮЦ СТНrШsТХТФКЭХКrıЧ əmələ gəlməsini və qЮrЮХЮşЮ daha da sıбХКşНırНığıЧК sübutdur 

(şək.1) 

 

    
 

Şəkil 1. Mikrosilisium oksidi əlavəli sement НКşının mТФroqЮrЮХЮşЮ 

 

Deməli, mikrosilisium oksidi əlavəsi və eyni zamanda plastikləşНТrТМТ əlavələr istifadə etməklə 

КНТ ЭТФТЧЭТ ТşХəri üçün nəzərdə tutulan sementlər əsКsıЧНК вКХЧıг вüФsək möhkəmliyi ilə deyil, 

həmçinin kimyəvТ НКвКЧıqХı sОЦОЧЭ НКşı və beton almaq mümükündür. 
 Açar sözlər: mikrosilika, uçucu kül, hiperplastifikator, Centrilit Fume SX 
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 İ.N. Shirinzade , R.Z. Amirov  

 

Modern concrete and construction technologies new opportunities 

 
S u m m a r y 

The purpose of the work - to prepare on the basis of ordinary portland cement, high sulphate steady 

cement, stone and concrete.  

For the solution , the following issues have been implemented :  

- learning influences of microsilisium oxide addition to sulphate steady of cement stone;  

- learning influences of modification of microsilisium oxide to sulphate steady of cement stone. 

Key words: Centrilit Fume SX, fly ash, microsilica, hyperplasticizer  
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 A.B. Yəhyayev  

  

Fıstıq КРКМlıqlКrının əmtəə strukturunun öyrənilmə xüsusiyyətləri 
 

Xülasə 

Məqalədə BöвüФ QКПqКгıЧ şТЦКХТ-şərq вКЦКМХКrıЧНКФı ПısЭıq КğКМХıqХКrıЧıЧ əmtəə strukturu məsələlərinə 

ЛКбıХЦışНır. BЮ Цəqsədlə КğКМХıРıЧ I və II nəsllərinin biometrik göstəricilərindən istifadə ОНТХЦТş və 

hesabatlar II hündürlük dərəcəsinə görə КpКrıХЦışНır. GörüЧüş ədədləri və forma əЦsКХХКrıЧıЧ ОФspОrТЦОЧt 

ЦКЭОrТКХХКrı əsКsıЧНК НəqiqləşНТrТХЦəsi nəticəsində ЮвğЮЧ КsıХХıq ЭəЧХТвТ КХıЧЦışНır ФТ, ЛЮ НК КğКМХıРıЧ 
ШНЮЧМКq ОСЭТвКЭıЧıЧ ЦКЭОrТКХ qТвЦətləndirilməsində daha dəqiq rəqəmlərТЧ КХıЧЦКsıЧК ТЦФКЧ vОrəcəkdir.  

Açar sözləri: КğКМХığıЧ qЮrЮХЮşЮ, РövНənin forЦКsı, СəМЦ, qırıХКЧ sКСə, əmtəəlilik, sortiment cədvəlləri.  

 

A. B. Yakhyayev  

 

Study characteristics of commodity structure of beech tree 

 
Summary 

Commodity structure issues of beech trees of the south-east slope of Greater Caucasus are considered in 

the article. Thus the biometric indications of I and II generation of wood was referred and reports were 

conducted in according to the second height degree. In the result of specification of numbers and the 

experimental material of form coefficient the appropriate equation was got and this would give the chance to 

get more accurate numbers for material evaluation of wood reserve. 

Key words: stand structure, stem form, volume, cut part, marketability, cut-to-length tables.  
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L.N. HəsənШvК  
Memarlıqda ЬətСХəЫТЧ tətЛТqТ 

 

БоLASƏ 
 

ApКrıХЦış хШбХЮ sКвНК ОХЦТ ЭəНqТqКЭХКr РösЭərТr ФТ, ЦüбЭəХТП ПШrЦКХı СəЧНəsТ ПТqЮrХКrıЧ СКгırХКЧЦКsıЧНК, 
Ш МüЦХəНəЧ ОХЦ, ЭОбЧТФК, ЦОЦКrХıq, Эəsviri incəsənətdə səthi həndəsТ ПШrЦКХı ПТqЮrХКrıЧ Эətbiqinin 
əvəzedilməz əhəmiyəЭТ ЯКrНır. MüКsТr ЦОЦКrХıqНК üsЭ бəttli və xəttsiz səthlər ən tələb olunan tipdir. Bu 
məqalə mühəndis-ТЧşККЭ ТşХərində əyri səthlərin tətbiqinə həsr ОНТХЦТşНТr. 

Açar söləri: səthlər, ПШrЦКХКr, ЦОЦКrХıq, Сəndəsə, fiqur.  
 

L.N. Hasanova  

The application surfaces in architecture 
 

SUMMARY 

 
The set of studies indicates that the surface on a variety of shapes and properties, in its significance in 

the formation of various geometric shapes are unmatched among other figures. Geometric surface - is the 
most demanded style in modern architecture. This article focuses on the applying examples of curved 

surfaces in the construction and engineering practice. 
Key words: surface, form, architecture, geometry, figure 
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nnnnnnnnn xxaxxaxxaxaxaxaxaxaxaay 1,131132112
22

222
2
11122110    

                                                = 



n

jiji

jii

n

i

iiii

n

i

ii xxaxaxaa
,1,1

2

1
0    (1) 

   :  
1)   0a , ia , iia , ija     

y = 



n

jiji

jii

n

i

iiii

n

i

ii xxaxaxaa
,1,1

2

1
0 ,      ; 

2)   0a , ia , iia , ija     

y = 



n

jiji

jii

n

i

iiii

n

i

ii xxaxaxaa
,1,1

2

1
0 ,      

. 
        

,     Д1Ж.       
 ,   MATLAB,      

     ,     
    ,     

,      ,  
   Statistics Toolbox.      

 

        
       MATLAB. 

3.        -

 (    ) .  
    .      
   1x , 2x     y .   

   

                                       215
2
24

2
1322110 xxaxaxaxaxaay                    (2) 

     11 xs  , 
22 xs  , 2

13 xs  , 2
24 xs  , 

215 xxs  .  

  (    )  
 (2)         

   :  
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  YXXXA TT 1
  

    X    ,   ;   
 ,     1x ;    ,   -

  2x ;    ,     2
1x ;  

- ,     2
2x ;    ,   

 21xx ; TX -  ,   1
XX T - ,   XX T ; 

Y - -    ; A  - -   ia . 

 ia     (2)   
    : 

jx

y

jj ba



 , 215
2
24

2
1322110 xxaxaxaxaxaya  , 
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1
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rrrr

rrrr

rrrr

rrrr
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rrrr

rrrr

rrrrr

rrrr
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y

y

y

y
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1
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rrrrr

rrrr
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N
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 1
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 , 

                                        
N

x

x

N

i

ji

j


 1 , 

N

yx

yx

N

i

iji

j


 1 , 

N

y

y

N

i

i
 1 . 

4.       -

 (    )     MATLAB.  
        -

  MATLAB     Д2-5].  

1.     : 
x0'=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]; 

x1'=[7 7.2 7.4 7.4 7.6 7.6 7.8 7.8 8 8 8 8.2 8.2 8.4 8.4 8.6 8.6 8.8 8.8 9]; 

x2'=[26 26 24 25 22 22 21 21 20 20 20 19 19 18 18 17 17 15 15 12]; 

y'=[62 60 66 72 64 68 70 74 70 76 82 86 90 86 88 88 96 92 94 100]; 

2.         ; 
   ,     : 
n0=length(x0); n1=length(x1); n2=length(x2); n3=length(y); 

if n0==n1 & n1==n2 & n2==n3  n=n1;  

else input(' vector size is error'); end n 

3.   X : 

x=[x0 x1 x2 x1.^2 x2.^2 x1.*x2] 

4.      

215
2
24

2
1322110 xxaxaxaxaxaay        YXXXA TT 1

 : 

a=inv((x'*x))*(x'*y) 

  : TX  → x';  XX T  → (x'*x);  

  1
XX T  → inv((x'*x));  YX T  → (x'*y) 

5.       
 

215
2
24

2
1322110 xxaxaxaxaxaay        

  1x , 2x , y . 

    
kj xxr , yx j

r : 

rx1x2=corrcoef(x1,x2); rx1x11=corrcoef(x1,x1.^2); 

rx1x22=corrcoef(x1,x2.^2);rx1x12=corrcoef(x1,x1.*x2); 

rx2x11=corrcoef(x2,x1.^2); rx2x22=corrcoef(x2,x2.^2); 

rx2x12=corrcoef(x2,x1.*x2);  

rx11x22=corrcoef(x1.^2,x2.^2); 

rx11x12=corrcoef(x1.^2,x1.*x2); 

rx12x22=corrcoef(x1.*x2,x2.^2); 

ryx1=corrcoef(x1,y); ryx2=corrcoef(x2,y); 
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ryx11=corrcoef(x1.^2,y); ryx22=corrcoef(x2.^2,y); 

ryx12=corrcoef(x1.*x2,y); 

       

1

1

1

1

1

54535251

45434241

35343231

25242321

15141312

rrrr

rrrr

rrrr

rrrr

rrrr


  -       

                                

5

4

3

2

1

y

y

y

y

y

y

r

r

r

r

r

 : 

dd=[1 rx1x2(1,2) rx1x11(1,2) rx1x22(1,2) rx1x12(1,2); rx1x2(1,2) 1 rx2x11(1,2) rx2x22(1,2) 

rx2x12(1,2); rx1x11(1,2) rx2x11(1,2) 1 rx11x22(1,2) rx11x12(1,2); rx1x22(1,2) rx2x22(1,2) 

rx11x22(1,2) 1 rx12x22(1,2); rx1x12(1,2) rx2x12(1,2) rx11x12(1,2) rx12x22(1,2) 1] 

dy=[ryx1(1,2);ryx2(1,2);ryx11(1,2);ryx22(1,2);ryx12(1,2)] 

       ,   

1

1

1

1

5453521

4543424

3534323

2524232

151413121

1

rrrr

rrrr

rrrr

rrrr

rrrrr

y

y

y

y

y


, 

1

1

1

1

5453551

4543441

3534331

252423221
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2

rrrr

rrrr

rrrr

rrrrr

rrrr
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y

y

y

y


, 

1

1

1

1

5455251

4544241

353433231

2524221

1514112

3

rrrr

rrrr

rrrrr

rrrr

rrrr

y

y

y

y

y


, 

1

1

1

1

5535251

454434241

3533231

2522321

1511312

4

y

y

y

y

y

rrrr

rrrrr

rrrr

rrrr

rrrr


, 

554535251

4434241

3343231

2242321

1141312

5

1

1

1

1

y

y

y

y

y

rrrrr

rrrr

rrrr

rrrr

rrrr


: 

 

dd1=dd; dd1(:,1)=dy; dd2=dd; dd2(:,2)=dy; 

dd3=dd; dd3(:,3)=dy; dd4=dd; dd4(:,4)=dy; 

dd5=dd; dd5(:,5)=dy; 

delta=det(dd); delta1=det(dd1); delta2=det(dd2); 

delta3=det(dd3); delta4=det(dd4); delta5=det(dd5); 

   



 1
1b , 




 2
2b , 




 3
3b , 




 4
4b , 




 5
5b    (2): 

b1=delta1/delta; b2=delta2/delta; b3=delta3/delta; 

b4=delta4/delta; b5=delta5/delta; 

  
1

11

x

y
ba



 , 
2

22

x

y
ba



 , 
2
1

33

x

y
ba
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2
2

44

x

y
ba



  
21

55

xx

y
ba



 , 

215
2
24

2
1322110 xxaxaxaxaxaya      

215
2
24

2
1322110 xxaxaxaxaxaay     : 
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a1=b1*std(y,2)/std(x1,2); a2=b2*std(y,2)/std(x2,2); 

a3=b3*std(y,2)/std(x1.^2,2);  

a4=b4*std(y,2)/std(x2.^2,2); 

a5=b5*std(y,2)/std(x1.*x2,2); 

a0=mean(y)-a1*mean(x1)-a2*mean(x2)-a3*mean(x1.^2)-a4*mean(x2.^2)-

a5*mean(x1.*x2) 

     

1x →std(x1,2); 
2x →std(x2,2); 2

1x
 →std(x1.^2,2);  

2
2x

 →std(x2.^2,2); 
21xx →std(x1.*x2,2); y →std(y,2); 

1x → mean(x1); 2x → mean(x2); 
2
1x →mean(x1.^2); 

2
2x →mean(x2.^2); 21xx → mean(x1.*x2); y →mean(y) 

 5. .  ,  ,   
  (    )  , 

     , , , , 
,      

.  
 .  , ,   

,  . 
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N.F. Musayeva, M.T. Süleymanova, B.I.QКгıгКНə  
 

MüКЬТЫ ФoЦpütОЫ ЫТвКгТввКtı ЯКЬТtələrinin istifadəsi ilə ТЧşККt ЦКtОЫТКХХКЫı ТЬtОСЬКХıЧıЧ 
çoxölçülü kvadratik riyazi modelləЫТЧ qЮЫЮХЦКЬı tОбЧoХoРТвКХКЫıЧıЧ вКЫКНıХЦКЬı 

 

Xülasə 
 

Adekvat çoxölçülü kvadratik riyazi modellərТЧ qЮrЮХЦКsı prШsОsТЧТ əhəmiyyətli dərəcədə sadələşНТrən 
texnologiyalar təklif edilib. GöstərТХТЛ ФТ, СКгırХКЧЦış prШqrКЦХКr pКФОЭТ ТЧşККЭ ЦКЭОrТКХХКrı ТsЭОСsКХı ЭОбЧШХШУТ 
proseslərinin modellərТЧТЧ qЮrЮХЦКsı üхüЧ РОЧТş Эətbiq oluna bilər. 

Açar sözlər. RТвКгТ ЦШНОХ, КНОФЯКЭХıq, ТЧşККЭ ЦКЭОrТКХХКrı ТsЭОСsКХı, ФШЦpüЭОr rТвКгТввКЭı. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://link.springer.com/bookseries/2941
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N.F. MusКОvК, M.T. SuХОвЦКnШvК, B.İ. QКгТгКНК  
 

Technologies of development of software packages for constructing multivariate  

quadratic models in the manufacture of building materials with the use  

of computer mathematics tools 
 

Summary 
 

Technologies that significantly simplify the building of adequate multivatiate quadratic mathematical 
models have been proposed. We demonstrate that the developed software package can become widely used 

for the modeling of technological processes in the manufacture of building materials. 
Key words. The mathematical model, adequacy, production of construction materials, computer 

mathematics. 
 

UOT 621.762.4 

N.Q.Poladov, F.F.Məmmədov  

E-mail: nizami_poladov@mail.ru 

Azərbaycan Texniki Universiteti 
 

BİRDƏFƏLİK TнKMƏ QƏLİBİNİN QARIŞIQLARININ KOMPONENTLƏRİNİN 
MODEL TƏRTİBATINA ADGEГİON TƏSİRİ 

 

Birdəfəlik tökmə qəlibinin qarışıqlarının komponОntlərinin model tərtibatına, o cümlədən 

müxtəliП matОrialdan olan altlıqlara adgОгion təsiri tədqiq olunmuşdur. Bu məqsədlə kvarsit, polad, 

alüminium və mis ərintilərdən olan altlıqlardan istiПadə olunmuşdur. Müəyyən Оdilmişdir qəlib 

qarışığı – altlıq cütündə ən böвük adgОгiвa işinə kvarsit və polad altlıq malik olur.  
GТЫТş. BirdəfəХТФ вКrıЦqəliblərТЧ СКгırХКЧЦК Яə modelin qəlib daxilindəЧ хıбКrıХЦК prШsОsТЧНə 

model tərЭТЛКЭıЧıЧ səthinə qəХТЛ qКrışığıЧıЧ вКpışЦК ЭОбЧШХШУТ СКНТsəsinə istehsalatda tələb olunan 

diqqət verilmir. Bu texnoloji problemin müvəffəqiyyətlə həlli üçün bir tərəfdən qəХТЛ qКrışığıЧıЧ 
müəyyən xassələrТЧТ sКбХКЦКq (КşКğı Чəmlik, nəЦ СКХНК sıбıХЦКвК ФТПКвət qədər möhkəmlik 

həddi,yüksək kogezion möhkəmlik), digər tərəfdən isə qəХТЛ ПШrЦКХКşНığı Яə ЦШНОХ вКrıЦqəlibdən 

хıбКrıХНığı СКХНК вКrКЧКЧ qəХТЛ qКrışığıЧıЧ ЦШНОХ –texnoloji tərЭТЛКЭı ТХə qКrşıХıqХı КНРОгТШЧ əlaqəsini 

КгКХЭЦКq ХКгıЦНır. BЮ вüФsək keyfiyyətli əsas komponentlərdəЧ (ФЯКrs qЮЦХКrı, qəlib gilləri) 

istifadə edilməsi, xüsusi texnoloji əlavələrin verilməsТ, ЦШНОХ ЦКЭОrТКХХКrıЧ sОхТХЦəsi və texnoloji 

tərЭТЛКЭıЧ ФШЧsЭrЮФsТвК ОНТХЦəsi ilə əldə olunur. 

Ədəbiyyat mənbələrinin [1–3Ж ТМЦКХı ЛОХə nəticələrТЧ хıбКrıХЦКsıЧК ТЦФКЧ ЯОrТr ФТ, qəlib 

qКrışığıЧıЧ ЦШНОХ-texnoloji tərЭТЛКЭıЧ ЦКЭОrТКХıЧК КНРОгТвКsıЧıЧ КşКğı sКХıЧЦКsı üхüЧ ən çox istifadə 

ШХЮЧКЧ Кğ ЧОПЭ Яə вКğХКr əsКsıЧНК КвrıМı örЭüФХərdir. 

ВКpışЦКЧı КşКğı sКХКЧ ЭОбЧШХШУТ ЭərЭТЛКЭıЧ бüsЮsТ СКгırХКЧЦК üsЮХХКrı НК Лəllidir.Onlara 

qəlibləmədəЧ qКЛКq ЦШНОХТЧ qıгНırıХЦКsı Яə elektrolitik mühafizə aiddir [4]. Lakin, tərЭТЛКЭıЧ 
ФШЧsЭrЮФsТвКsıЧıЧ ЦürəkkəbləşЦəsi və müvafiq olaraq onun qiymətinin yükəlməsi,səbəbindən onlar 

təcrübədə РОЧТş ТsЭТПКНə olunmurlar. 

Nəticələrin müzakirəsi. BЮ ТşТЧ Цəqsədi qum-gil qəХТЛ qКrışığıЧıЧ ФШЦpШЧОЧЭХərinin model 

tərЭТЛКЭıЧıЧ ЦКЭОrТКХХКrıЧК qКrşıХıqХı КНРОгТШЧ Эəsirinin tədqiqi və КвrıМı örЭüвüЧ ЭərФТЛТЧТЧ ТşХənməsidir. 

Qum-РТХ qКrışıqХКrıЧıЧ ФШЦpШЧОЧЭХərinin model tərЭТЛКЭıЧК ШХКЧ КНРОгТвКвК Эəsiri 

Y.P.Kondratyevin [1]və Y.P.VasiniЧ Д5Ж ТşХərində doldurucunun - ФЯКrsıЧ Яə model-texnoloji tərti-

baЭıЧ səthləri ilə əlaqə вКrКНıМıЧıЧ qКrşıХıqХı əlaqəsinə КНРОгТвКЧıЧ вКrКЧЦКsı ЧöqЭОвТ Чəzərindən 

ЛКбıХır. A.M.Lyas [6] və həЦхТЧТЧ B.B.QЮХвКвОЯ Д7Ж öг ТşХərində göstərirlər ki, qum-gil  

mailto:nizami_poladov@mail.ru
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qКrışıqХКrıЧıЧ Эərkiblərinə ЮвğЮЧ ШХКrКq ШЧХКrıЧ ЦöСФəЦХТвТ, РТХ sЮspОЧгТвКsıЧıЧ ЧКгТФ Эəbəqəsinin 

ШНКНКЯКЦХı НШХНЮrЮМЮsЮЧЮЧ səthlərinə КНРОгТвКsı ТХə şərtləndirilir. 

QəХТЛ qКrışıqХКrıЧıЧ вКpışЦКsıЧıЧ вКrКЧЦКsı ЛТrЛКşК КНРОгТЯ sЮЛsЭrКЭХКrХК qКrşıХıqХı Эəsirin 

kəmiyyətindəЧ КsıХıНır. OНЮr ФТ, Эədqiqatlara bu kontakt cütlərini modelləşНТrəЧ КХЭХıqХКrК КНРОгТвК 
ТşТЧТЧ ЭəвТЧ ШХЮЧЦКsıЧНКЧ ЛКşХКЦКq ХКгıЦНır. Səth hadisələrТЧТЧ (ПКгКХКr КrКsı səthi gərilmə, 

islanma) təНqТqКЭХКrı Чəticəsində КНРОгТШЧ qКrşıХıqХı əlaqənin ölçüsünü müəyyən etmək olar və 

qКrşıХıqХı əlaqəyə girəЧ ЦКЭОrТКХıЧ вКpıКЦКğК ЦОвТХХТвТ СКqНК Чəticə хıбКrЦКq ШХКr. 
Model tərЭТЛКЭı Яə kvars qumu-qəХТЛ qКrışığıЧıЧ ЦКвО ФШЦpШЧОЧЭХəri cütlüklərində ЛКş ЯОrən 

КНРОгТШЧ qКrşıХıqХı əlaqə tədqiq olunub. Tədqiqatlar üçün rəqəЦХТ ПШЭШКpКrКЭıЧ ФöЦəyilə tədqiq 

ШХЮЧКЧ КХЭХıqНК qКrışığıЧ ЦКвО ФШЦpШЧОЧЭТЧТЧ НКЦКsıЧıЧ prШПТХТЧТЧ хəkilməsinə imkan verən 

modernləşНТrТХЦТş MBC-9 bioloji mikroskopdan istifadə ШХЮЧЦЮşНЮr. MШНОХТЧ səthinə modelləşdi-

rilən qum-РТХ qКrışığıЧıЧ Яə əlaqəвКrКНıМıЧıЧ sЮ - РТХ sЮspОЧгТвКsıЧıЧ Эərkiblərində olan su çəkilir. 

PШХКН 25  (QOST 977-88), alüminium A9(QOST 1583-93) mis ərintisindəЧ pO5 5C5 (QOST 

613-79) ШХКЧ КХЭХıqХКrНКЧ ТsЭТПКНə olunur. Tədqiqatlar 15 dəfə təkrar olunur, sonra orta kəmiyyət müəyyən 

edilir, göstəricilərin səpələnməsi 10%-dəЧ хШб ШХЦКЦışНır. Şəkil 1-də su ilə model-texnoloji tərЭТЛКЭХКrıЧ 
səЭСТЧТЧ ТsХКЧЦКsıЧıЧ ФəЧКr ЛЮМКqХКrı Яə НКЦМıХКrıЧ ПШrЦКХКrı РösЭərilir. 

Verilən mayenin səth gərilməsТЧТ (σsu=72,6mC/m2) və islaЧЦКЧıЧ ФəЧКr ЛЮМКqХКrıЧı bilərək 

suyun substratlara olan adgeziya ТşТЧТ Д8Ж–in düsturu ilə 

            
                    a)  

  ЩШХКН КХtХıq (ЩШХКН 25     
QOST 977-88) 

                       b)  

alüminum ərintisindən КХtХıq 

A 9 QOST 1583-93) 

c) 

   mis ərintisindən КХtХıq 

( ЩO5 C545 (QOST 13-79) 
 

Şəkil 1 .Model-texnoloji tərtТЛКtın su ТХə ТsХКnЦКsının ФənКr ЛuМКqХКrı və НКЦМıХКrın ПШrЦКХКrı. КХtХıqХКr: 
 a-polad 25, b-alümiium ərintisi A 9; c-mis ərintТsТ ЩO5 5C5 

 

              
 
 

ŞəФТХ 2. ВКЩışЦКnın вКrКnЦКsının tОбnШХШУТ sбОЦТ 
 

hesablaya bilərik. Hesabat nəticələri göstərir ki, polad tərЭТЛКЭıЧК suyun adgeziya ТşТ 104,97ЦC/Ц2 
təşФТХ ОНТr. AХüЦТЧТЮЦ ЭərЭТЛКЭıЧК sЮвЮЧ КНРОгТвКsı 87,94ЦC/Ц2, misə isə 83,21mC/m2 –Нır. SЮвЮЧ 
polad tərЭТЛКЭК КНРОгТвКsıЧıЧ Фəmiyyəti əЧ ЛöвüФ ШХНЮğЮЧНКЧ,ЛЮЧЮЧ əsКsıЧНК Пərz etmək olar ki, 

sıбХКşНırıХНıqНКЧ sШЧrК (ЦöЯqО 2) Яə model qəlibdəЧ хıбКrıХНıqНКЧ sШЧrК (ЦöЯqО 3) qКrışığıЧ 
hissəciklərТ (şəkil 2, mövqe 1 a) modelin səthinə вКpışК ЛТХər (şəkil 2, mövqe 1 b). 

Qum-gil qəХТЛ qКrışıqХКrıЧıЧ Эərkibində ШНКНКЯКЦХı НШХНЮrЮМЮ-kvars qumu və əlaqəвКrКНıМı 
material-şТşəЧ РТХ qКЭ ШХНЮğЮ üхüЧ КНРОгТвК ТşТЧТЧ Цüəyyən edilməsТ üхüЧ КşКğıНКФı ФШЧЭКФЭК РТrən  

    mövqe 1                                       mövqe 2                                 mövqe 3 

a 

b 
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maЭОrТКХХКr sОхТХЦТşНТr: kvarsit (kvars dənəsinin səthini modelləşНТrТr), ЦüбЭəlif materiallardan (po-

ХКН 25 , ЭЮЧМ pO5 5C5 Яə КХüЦТЧТЮЦ A 9) КХЭХıqХКr, ЦüбЭəХТП ФШЧsОЧЭrКsТвКХı РТХ sЮspenziyalar. 

GТХ sЮspОЧгТвКsıЧı КНРОгТЯ ФТЦТ ТsЭТПКНə edərək, su ilə müqayisədə daha dəqiq, gilli qat - kvars dənəsi və 

gilli qat - model tərЭТЛКЭı КвrıХЦК sərhədlərində ЛКş ЯОrəЧ qКrşıХıqХı əlaqənin kəmiyyətləri müəyyən edilə bilər. 

GТХХТ sЮspОЧгТвКХКrıЧıЧ бКssələri cədvəl 1-də verilib. 

Cədvəl 1 

GТХ susЩОnгТвКХКrının бКssələri 

GТХТЧ ЦКrФКsı 
GТХ sЮspОЧгТвКsıЧıЧ бКssələri 

QКЭıХığı, % SıбХığı, * ρ, q/sЦ3 Səthi gərilmə, σ, mC/m2 

1T2 (DоİST 21177-96) 
5 1,02 73,54 

10 1,047 75,10 
 

*РТХ sЮspОЧгТКвХКrıЧıЧ sıбХığı НОЧsТЦОЭr Нəstinin köməyilə (QOST 1300-57) ölçülür. 

TəНqТqКЭХКrıЧ ЛТrТЧМТ Цərhələsində РТХ sЮspОЧгТвКsı ТsХКНıМı КРОЧЭ-adgeziv, kontakt edən səthlər-

substratlar kimi müxtəХТП ЦШНОХ ЦКЭОrТКХХКrıЧНКЧ СКгırХКЧЦış КХЭХıqХКr Яə ФЯКrsТЭ ТşЭТrКФ ОНТr. 
SЮspОЧгТвКЧıЧ НКЦМısı sЮЛsЭrКЭХК prШПТХХərТЧ şəkilləri üzrə ТsХКЭЦКЧıЧ ФəЧКr ЛЮМКqХКrı Цüəyyən 

ОНТХЦТşНТr. FШЭШ şəkillər şəkil 3 və 4-də təqdim edilir. 

Şəkil 5-dəki diaqramda və cədvəl 2-də “ЮгКЧЦТş НКЦМı” ЦОЭШНЮ ТХə РТХ sЮspОЧгТвКХКrıЧıЧ ЦШНОХ 
tərЭТЛКЭıЧıЧ səthlərinə ШХКЧ КНРОгТвК ТşХərinin eksperimental məХЮЦКЭХКrı РösЭərilib. 

 

Cədvəl 2 

Müxtəlif КХtХıqХКrК ШХКn РТХ susЩОnгТвКХКrının КНРОгТвК ТşХərinin eksperimaental məХuЦКtХКrı 

Gilin 

ЦКЫФКЬı 
QКtıХ

ıq, 
% 

AХtХığıЧ ЦКtОЫТКХı 
kvarsit PoХКН 25  A 9 p 5 5C5 

θ 
Aadg 
mC/m2 

θ 
Aadg 

mC/m2 
θ 

Aadg 

mC/m2 
θ 

Aadg 

mC/m2 

1T2 
QOST 28177-96 

5 57,5 112,91 63,47 106,36 76 91,32 80,11 86,15 
10 62,5 110,24 61,79 110,48 76,36 96,28 73,61 92,81 

      

 
                                    a) kvarsit                                                       Л) pШХКН КХЭХıq 

                                                                                                 (pШХКН 25  QOST 977-88) 
 

                          
                             c) mis ərintisindəЧ КХЭХıq                       q) alüminum ərintisindəЧ КХЭХıq  
                           pO5 5C5 (QOST 613-79)                         (A 9 QOST 1583-93) 

 

Şəkil 3. 5%-li gil susЩОnгТвКsı ТХə ЦШНОХ tОбnШХШУТ ЦКtОrТКХХКrın  
və kvarsitin səthlərТnТn ТsХКНıХЦКsı 
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                                        a) kvarsit                                  b) polad alЭХıq (pШХКН 25  
                                                                                                QOST 977-88) 

                          
                           c) mis ərintisindəЧ КХЭХıq              q) alüminum ərintisindəЧ КХЭХıq  
                         pO5 5C5 (QOST 613-79)               (A 9 QOST 1583-93) 
 

Şəkil 4. 10%-li gil susЩОnгТвКsı ТХə ЦШНОХ tОбnШХШУТ ЦКtОrТКХХКrın 

və kvarsitin səthlərТnТn ТsХКНıХЦКsı 
 

                                       
 

 

 
 

ŞəФТХ 5. SusЩОnsТвКnın qКtıХığınНКn və КХtХığın tТЩТnНən КsıХı ШХКrКq 

КНРОгТвК ТşТnТn Фəmiyyətləri 
 

Cədvəli və НТКqrКЦı Эəhlil edib nəticə хıбКrЦКq ШХКr ФТ,5%-ХТ РТХ sЮspОЧгТвКsıЧıЧ КНРОгТвКsı 
istifadə ШХЮЧКЧ КХЭıХıqХКrıЧ sЮЛsЭrКЭХКrıЧ ЭТpТЧНəЧ КsıХı ШХКrКq НəвТşТr.PШХКН КЭХıХığıЧ səthinə adgeziya 

ТşТ 5%-li suspenziya olduqda 106,36 mC/m2 , 10%-li suspenziya olduqda 110,48 mC/m2 qədər КrЭır.  
AХüЦТЧТЮЦ КХЭХığıЧ səthinə sЮspОЧгТвКЧıЧ ТşТ pШХКН КХЭХığК ЧТsЛətəЧ КşКğıНır Яə 91,32 mC/m2 

səviyyəsindədir (5%-li) və 96,28 mC/m2-Нır (10%-lТ КНРОгТЯ ШХНЮqНК).MТs ОФspОrТЦОЧЭКХ КХЭХıqНКЧ 
istifadə edildikdə РТХ sЮspОЧгТвКsıЧıЧ КНРОгТвК ТşТ бОвХТ КгКХır, ЛЮ Тsə qum-gil qəХТЛ qКrışığıЧıЧ 
komponentlərinin tərЭТЛКЭХК qКrşıХıqХı əlaqəsinə ЦОвТХХТвТЧ КşКğı ШХЦКsıЧК ТşКrə edir. Məsələn, gilin 

qКЭıХıq dərəcəsi 5%-ХТ ШХНЮqНК РТХ sЮspОЧгТвКsıЧıЧ ЦТs КХЭХığК КНРОгТвК ТşТ 86,15 ЦC/Ц2, 10%-li ol-

duqda isə РТХТЧ qКЭıХıq Нərəcəsi 92,81 mC/m2-Нır. BЮ Чəticə bütün təНqТq ШХЮЧКЧ КХЭХıqХКrНКЧ ən kiçi-

yidir və РТХТЧ qКЭıХıq НərəcəsТ КrЭНıqМК КНРОгТвК ТşХərinin arЭЦК ЭОЧНОЧsТвКsıЧıЧ бКrКФЭОrТЧТ РösЭərir. 

5%-li gilli suspenziya 

A
d

g
e

zi
y
a

 i
şi,

 
c/

2
 

              kvarsit                        polad        alüminium           mis 

Altlığı  aterialı 
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Nəticə: polad texnoloji tərtibat əЧ ЛöвüФ КНРОгТвК ТşТЧТЧ Фəmiyyətilə fərqlənir - 106,36 -110,48 

mC/m2 və ФЯКrsТЭТЧ КНРОгТвК ТşТЧə əЧ вКбıЧНır -110,24-112,91 ЦC/Ц2. BЮ, sЮЛsЭrКЭıЧ 
ФШЦpОЧsКsТвКsı ОНТХЦəЦТş ЛöвüФ səth enerji ilə törədilir və model - texnoloji tərЭТЛКЭК qКrışığıЧ 
hissəciklərТЧТЧ вКpışЦКsıЧı Яə fiziki-kimyəЯТ qКrşıХıqХı əlaqəsinin mümkünlüyünü yüksəldir. 

Açar sözlər: kvarsit, polad altlıq, alüminium ərintisi, mis ərintisi, вapışma, gil suspОnгiвası 
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N.G.Poladov., F.F.Mammadov.  

 

Adhesion influence of mixture components of a single 

mold on the tooling model 
 

Summary 
 

The influence of the components of mixtures of single mold. Adhesion work tooling model, including substrates 
made of different materials. For this purpose, the substrate used quartzite, steel, aluminum and copper alloys. 
Determined that in a couple of molding sand-substrate adhesion biggest job are quartzite and the steel substrate. 

Key words: quartzite, steel substrate, an aluminium alloy, copper alloy, clay, caking suspension 
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UOT 681.3:622.276 

N.S.ƏХТвОv, D.Q.БurşuНШv. 
 email:dursuncosqun@ymail.com  

(AгОrЛКвМКn MОЦКrХıq və İnşККt UnТvОrsТtОtТ) 
 

NEYRON ŞƏBƏKƏDƏ DİAQNOSTİK ƏLAMƏTLƏRİN 

ВARADILMASI METODİKASI 
 

Diaqnostik sistemlərin вКrКНıХЦКsıЧНК obyekt СКqqıЧНК kifayət qədər böyük həcmdə informasi-

ya ЭШpХКЧЦКХıНır. Bu ТЧПШrЦКsТвКЧıЧ əksər hissəsi ШЛвОФЭТЧ РТrТş-хıбışıЧНК ЦüşКСТНə olunan siqnallarıЧ tərki-

bindəki müxtəlif parametrlərin analizi əsКsıЧНК вığıХır. Göstərilən səbəb bir daha sübut edir ki, texnoloji pro-

seslərin və КЯКНКЧХıqХКrıЧ НТКqЧШsЭТФКsıЧНК müasir informasiya texnologiyalarıЧıЧ tətbiqi vacib bir problemdir. 

ВЮбКrıНК qОвН ОНТХНТвТ ФТЦТ Эəcrübədə istismar olunan hər СКЧsı ЛТr ШЛвОФЭТЧ ЦüФəmməХ ТşТ 
onu təşФТХ ОНən texnoloji proseslərin birgə səmərəli fəaliyyətindən КsıХıНır. BЮrКНК вКrКЧКЧ Сər СКЧsı 
ЛТr ЧКsКгХıqХКr НКвКЧЦКХКrК РəЭТrТЛ хıбКrır. BЮ НК ШЛвОФЭТЧ ТşТЧə mənfi təsirlər ОНТr. BЮЧНКЧ ЛКşqК 
вКrКЧЦış ЧКsКгХıqХКr Чəticəsində böyük qəza hadisələrТ ЛКş ЯОrə bilər. Demək, ШЛвОФЭТЧ ТsЭТsЦКrı 
birinci növbədə tələb edТr ФТ, вКrКЧКМКq ЧКsКгХıqХКr, НКвКЧЦКХКr əvvəlcədən müəyyən edilsin, onun 

məЧşəвТ КвНıЧХКşНırıХsıЧ Яə ЯКбЭıЧНК КrКНКЧ РöЭürüХsüЧ. BОХəliklə, hər СКЧsı ШЛвОФЭ üхüЧ вКrКНıХЦış 
НТКqЧШsЭТФ sТsЭОЦ вЮбКrıНК РösЭərilən məsələlərТЧ КpКrıХЦКsıЧı öг üгərinə götürür. Diaqnostik 

sistemlər КşКğıНК РösЭərТХЦТş (şək.1.1) struktur sxemdəki sahələri əhatə edir. Struktur sxemdən 

göründüyü kimi texniki diaqnostika sistemi iki bir-biri ilə əlaqəХТ şКбəyə ЛöХüЧür. AşКğıНК Эədqiqat 

obyektinin müxtəlif vəziyyətlərini (üç vəziyyət) xarakterizə edən parametrlərdəЧ СОsКЛХКЧЦış  

ФШrrОХвКsТвК ПЮЧФsТвКsıЧıЧ qrКПТФХərТ ЯОrТХЦТşНТr. BЮrКНК üх əyri təsvir olunub və göründüyi kimi 

onlar bir-birindən müəyyən parametrlərinə görə fərqlənirlər (şək. 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEБNİKİ  DİAQNOSTİKA 

TANINMA 
METODLARI 

NƏГARƏTETMƏ   

TANINMA  
ALQORİTMLƏ

Rİ

DİAQNOSTİK 
İNFORMASİВ

A 

DİAQNOSTİK  
MODEL 

QƏRAR 
QƏBULETMƏ  

NASAГLIĞIN 
AXTARILMAS

I 

VƏГİВВƏTƏ 
NƏГARƏT 

Şəkil. 1.1. TОбnТФТ НТКqnШstТФКnın sКСələr üzrə 

sinifləşНТrТХЦəsi 
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QКrşıХıqХı ФШrrОХвКsТвК ПЮЧФsТвКsı. Iki təsadüfi x(t) və y(t) ПЮЧФsТвКХКrıЧıЧ qКrşıХıqХı ФШrrОХвКsТвК 
ПЮЧФsТвКsı КşКğıНКФı ФТЦТ Эəyin olunur. 

 

)()(
1

),(
1

 


i

n

i

i Tytx
T

yxR  

TəsКНüПТ prШsОsТЧ qКrşıХıqХı ФШrrОХвКsТвК ПЮЧФsТвКsıЧıЧ əsas xassələrТ КşКğıНКФıХКrНır: 
1. Eyni vaxtda indekslərin və arqumentlərin yerini dəвТşНТФНə qКrşıХıqХı ФШrrОХвКsТвК ПЮЧФsТвКsı НəвТşmir  

Rxy(t1, t2)= Ryx(t2, t1). 
 

2. X(t)  Y(t) təsadüfi siqnallara təsadüfi olmayan toplananlar ϕ(t) və ψ(t) əlavə etsək  

 X1(t)= X (t)+ ϕ(t) və Y1(t)= Y(t)+ ψ(t), 
onda Rxy(t1, t2)= Rxy(t1,t2).  

3. X(t)  Y(t) təsКНüПТ sТqЧКХХКrı Эəsadüfi olmayan toplananlar ϕ(t) və ψ(Э) ЯЮrsКq, ЛКşqК söгХə, əgər  

 X1(t)=X(t)⋅ ϕ(t) və Y1(t)= Y(t)⋅ ψ(t), 
onda Rxy(t1, t2)= Rxy(t1, t2)⋅ ϕ(t)⋅ψ(t).  
TəЭqТqКЭ ШЛвОФЭТЧТЧ РТrТş pКrКЦОЭrТЧТ б(Э) Яə хıбış pКrКЦОЭrТЧТ в(Э) ТХə ТşКrə edəФ. AвНıЧНır ФТ, 

ШЛвОФЭТЧ ТsЭТsЦКrı гКЦКЧı qОвН ШХЮЧКЧ pКrКЦОЭrХər, onun vəziyyətindəЧ КsıХı ШХКrКq ЦüбЭəlif 

qiymətlər КХır. ВЮбКrıНК НОвТХənləri nəzərə alsaq, onda məlum olur ki, РТrТş б(Э) Яə хıбış в(Э) 
parametrinin dəвТşЦəsi bilavasitə ФШrrОХвКsТвК ПЮЧФsТвКsıЧıЧ СОsКЛı qТвЦətlərinə təsir edir. Demək 

obyektin vəziyyəti ilə КХıЧЦış Чəticələr bir-birindəЧ КsıХı ПЮЧФsТвКНır 
 

 
Şək.1.2. Obyektin üç müxtəlif vəziyyətini xarakterizə edən korrelyasiya  

ПunФsТвКХКrının qrКПТФ təsviri 

 

Bu vəziyyətlərə ЮвğЮЧ əyriləri etalon qəbul edərək diskret əlamət cədvəllərini yaradaq. 

Birinci etalon qrafik üçün diskret əlamət cədvəlini yaradaq: (cədvəl 1) 

      

                                     Cədvəl 1   

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Ikinci etalon qrafik üçün diskret əlamət cədvəlini yaradaq: (cədvəl 2) 

                                   Cədvəl 2 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Üçüncü etalon qrafik üçün diskret əlamət cədvəlini yaradaq: (cədvəl 3)   

                                                                                                                Cədvəl 3 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Beləliklə вЮбКrıНК qОвd olunan riyazi metodlar vasitəsi ilə təsadüfi siqnallar emal olunur və 

sТqЧКХıЧ НКбТХТЧНə olan gizli məХЮЦКЭХКr КşФКr ОНТХЦəklə diaqnostik əlamətlər хШбХЮğЮ вКrКНıХır. 
Qeyd olunan etalon qiymətlər əsКsıЧНК ЧöЯЛəti fəsildə biliklər ЛКгКsı вКrКНıХКМКq. DiaqЧШsЭТФКЧıЧ 
növbəЭТ ОЭКpı ШЛвОФЭТЧ ЯəziyyələrТЧТЧ ЭКЧıЧЦКsıНır. OЛвОФЭТЧ üх ЦüбЭəlif vəziyyətini xarakterizə 

edəЧ ФШrrОХвКsТвК ПЮЧФsТвКsıЧıЧ qrКПТФТЧТЧТЧ ЭКЧıЧЦКsıЧı perseptron üzərində təsvir edək. Bunun 

üçün eksperimental əyriləri etalon kimi qəbul edək. Hər bir etalon qrafikinin diskret əlamət 

cədvəllərindən (cəd. 1,.2,.3) istifadə edək. Birinci vəziyyəti təmsil edən cəd.1-in elementlərini Bul 

cəbri əsКsıЧНК КşКğıНКФı ФТЦТ вКгКq:  
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Analoji olaraq ikinci (cəd.2) və üçüncü (cəd..3) vəziyyətləri də yazmaq olar. Hərflərin 

ЭКЧıЧЦКsı prШsОsТЧНə ШХНЮğЮ ФТЦТ perseptron əsКsıЧНК ЧОвrШЧ şəbəkəЧТЧ sЭrЮФЭЮrЮЧЮ ТşХəyəФ (şək.2):  

 
Şək. 2 Eksperimental korrelyasiya əyrilərТnТn tКnınЦКsı üхün nОвrШn  

şəbəkənin struktur sxemi 
 

BЮrКНК ЭКЧıЧЦК prШsОsТ “Сə-вШб” əsКsıЧНК qЮrЮХЮЛ. кəki əЦsКХХКrıЧıЧ ТşХənməsi və ШЧХКrıЧ 
sistemə əlavə ШХЮЧЦКsı, ЭəНqТqКЭ ШЛвОФЭТЧТЧ sОЧsШrХКrıЧıЧ хıбış Яə РТrТş sТqЧКХХКrıЧıЧ 
parametrlərindən, onlarda yaranan küy və s. КsıХıНır. BЮ ЦТsКХХКrı F.RШгОЧЛХКЭıЧ təklif etdiyi sadə 

pОrsОpЭrШЧЮЧ ЭКЧıЦК prТЧsТpТЧТЧ üЦЮЦТХəşНТrТХЦəsi saymaq olar. 

Açar sözlər: ЧОвrШЧ şəbəkə ,diskret əlamət, perseptron, eksperimental korrelyasiya,çəki əmsalları 
 

. . , . .  
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N.S.Aliyev, D.Q.Khurshudov 

Neural networks in diaqnostik signs of creation methods 

Summarry 

The article examines the role of neural networks in solving problems of character recognition. 
Classification subject situation, whose characteristics are input to the neural network. At the output of the 
network at the same time there are signs of a decision that she took after identifying symbol. 

Keywords: neural networks, discrete token, experimental correlation, weight coefficient, perseptron,  
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OVUNTU DƏMİR BоRоNC MATERİALLARININ MEБANİKİ VƏ TRİBOTEБNİKİ 

БARAKTERİSTİKALARI 
 

Məqalədə dəmir- bürünc – talk ovuntularının qatışığından alınan bişirilmiş matОrialların 
mexaniki və tribotОбniki бaraktОristikalarının matОrialın tərkibində bürüncün və talkın miqdarından 
və bişirmə tОmpОraturundan asılılıqları vОrilmişdir. Müəyyən Оdilmişdir ki, şiбtədə mikrotalkın miq-

darı artdıqca matОrialın plastiklik бassələri pisləşir, tribotОбniki бaraktОristikaları isə əksinə, yax-

şılaşır. Eвni гamanda bişirmə tОmpОraturunun artırılması matОrialın бassələrinə müsbət təsir edir.  

GТЫТş. DəЦТr ЛürüЧМ ЭТpХТ ШЯЮЧЭЮ ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ КЧЭТПrТФsТШЧ qШЯşКqХКrНК ТsЭТПКНəsi texniki – 

iqtisadi cəhətdən əХЯОrТşХТ sКвıХır. кüЧФТ Квrı – КвrıХıqНК Сəm dəmir, həm də bürünc antifriksion 

təyinata malik deyillər, ХКФТЧ ШЧХКrıЧ ЛТrХТФНə ФШЦpШгТsТвКsı СОЭОrШРОЧ sЭrЮФЭЮrЮЧ КХıЧЦКsıЧК ТЦФКЧ 
verir. Eyni zamanda dəmirin və müəyyən məЧКНК ЛürüЧМüЧ СОsКЛıЧК Кг ЭКpıХКЧ Яə qiymətli tunclara 

qənaət etməyə ТЦФКЧ вКrКЧır Д1,2Ж.  
Lakin antifriksion təвТЧКЭХı НəЦТr ЛürüЧМ ФШЦpШгТsТвКsıЧıЧ Эərkibində bərk sürtkünün də ШХЦКsı 

vacibdir. Belə materiala qrafitin (karbonun) əlavə edilməsТ qКrşıХıqХı Эəsir nəticəsində ЦКЭrТssКЧıЧ 
(dəmirin) təyiЧКЭıЧı НəвТşТr, ШЧЮ Лərkidir. Bu isə antifriksion cütlərdə kontcisimin yeyilməsinə 

gətirir. Ona görə də belə kompozisiyalara matrissa ilə qКrşıХıqХı Эəsirdə ШХЦКвКЧ, КЧМКq ЛТşТrЦə 

temperaturunda öz termiki dözümlülüyünü saxlaya bilən bərk sürtkünün əlavə edilməsi daha 

əhəmiyyətlidir. Belə sürtkü kimi kalsium flor və ya talk ola bilər. BТrТЧМТ ЛКСК ШХНЮğЮЧК Рörə 

ikinciyə üstünlük veririk.  

İХФТЧ ЦКtОЫТКХХКЫ Яə təНqТqКtХКЫıЧ КpКЫıХЦК ЦОtoНТФКХКЫı. ŞТбЭə ЦКЭОrТКХı ФТЦТ 10-50% 80 
(20%Zn, Cu-qКХКЧı) ЛürüЧМ ШЯЮntusu, 1-5% mikrotalk ovuntusu və dəmir ovuntusu-qКХКЧı РöЭürüХЦüşНür. 
KomponentlərТЧ qКrışНırıХЦКsı В ЭТpХТ qКrışНırıМıНК 40 Нəqiqə ərzində КpКrıХЦışНır. ŞТбЭənion preslənməsi 

soyuq halda 1000MPa təгвТq КХЭıЧНК Сəyata keçirilir. Nəticədə ölçüləri 10×10×55 mm olan prizmatik 

nümunələr КХıЧıЛ. Həmin nümunələr konveyer tipli sobada endoqaz mühitində 800–10500C 

ЭОЦpОrКЭЮrНК ЛТşТrТХЦТşНТr. BТşТrЦə temperaturunda izotermiki saxlama 1 saat ШХЦЮşНЮr.  
NümunələrТЧ ЭrТЛШЭОбЧТФТ бКrКФЭОrТsЭТФКХКrı “НТвТrМək–qəХТЛ” sxemi üzrə –2 sürtünmə 

ЦКşıЧıЧНК öвrəЧТХЦТşНТr.  
Nəticələrin müzakirəsi. 800-9500C НТКpКгШЧНК ЛТşТrЦə temperaturunun dəвТşЦəsi ərintilərin 

d, əy, , KC və HB-nin tədricəЧ КrЭЦКsıЧК РəЭТrТr (şəkil 1-5). ƏРər 9500C ЭОЦpОrКЭЮrНК ЛТşТrТХЦТş 
ərintinin d-si 8000C ЭОЦpОrКЭЮrНК ЛТşТrТХЦТş КЧКХШУТ Эərkibli ərintilə müqayisədə 4 dəfə КrЭırsК, ХКФТЧ 
ЛЮ pКrКЦОЭr 50T5 ərintisidə ЮвğЮЧ ШХКrКq 2,5 Нəfə Лöвüвür. BТşТrЦə temperaturunu 10000C-dək 

КrЭırНıqНК ЛüЭüЧ ərintilər üçün d, əy və KC-in kəsФТЧ КrЭЦКsıЧı şərtləЧНТrТr, КЧМКq ЭКХФıЧ НКğıХЦКsı 
və Mg2Si2O6 və SiO2 ЭТpХТ ТЧ ə dispers oksidlərТЧ вКrКЧЦКsı ТХə əlaqədar olaraq 10500C ЛТşТrЦə 

temperaturunda bu xarakteristikalar bir qədər КşКğı Нüşür. TКХФıЧ ən güclü təsiri ərintilərin  və KC 

kimi parametrlərində biruzə verir. Məsələn, 10000C ЛТşТrЦə temperaturunda 89 10 -1 ərintisi 

45 50 -5 ərintisini  və KC üzrə ЮвğЮЧ ШХКrКq 3 Яə 3,3 dəfə üstələyir. Beləliklə,ЭКХФ ЛТşТrТХЦТş 
ЦКЭОrТКХХКrıЧ pХКsЭТФХТФ бКssələrini və dinamiki zərbələrə müqavimətini əhəmiyyətli dərəcədə 

pisləşНТrТr. 
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Diqqət çəkən amillərdən biri də odur ki, məsaməli tunc və dəmirtuncqrafitlərlə müqayisədə 

dəmirbürünclər əyilmədə yüksək möhkəmliyi ilə fərqlənir. Bu bürüncün yüksək plastiklik 

xassələrilə izah olunur, o daha bərk dəmir matrissada bərabər payХКЧır.SıЧКqНК ənənəvi materiallar 

üçün səciyyəvi olan əyilmədə хКЭХКrıЧ əylənməsinin tərpənmə mexanizmi, bürünc lövhələri 

vasitəsilə хКЭХКrıЧ əylənməsilə ЭКЦКЦХКЧır. 
BürüЧМüЧ ЦТqНКrıЧı КrЭırНıqМК ЦКЭОrТКХıЧ ЛərФХТвТ КгКХır, ЭКХФıЧ ЦТqНКrıЧı КrЭırНıqМК Тsə,dəmirə 

və bürüncə nisbətən onun daha yüksək mikrobərФХТвТ ЮМЛКЭıЧНКЧ ЛТr qədər yüksəХТr. BТşТrЦə 

temperaturunun 9500C-dək böyüməsilə ЦКЭОrТХХКrıЧ Лərkliyi ovuntu zərrəciklərinin səthində olan 

oksidlərin bərpК ШХЮЧЦКsı Яə bunun nəticəsi kimi zərrəciklər arası rКЛТЭələrin zəifləməsi, Cu-Fe-Zn 

və Cu-Zn sistemlərində struktur əmələgətirmənin xarakterinin, habelə ЭКХФıЧ sЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ НəвТşЦəsi 

ЮМЛКЭıЧНКЧ КгНır. BТşТrЦə ЭОЦpОrКЭЮrЮЧЮЧ sШЧrКФı ЛöвüЦəsi bütün ərintilərin bərФХТвТЧТЧ КrЭЦКsıЧК 
və stabilləşЦəsinə gətirir, bu Cu-Fe-ГЧ üхХü sТsЭОЦТЧ НТППЮгТШЧ ЛТşЦə mexanizmilə əlaqəНКrНır. 

10T1 ərintisi müstəsЧКХıq ЭəşФТХ ОНТr, СКЧsıЧıЧ ФТ, Лərkliyi 10000C ЭОЦpОrКЭЮrНК ЛТşТrЦədən 

sonra nisbətən yüksək qiymətlərə ЦКХТФ ШХЮr. BТşТrЦə ЭОЦpОrКЭЮrЮЧЮЧ sШЧrКФı КrЭırıХЦКsı Рöstərilən 

ərintinin bərФХТвТЧТЧ КşКğı НüşЦəsinə gətirir. 

OЭКq ЭОЦpОrКЭЮrЮЧНК -80 ЦКrФКХı ЛürüЧМ + ПКгКХКrıЧНКЧ ТЛКrətdi və d=300MPa; =40%-ə 

malikdir [2]. Bürünclərin yüksək qeyri bircinsliyi və pХКsЭТФХТвТ ШЧХКrıЧ вШХЮЧНК КЧЭТПrТФsТШЧ 
materiallar kimi tətbiqində maneədir [3]. MəsaməХТ ЛТşТrТХЦТş ЛürüЧМХər вКХЧıг вКğХК ТşХəyən 

вКsЭıqХКrıЧ СКгırХКЧЦКsıЧНК Эətbiq olunurlar. 

Tərkibində -80 ЦКrФКХı ЛürüЧМ ШЯЮЧЭЮsЮ Яə mikrotalk ovuntusu olan tərəfimizdəЧ ТşХəЧЦТş 
ovuntu dəmirbürünc heterogen strukturu ilə fərqlənir və ŞКrpТ qКвНКХrıЧК МКЯКЛ ЯОrТr. AвНıЧНır ФТ, 
onu quru sürtünmə şəraitlərində ТşХəmək üçün perspektiv material hesab etmək olar. 

Tərkibində 10-50ФüЭ.% -80,1-5 küt.% mikrotalk olan 10000C ЭОЦpОrКЭЮrНК ЛТşТrТХЦТş 
dəmirbürünclərin tribotexniki xaraФЭОrТsЭТФКХКrı Мədvəl 1-də təqНТЦ ШХЮЧЮr. SıЧКqХКr Нəmirtunc üçün 

qəЛЮХ ШХЮЧЦЮş şəraitlərdə КpКrıХЦışНır. 2M К вüФНə dəmirbürünclərin sürtünmə əЦsКХı 0,136-dan 

0,194-dək dəвТşТr Яə tuncqrafitlə müqayisədə yüksəФ sКвıХЦır Д4Ж. O, Эərkibində bərk sürtkülər olan 

dəmirtuncla müqayisədə bir qədər ЛöвüФНür. ƏЧ ФТхТФ вОвТХЦə 30T3 ЦКrФКХı  
 

 
Şəkil1. Dəmirbirincin  -nin ЛТşТrЦə tОЦЩОrКturunНКn КsıХıХığı: 

1- 10 1; 2- 20 2; 3- 30 3; 4- 40 4; 5- 50 5 

T,
0
C 

d, MPa 
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 5.  -   
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dəmir bürüncdə ЦüşКСТНə olunur, bu bərk və вЮЦşКq ПКгКХКrıЧ, вəni dəmir və bürüncün daha 

səmərəli nisbətilə izah olunur. 

Yükü 4MPa-dəФ КrЭırНıqНК ЛüЭüЧ ərintilərin sürtünmə əЦsКХı Лöвüвür,ЛЮ ПrТФsТШЧ МüЭХərin 

ПКФЭТФТ ФШЧЭrКФЭХКrıЧıЧ ХəkələrТЧТЧ КrЭЦКsı Яə bürüncün kontrnümunəyə вКpТşЦКsıЧıЧ ЛКşХКЧğıМı ТХə 

şərtlənir. Ona görə də bütün ərintilərdən olan nümunələrin yeyilmə intensivliyi kifayət qədər 

yüksəkdir və 422-786mkm/km təşФТХ ОНТr. 
6MPa yükündə 89 10 -1 maЭОrТКХı НКСК вüФsəФ ТşХəmə qabiliyyətinə ЦКХТФНТr, СКЧsıЧıЧ ФТ, 

sürtünmə əЦsКХı 0,18-0,226 təşФТХ ОНТr. BürüЧМüЧ ЦТqНКrıЧıЧ sШЧrКФı КrЭıЦı ШЧЮЧ ФШЧЭrЧüЦЮЧəyə 

вКpТşЦКsıЧı РüМХəndirir və bununlada yeyilməni hətta ərintilərdə ЭКХФıЧ ЦТqНКrıЧıЧ pКrКХОХ КrЭıЦıЧda 

intensivləşНТrТr. Tərkibində 40;50 küt.% bürünc və 4;5 küt.% mikrotalk olan ərintilər isə bu yükdə 

ТşХəmə qabiliyyətinə malik deyillər. Gumanki, burada iki amil mənfi təsir göstərТr: вЮЦşКq ПКгК-

ЛürüЧМüЧ ЦТqНКrıЧıЧ КrЭЦКsı Яə ərintilərin mexaniki xassələrТЧТЧ КгКХЦКsı. BЮ СКХНК, ЛТr Эərəfdən 

bürüncün kontrnümunəyə вКpışЦКsı РüМХənir,digər tərəfdən isə yüksəФ вüФ КХЭıЧНК Квrı-Квrı 
ПКгКХКrıЧ ШЯЮХЦКsı ЛКş ЯОrТr. 

8MPК вüФ КХЭıЧНК sıЧКqНК вКХЧıг ТФТ ЦКЭОrТКХıЧ бКssələrini öyrənməФ ЦüЦФüЧ ШХЦЮşНЮr: 
10T1 Яə 30T3. DТРər ərintilərin nümunələrində bürüncün konrnümunəyə tezliklə вКpışЦКsı 

və ЦКЭОrТХХКrıЧ НКğıХıЛ ЭöФüХЦəsТ ЛКş ЯОrТr. ВОвТХЦəyə dözümlülük məХЮЦКЭХКrıЧК əsasən qeyd 

etmək olar ki, bu dəmirbürünclərdən heç biri həЦТЧ вüФ КХЭıЧНК ТşХəmə qabiliyyətinə malik deyildir. 

Beləliklə, son nəticə olaraq deməФ ШХКr ФТ, ТşХəЧЦТş ЦКЭОrТКХ qЮrЮ sürЭüЧЦə şəraitlərində вКХЧıг 
yüksək olmayan yüklərdə ТşХənmə qabiliyyətinə malikdir və legirləЧЦТş ЭЮЧМqrКПТЭХəri 

müvəffəqiyyətlə əvəz edə bilər. 

 

Cədvəl 1 

Dəmirbürüncün quru sürtünmədə trТЛШtОбnТФТ бКrКФtОrТstТФКХКrı  
Yük,  
MPa 

10T1 20T2 30T3 40T4 50T5 

f J, 
mkm/
km 

f J,mkm/km f J,mkm/km f J,mk
m/k
m 

f J,m
km/
km 

 2 
 

0,147-0,166 104 0,136-0,174 38-280 0,147-0,194 26-62 0,136-0,155 168 0,155-0,162 130 

 4 
 

0,209-0,219 548 0,178-0,20 422-510 0,194-0,219 432-474 0,075-0,20 507 0,24-0,25 786 

 6 
 

0,199-0,204 580 0,217-0,225 1082-1170 0,18-0,22 402-1500     

 8 
 

0,18-0,19 2000   0,194-0,20 3000     

 

Cədvəl 2-nin təcrübi məХЮЦКЭХКrıЧК əsasən dəmirbürüncün f və J-ni sürtünmədə yükdən və 

ЛürüЧМüЧ ЦТqНКrıЧНКЧ КsıХı ШХКrКq СОsКЛХКЦКq üхüЧ СОsКЛТ Яə eksperimental məlumatlar əsКsıЧНК 
вКбşı ФШrrОХвКsТвК ЯОrəЧ КşКğıНКФı Эənliklər КХıЧЦışНır: 

    f=ax
3
+bx

2
+cx+cy

3
+qy

2
+hy+m                             (1) 

  

                                    J=ax
3
+bx

2
+cx+dx

4
+exy+qy

2
+hy+m                            (2) 

 

Burada x-sürtünmədə yükdür (2-8MPa); y-şТбЭədə ЛürüЧМüЧ ЦТqНКrıНır (10-50küt.%); 

a,b,c,d.e,q,h,m-cədvəl 2-də gəЭТrТХТЦТş əЦsКХХКrНır. 
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 Cədvəl 2 

1 və 2 tənliklərindəki a,b,c,d,e,q,h,m əЦsКХХКrının qТвЦətləri 

Xassə 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

q 

 

h 

 

m 

 f 

 

0,00026 -0,0076 0,059   0,0035 -0,052 0,328 

 J  

 

16,78 -187,24 869,2 0,0034 -0,37 13,42 -166,12 619,2 

 

Nəticələr. 1.MüəyyəЧ ОНТХЦТşНТr ФТ, şТбЭədə ЦТФrШЭКХФıЧ ЦТqНКrıЧı 1,0-dən 5,0küt.%-dək 

КrЭırНıqНК ЦКЭОrТКХıЧ pХКsЭТФХТФ бКssələri və dinamik zərbələrə müqavimət qabiliyyəti pisləşТr, 
ЭrТЛШЭОбЧТФТ бКrКФЭОrТsЭТФКХКrı Тsə əksinə,вКбşıХКşır. Dəmirbürüncün ən yüksək mexaniki və 

tirbotexniki xassələrinə 10000C ЛТşТrЦə temperaturunda nail ШХЮЧЮr, ЛТşТrЦə temperaturunun 

sШЧrКФı КrЭıЦı ЭКХФıЧ НОСТНrШЭКsТвКsıЧК ФöЦək edir və ЦКЭОrТКХıЧ ЛТr qədər kipsizləşЦəsТ ЛКş ЯОrТr. 
Quru sürtünmə şəraitlərində sıЧКqНК Нəmirbürüncün antifriksion xassələri dəmir və tuncqariflərə, 

habelə bir neçə legirli ərintilərə nisbətəЧ вКбşıНır. 
 2.Kompüterin köməyilə dəЦТrЛürüЧМ ШЯЮЧЭЮsЮ ЦКЭОrТХХКrıЧıЧ sürЭüЧЦə əЦsКХı Яə yeyilmə 

intensivliyilə ШЧХКrıЧ ФТЦвəvi tərФТЛТ, ЛТşТrТХЦə temperaturu və sürtünmədə вüФ КrКsıЧНК əlaqəni 

təsvir edəЧ КЧКХТЭТФ КsıХıqХКr КХıЧЦışНır. 
Açar sözlər: dəmir, bürünc, talk, mexaniki xassə, ЭrТЛШЭОбЧТФТ бКrКФЭОrТsЭТФК, ЛТşТrЦə, 

temperatur, bərklik, möhkəmlik, zərbə özlülüyü.  
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B. B.Musurzaeva 

Mechanical and tribological characteristics powder materials ultratune 
 

Summary 
 

The article presents the dependence of the mechanical and tribological characteristics of the sintered 
material obtained from a mixture of powders of iron-brass-talc, lack of material brass and talc and sintering 
temperature of the workpieces. It is found that with increase in the number of in charge of micro-talc, plastic 
properties of the material deteriorate, and tribological characteristics, on the contrary improve. 

Key words: iron, brass, talc, mechanical property, tribotechnical characterization, sintering temperature, 
hardness, strength, toughness 
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         )/(, rww  21 .     (2.2) 

  ,     ,   
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 ,    . 
3.    

        0w , 0drdw/   
 ar   ,    .br            

     EFDECDBCAB  ( . .1). 

 
. 1.   

 

    bra   ,      
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 ,        . 
        , 
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 i
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f

i
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       constf    -

    ,   (2.2)   -
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      ,   

 . 
       ,0w . . 
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A.A.Jahangirov 
 

The rate of deflections in the problem of load-carrying capacity of a fiber – reinforced 

annular tree layer composite plate, clamped on external and on internal contours 
 

SUMMARY 
 

The load-carrying capacity of a fiber-reinforced three layer composite plate loaded with uniformly 
distributed transverse forces is considered and the corresponding allowable fields of the rate of deflections 

are determined.  
Key words: hard plastical model,field of the speeds, incompressimble basis, different resisting materials, 

rigid insert. 

 

 

A.A.Cahangirov 

Xaricidən bəЫФТНТХЦТş, НКбТХНən isə möhkəmləЧНТЫТХЦТş ХТПХТ üхХКвХТ Сəlqəvari  

lövhənin deformasiya sürətləri sahəsinin təyini 

 

БоLASƏ 
 

Məqalədə matrisin, liflərin və örtük təbəqələrТЧ ЦКЭОrТКХХКrı sərt ideal-plastik hesab edilir. Xüsusi halda 
lövhənin səthində КşКğıвК вöЧəХЦТş Яə müntəzəЦ pКвХКЧЦış qüЯЯəyə ЛКбıХır. MüЯКПТq КбЦК qКЧЮЧЮЧНКЧ 
istifadə edilərək əyinti sürətləri sahəsi təyin edilir.  

Açar sözlər: sərt plastik model, sərЭ ШЭЮrНЮХЦЮş, sürətlər sahəsi, fərqli müqavimətli mareiallar, 
sıбıХЦКвКЧ öгüХ. 

 

 

UOT 861479 

  

 S.Y.Feyzullayeva 

 AzərЛКвМКn MОЦКrХıq və İnşККt UnТvОrsТtОtТ 
 

BOLONİYA BAL-REYTİNQ SİSTEMİNİN TƏTBİQİNDƏ MS EБCEL PROQRAMINDAN 
İSTİFADƏ ETMƏKLƏ İŞLƏRİN AVTOMATLAŞDIRILMASI VƏ OPERATİVLİYİN 

TƏMİN OLUNMASI ВOLLARININ ARAŞDIRILMASI 
 

HКгırНК BШХШЧТвК ЮЧТЯОrsТЭОЭХərdə tətbiq olunan ən populyar sistemdir. Bizim universitetdə də 

КrЭıq бОвХТ ЯКбЭНır ФТ, ЛТХТФХərin qiymətləndirilməsinin bal-reytinq sisteminə ФОМТХЦТşНТrД1Ж. BЮ 
zaman müəllimlərin üzərinə düşən qeydiyyat və вШбХКЦК ТşХəri də бОвХТ КrЭЦışНır. ƏЧ qısК Эəqribi 

hesablamalar göstərir ki, təkcə bir fəndə, bir necə qrupun (təxminən 60 tələbə) qeydiyyat və 

yoxlama əməХТввКЭХКrıЧНК ЛТr ЧОМə вüг вКгı КpКrıХır. BЮЧНКЧ ЛКşqК Чəticələrin operativ elan olun-

ması üхüЧ ШЧХКr ТЧЭОrЧОЭНə də yerləşНТrТХТr. BüЭüЧ ЛЮ ТşХərə xeyli vaxt və əmək sərП ШХЮЧЮr. İЧforma-

tikada hər yerdə ШХНЮğЮ ФТЦТ ЛЮrКНК НК ТşХərТЧ КЯЭШЦКЭХКşНırıХЦКsı ЦüЦФüЧНür. БüsЮsən də nəticə-

lərin internetdə yerləşНТrТХЦəsi əməХТввКЭХКrı НКСК хШб ТЦФКЧХКr вКrКНır. 
Məsələnin birinci hissəsi isə MS Ofis paketinin məşСЮr EбМОХ prШqrКЦıЧНКЧ ТsЭТПКНə etməklə 

həХХ ШХЮЧЮr. BТг КrЭıq EбМОХНə məntiqi məsələlərin həХХТЧТЧ КЯЭШЦКЭХКşНırıХЦКsı prШЛХОЦХərinə 

ЛКбЦışıqД2Ж. Məqalədə isə bal-reytinq qiymətləndirmə sistemlərıЧТЧ EбМОХНə rОКХХКşНırıХЦКsı Яə 

nəticələrin internetdə yerləşНТrТХЦəsi məsələlərТЧТ КrКşНırКМКğıq. 
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Exceldə вЮбКrıНК РösЭərilən əməХТввКЭХКrı ЭКЦ Яə НШХğЮЧ вОrТЧə yetirməФ üхüЧ РОЧТş ТЦФКЧХКr 
ЯКrНır. EбМОХНə вКrКНıХЦış ЦКЭОrТКХХКrıЧ sКвЭНК yerləşНТrТХЦəsi üçün həЦТЧ sКвЭıЧ ФШНЮЧЮ pКrsОr 
vasitəsilə КrКşНırıЛ Сər bir tələbəyə aid məХЮЦКЭХКrıЧ вОrХərini təyin etməФ ХКгıЦНır. BЮЧЮЧ üхüЧ 
MS OFFİCE pКФОЭТЧə inteqrə ШХЮЧЦЮş VBA ЦШНЮХЮЧНКЧ ТsЭТПКНə edərəФ ПЮЧФsТвКЧı вКгКq. 
HTML- səhifənin kodunun arКşНırıХЦКsı: 

 

Function 

Function JabberGET(ByValUrlka As String) As String 

Dim objHTTP As Object 

Set objHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") 

objHTTP.Open "GET", Urlka, False 

objHTTP.setRequestHeader "Accept", "text/html" 

objHTTP.setRequestHeader "Accept-Language", "ru-ru,ru" 

objHTTP.setRequestHeader "Accept-Encoding", "gzip,deflate" 

objHTTP.setRequestHeader "Accept-Charset", "windows-1251" 

objHTTP.setRequestHeader "Keep-Alive", "115" 

objHTTP.setRequestHeader "Connection", "keep-alive" 

objHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form urlencoded" 

objHTTP.Send Empty 

Debug.PrintobjHTTP.responseText 

JabberGET = objHTTP.responseText 

End Function 

 Bu zaman parserdə КşКğıНКФı ЦüЧЭəzəm ifadələrdən istifadə olunur 

Dim RegEx As RegExp, RegMatch As MatchCollection 

Dim myMatch As Match 

Set RegEx = New RegExp 

String to parse 

With RegEx 

.MultiLine = True 

.IgnoreCase = True 

.Global = True 

End With 

RegEx.Pattern = "discipline_id..value=.\d{3,4}.|\s>\s.*<..>" 

Set RegMatch = RegEx.Execute(MyStr) 

If RegMatch.Count> 0 Then 

For Each myMatch In RegMatch 

 

Next 

End If 

İЧНТ Тsə hər СКЧsı “BrШЮsОr” prШqrКЦıЧı(ФШЦpвЮЭОrНə qЮrКşНırıХЦış) Тşə salmaq və menyu 

vasitəsi ilə ХКгıЦ ШХКЧ ПШrЦКЧı КхЦКq üхüЧ ЦШНЮХЮ вКгКq (ЦəsələЧ, İE-internet exploreri) [3]. 

Dim IE As Object 

Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application") 

Application.DisplayAlerts = False 

url = "http://study.engr.pfu.edu.ru/index.php"  
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IE.Navigate http://study.engr.pfu.edu.ru/tutor/logout.php 

While IE.Busy: DoEvents: Wend 'wait until IE is done loading page. 

IE.Navigateurl 

Do UntilIE.ReadyState = READYSTATE_COMPLETE: Loop 

While IE.Busy: DoEvents: Wend 'wait until IE is done loading page. 

IE.Visible = True 

'ie is now done loading the page 

IE.Document.all("valid_tutor_login").Value = getpass(0) 

IE.Document.all("valid_tutor_password").Value = getpass(1) 

Call ckickBtn(" ", IE) 

While IE.Busy: DoEvents: Wend 'wait until IE is done loading page. 

SubjCod = CoursGroupNumber(2, GroupNum) 

For Each btn In IE.Document.all.tags("Input") 

X = btn.Value 

If btn.Value = SubjCod Or btn.Value = CourseNum Then 

Call btn.Click 

End If 

Next btn 

Call ckickBtn(" >>", IE) 

Nəhayət, verilənlərТЧ ПШrЦКвК НКбТХТ üхüЧ ПЮЧФsТвКЧı Эəyin edək. 

Function clickBtn(btm As String, IE As InternetExplorer) 

For Each btn In IE.Document.all.tags("Input") 

X = btn.Value 

If btn.Value = btm Then 

Call btn.Click 

End If 

Next btn 

While IE.Busy: DoEvents: Wend 'wait until IE is done loading page. 

Do Until IE.ReadyState = READYSTATE_COMPLETE: Loop 'Loop unitlie page is fully 

Loaded End Function 

AХıЧКЧ prШqrКЦ ЭəЦТЧКЭı Яə ЦКФrШsХКrıЧ ЭəЭЛТqТ КşКğıНКФı əməХТввКЭХКrı КpКrЦКğК ТЦФКЧ ЯОrТr: 
- tələbələrТЧ ЛКХХКrıЧıЧ КЯЭШЦКЭТФ СОsКЛХКЧЦКsı 
- nəticələrin fakültəЧıЧ sКвЭıЧНК КЯЭШЦКЭТФ НərМ ШХЮЧЦКsı 
- yeni semestrdə istifadə etmək üçün yeniləЧЦТş ТşхТ ЯərəqlərТЧ вКrКНıХЦКsı 
- yeni fənn və cədvəllər üхüЧ, вОЧТ sТвКСıХКrıЧ вКrКНıХЦКsı üхüЧ şКЛХШЧХКrıЧ вКrКНıХЦКsı  
- müəyyən kriteriyalara görə (məsələn bala görə) tələbələrin ranglara КвrıХЦКsı 
- operativ sual-cavab sТsЭОЦТЧ КpКrıХЦКsı  
- fakültəЧТЧ sКвЭıЧНК Эələbələrin yeniləЧЦТş sТвКСısıЧıЧ КЯЭШЦКЭТФ вüФХənməsi 

- statistika əməХТввКЭХКrıЧıЧ КЯЭШЦКЭТФ КpКrıХЦКsı  
Bütün bu əməХТввКЭХКrı EбМОХНə heç bir xüsusi modul tətbiq etmədən aparmaq olar [3]. 

Proqram sərbəst (.exe) ПКвХ şəklində ЛЮrКбıХır Яə makroslar tələb olunmur və avtomatik ehtiyyat 

surəЭТ КХıЧır. 
Açar sözlər: bal, reytinq, yoxlama, proqram, Excel, modul, internet, avtomatik, КбЭКrış,sШrğЮ, 
 Ədəbiyyat: 

1.http://study.engr.pfu.edu.ru/ 

http://study.engr.pfu.edu.ru/tutor/logout.php
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2. Feyzullayeva S.Y. MS Excel prШqrКЦıЧıЧ Эətbiqi ilə məntiqi məsələlərin həllərТ вШХХКrıЧıЧ 
analizi və КЯЭШЦКЭХışНırıХЦК üsЮХХКrıЧıЧ Эədqiqi.AzərЛКвМКЧ MОЦКrХıq Яə İЧşККЭ UЧТЯОrsТЭОЭТ,EХЦТ 
əsərlər.BКФı 2010 ТХ, №2,səh.183 

3.http://habrahabr.ru/blogs/sandbox/112259  
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Analysis of ways to ensure the efficiency and automation of operations score-rating system 
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Summary 

 

The article analyzes the problems of automation of work of the teacher in the score-rating system 
assessments knowledge using MS Excel. The processes of preparation software environment MS Studio 
language VBA. 
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İ.S.Musaвeva 

Azərbaвcan Memarlıqvə İnşaat UnТversТtetТ 
 

 

AГƏRBAВCAN KƏNDİ KOLLEKTİVLƏŞMƏ İLLƏRİNDƏ 

 
Böyük təbii və kənd təsərrüПatı ОСtТвatlatına malТk bТr ölkədə uzun illərdən bəri düzgün aqrar 

siyasətin olmaması əhalinin təmТnatında hiss ediləcək çətinliklərə gətТrТb хıбarНı. 
İstər SSRİ mТqвasınНa, Тstərsə də Azərbaycanda aqrar münasibətlər, kənНlТ koopОrasТвaları, 

kollektivləşmə dövlət üçün çox müəyyən uğurları olНusa Нa, orta və varlı kəndlilər üçün хoб aМı 
nəticələri oldu. Kəndə sinfi mübarizə 20-ci illərТn rОprОsТвasının РОНТşТnНə kənНТn ağıllı 
təsərrüПatınНan və Тşlək əllərdən məhrum ilə nəticələndi. 

20-30-cu illərdə Azərbaycan kəndində baş vОrən hadisələr həmТşə diqqət mərkəzində olmuşНur. 
Lakin bu günə qədər rОspublТkamıгНa kollektivləşmənin əsaslı problОmləri özünün obyektiv 
təНqТqatını Рöгləyir. 

Azərbaycan kəndində aqrar “ТnqТlabın” aşağıНan НОвТl, вuбarıНan aparılması, kəndlinin 
mənafeyinin nəzərə alınmaması, kənd təsərrüПatının ТnkТşaПına mənfi təsir göstərmТşНТ. Təkcə bir 
Пaktı Рöstərmək kifayətНТr kТ, bТrТnМТ bОşТllТk Тllərində Azərbaycanda ərzaq məСsulları ТstОСsalı 
inqilaba qədərki illərdən бОвlТ aşağı olmuşНu. Д1] Halbuki Sovet dövründə вaгılmış bütün tarТбТ 
əsərlərdə AzərbaМan rusТвanın РОrТНə qalmış ucqar ərazisi kimi göstərilir. 

20-30- cu illərin iqtisadi mexanizmi ancaq siyasi mülahizələrlə müəyyən edildiyi üçün kənddə 
sosТalТгmТn quruМuluğunun əsas baгası kütləvТ вoбsulluqНa aбtarılırНı. 

1925-ci ildə AKP-nın VII qurultaвınНa qОвН ОНТlТrНТ kТ, “вОnТ ТqtТsaНТ sТвasətin mənfi 
cəhətlərinə laгımınМa qТвmət verilməməsi... qolcomaq təhlükəsinin qiymətləndirilməsinə aparır” 
[2]. 

Yeni iqtisadi siyasət şəraitində kənd təsərrüПatı koopОrasТвalarının aqrar məsələnin həlli üçün 
uğurlu başlanğıМ idi. 1924-cü ildə 18200 təsərrüfat koopОrasТвaвa НaбТl olmuşНusa, 1928-ci ildə 
kollektivləşmə ərəfəsində belə təsərrüПatların saвı 113300-ə МatmışНı Д3]. 

1925-ci ildə Azərbaycan kəndində təsərrüПatların 54 ПaТгТnТ ortabablar, 3 ПaТгТnТ qolМomaqlar, 
qalan hissəsini isə yoxsullar təşkТl edirdilər. Kənd təsərrüПatı vОrРТsТnТn 50 ПaТгТnТ Сəmin 3 faiz 
qolcomaq təsərrüПatları uгərində qoвulmuşНu Д4]. 

AzərbaвМanНa varlı kəndlilərə qarşı mübarТгə ТttТПaqНa olНuğunНan bТr qədər tОг başlanНı. 
1928- ci ildən başlaвaraq varlı təsərrüПatların saвı aгalmağa başlaНı. Taбıl tədarükü ilə əlaqədar 

fövqaladə qanunların vОrТlməsТ qolхomaq torpaqlarının və taбıl ОСtТввatlarının müsadirə edilməsi ilə 
nəticələndi. 

Artiq 20-ci illərТn aбırlarınНa əhalinin taбıl və başqa məhsullarla təmin edilməsТ baбımınНan 
böhranlı vəziyyət вaranmışНı. BöСranНan хıбış вolu Тlə düzgün müəyyən edilmədi. Dövlət sosial-  
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iqtisadi vəzifələrin yerinə yetirilməsinə aşТranə - inzibati münasibət tətbiq etmək yolu ilə getdi. 

1929-Мu ТlТn ortalarınНa kolбoгların qapısı varlı kəndlilərin üzərinə bağlanНı. Aqrar sТвasətin sərt 
qanunlarla və вОrlТ şərait nəzərə alınmaНan aparılması kollektivləşməyə, kolxoz hərəkatına marağı 
zəiflətdi. 

Sərt qaydalarla əlavə kollektivləşməyə marağın гəТП olmasının şərtləndirən digər amillərdən biri 
torpağa bağlı olan Azərbaycan kəndlisinin kollektiv təsərrüПat СaqqınНakı təsəvvürləri çox bəsit idi. 

Kolxoz münasibət Sovet hökümətinə münasibət kimi qiymətləndirilir və məsələ əslində belə 
qoyulurduki: kim kolxoza daxil olmursa, deməli o sovet hökümətТnТn Нüşmənidir. 

Sovet hökümətinin kəndliyə qarşı aparНığı sТвasət kəndin müqavimət qüvvələrinin təşkТl 
olunmasına səbəb olurdu. 

1929-cu il iyunun 21-də оİKPMK VƏ SSPİБKS “kolбoг sТstОmТnТ möСkəmləndirmək 
tədbirlərТ СaqqınНa” qərar qəbul etdi. 

1929-cu ilin sonunda kommunist partТвası qolМomaqlar aНlanНırНığı kənd təsərrüПatхılarını 
sıбışНırmaq sТвasətindən onları bТr təbəqə olaraq ləğv Оtmək siyasətinə keçdi. 

Kollektivləşmə illərində Azərbaycanda ailələri ilə birlikdə varlı kəndlilər və ortabab kədlilərin 
bir kütləsi – 200 mindən çox kəndli Sovet hökümətТnТn Нüşməni kimi məhv edildi və sürgünə 
göndərildi [5]. 

Kollektivləşmənin sərt qaydalarla əslində süngü ilə aparılması kənНТn sonrakı СəвatınНa aМı 
nəticələrini verdi. 

1920-МТ ТlТn ПОvralınНa Aгərbaycan K(b)PMK fərdi təsərrüfatlarda olan bütün mal-qaranın, 
habelə arıхılığın və ipəkçiliyin ictimailəşНТrТlməsi haqda qərar qəbul etdi. Həmin qərar əsasınНa Тlk 
aННım kТmТ qısa müННətdə fərdi təsərrüПatlar СОsabına 75 mТn baş Тş СОвvanı, 100 mТn baş qaramal, 
250 mТn baş qoвun və keçi ictimailəşНТrТlmТşНТ(6). BОlə tədbir kənНlТnТn naraгılıРına səbəb oldu. 

İqtТsaНТ Мəhətdən zəif olan milli rayonlarda kollektivləşmə və qolМomaqlara qarşı qəbul edilən 
qərarların poгulması Тlə əlaqədar bu ТşНə вol vОrТlmТş səbəbləri aradan götürmək üçün qərarlar 
verildi və göstərildi ki, təyziqlə вoб, şəraТt вaraНılmalıНır. Maşın və traktor stansТвalarının saвı 
artırılНı. 1930-cu ildə respublikada 19 MTS, MTK, 26 sovxoz var idisə, 1937-ci ildə MTS-lərТn saвı 
57-yə, sovбoгların saвı 50 вə хatНırılНı. 

1930-cu ildən başlaвaraq qolМomaqların bТr sТnТП kТmТ ləğv ОНТlməsi ilə kənddə represiyaya 
РОnТş mОвНan vОrТlНТ. 

Ölkə mТqвasınНa qolМomaqlara qarşı mübarТгə üç istiqamətdə aparılırНı. BТrТnМТвə antisovet, 
antТkomunТst, “əksТnqТlabТ aktТv” НaбТl ТНТ. BОlələrinin ailə başхısı Рüllələnir, ailə üzvləri Sibirə, 
вaбuН orta AsТвaвa sürРün ОНТlТrНТ. İkТnМТsТ, kolбoг Сərəkatına qarşı хıбan varlı kəndlilər ailəsi ilə 
birlikdə eyni həmin yerlərə göndərilirdi. Kəndlilərin digər qüvvəli hissəsi isə rОspublТkanın 
daxilində xüsusТ вaşaвış Нüşərgələrində saбlanılırНı. TəНqТqatlar гamanı məlum olub ki ən yungül 
cəza hesab edilən üçüncü formadan Azərbaycanda ümumiyyətlə istifadə edilməyib. 

Kollektivləşmə ərəfəsində “kulak” təsərrüПatlarının saвı 3 ПaТг Рöstərilsədə ilkin hesabatlara 
görə belə təsərrüПatların saвı 8 ПaТгə хatırmış. Bu prosОs 30-cu illərin əvvəllərində başa хatmamış 
əslində mərhələlərlə 40-Мı Тllərin sonlarınaНək Нavam ОtmТşНТr. 

Azərbaycanda kənd təsərrüПatının kolбoгlaşНırılması ТşТ əsasən ТkТnМТ bОşТllТkНə (1933-37- ci 
illərdə) başa хatНırılНı. 

Istər sovОt rОspublТkalarınНa , Тstərsədə rОspublТkamıгНa “kulak” aНı Тlə məhv edilənlərТn saвı 
bu günə qədər dəqiqləşНТrТlməmТşНТr 

Elliklə kollektivləşmə həyata keçirilsə də, vəН ОНТlmТş müstəqillik kolxozlara verilmədi, hər 
vasitə ilə kolxozlar dövlətdən asılı vəziyyətə salınНı. BОləkТ tОбnТkanın kolбoгların əlində deyil, 
maşın-traktor stansТвalarının əlində toplanması bu asılılığı НaСa Нa gücləndirdi. İkТnМТsТ kənd 
təsərrüПatı məСsullarının satın alınma qТвmətlərinin qoyulmasınНa kolбoг Нövlətlə bərabər tərəf 
müqabili kimi deyil, formal tərəП kТmТ ТştТrak ОНТrНТ. охünМüsü, kollОktТvləşmənТn РОНТşТnНə 
kəndlinin azad aбınının qarşısı alınırНı. KolбoгМu kənddən çixa bilməzdi, eyni zamanda 50-ci illərin 
ortalarına qədər kənddə onun şəxsiyyətinin təsdiq edən pasportlar verilmirdi. 
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KollektivləşmənТn sonrakı РОНТşТnНə fərdi təsərrüПatlar Сamılıqla kolбoгlara НaбТl olsaНa, şəxsi 

təsərrüПatlar ağır vОrРТlərdən aгaН olmaНılar. 
Kənd təsərrüПatının kollОktТvləşНТrТlməsi kənddə sosializm quruМuluğunun Сəyata 

keçirilməsində mühim bir hadisə idisə, onun РОНТşТnНə вol vОrТlmТş əyintilər, aМınaМaqlı şərtlər 
kəndin və kəndlinin həвatınНa ağır Тгlər qoydu. Kəndlinin əkib becərdiyi torpaqdan məhrum 
edilməsТ sonrakı Тllərdə də dövlət planlarının yerinə yetirilməsində özünün mənfi təsirini göstərmТş 
oldu. Beləliklə, 70 ildən artıq mövМuН olmuş , SSRİ-də bütün bОşТllТklərdə kənd təsərrüПatı 
məСsulları bütün Рöstəricilər üzrə planlar kəsirlə yerinə yetirilirdi. 

Azərbaycan müstəqТllТk qaгanНıqНan sonra “Torpaq” СaqqınНa qanun qəbul edilməsinin 
nəticəsidir ki, bu gün respublika əhalisinin kənd təsərrüПatı məСsullarına olan təlabatı НaбТlТ 
ТstОСsalın СОsabına təmin olunur. Kəndlini əkib becərНТвТ torpaqlarНan aвırmaq olmaг. 

Açar sözləri: sosializm, kooperasiya, kolxoz, qolcomaq 
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Azerbaijan village in collectivizaion period 

 
Summary 

Article dedicated to the process if socializm building in Azerbaijan villages that took place in 1920-
1930 years period and was followed by false agrar policy with warsening of false agrar policy with 
warsening of the situation. 

One of the demanded rules for developing of socializm was establishing of collective farms. 
Implementing of this policy let to violent take off from farmers their lands, livestocks with its further 
investments to the collective farms. All of this let to discontent of the peasants. Tens of thousands of rich 
pОasants аas МallОН “kulak” anН unНОrаОnt stronР rОprОssТon. 

It is impossible to distract the peasants from their cultivated land. 
Key words: socializm, cooperation, collective farm, kulak 
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AГƏRBAВCANDA БIБ ƏSRİN İKİNCİ YARISINDA 

SOSİAL-İQTİSADİ VƏГİYYƏT 

XIX əsrТn ТkТnМТ вarısınНa Mərkəzi Rusiyada kapitalist münasibətlərinin sürətlТ ТnkТşaПı 
müstəmləkə uМqarlarına, бüsusən Azərbaycana güclü təsТr ОtНТ. ŞТmalТ Aгərbaycan Ümumrusiya 
baгarına qoşulНu, ölkəmizdə buбar maşınları və muzdlu əmək tətbiqinə əsaslanan fabrik-zavod 
tТkТntТsТ mОвНana хıбНı. Bu müəssisələr əsasən xammal istehsal edən sahələrdə və Нağ-mədən 
sənayesində вaranırНı. БIБ əsrin 60-Мı Тllərinə kТmТ ŞТmalТ AгərbaвМanНa aşağıНakı amТllər neft 
sənayesinə mənfi təsТr ОНТrНТ: 1. İltТгam sТstОmТ; 2. Balaбanı kəndlilərinin məcburi əməyindən 
istifadə edilməsi; 3.Neft məСsullarına tələbatın aгlığı; 4. NОПt mənbələrindən istifadə qaвНalarının 
tənzimlənməsi. 

XIX əsrin 60-Мı Тllərindən başlaвaraq Mərkəzi Rusiya sənaye müəssisələrində neftdən istifadə 
РОnТşləndi. Neft məСsullarına tələbatın artması Тlə əlaqəНar BakıНa nОПt Оmalı sənaвОsТ вaranНı. 
1859-cu ildə rus kapitalistlərТ SuraбanıНa Тlk ağ nОПt ТstОСsal ОНən гavoН Тnşa ОtНТlər. 1861-Мı ТlНə 
PТrallaСı aНasınНa paraПТn гavoНu Тşə salınНı.AгərbaвМanlı Тş aНamı CavaН Məlikov öz layihəsi 
əsasınНa 1863-cü ildə ağ nОПt гavoНu Тnşa ОtНТrНТ. 

1861-ci ildə Moskva sənayeçiləri Nuxada ipək ПabrТkТ Тnşa etdilər. Avropada ən böyük ipək 
Оmalı müəssisəsi olan bu fabrikin məhsulu 1862-ci ildə Londonda ümumdünya sərРТsТnТn mОНalına 
laвТq РörülmüşНü. 1866-Мı ТlНə NaбхıvanНa Aşağı ƏвlТs kəndində FransaНan alınmış Нəzgahlarla 
təМСТг ОНТlmТş Тpək ПabrТkТ Тşə salınНı. 

Alman kapitalisti Simens Gədəbəy misəritmə гavoНunu satın alıb tОбnТkТ Мəhətdən yenidən 
qurНu. RusТвanın ən iri mis zavoduna çevrilən bu müəssisə 1865-ci ildə Тşə salınНı. Həmin il 
“SТmОns qarНaşları” şТrkətТ Daşkəsəndə kobalt гavoНu Тnşa ОtНТlər. 

Çar höküməti yanacaq kimi istifadə etmək üçün Gədəbəydə 10mТn НОsвatТn mОşə sahəsini 
posОssТвa (şərti mülkiyyət) əsasınНa bu şТrkətə verdi. XIX əsrin 60-Мı Тllərdə ŞТmalТ Aгərbaycanda 
ticarət əkinçiliyi də ТnkТşaП ОtНТ. Taбılхılıq, üгümхülük və tütünçülük sahəsində satılıq məhsul 
ТstОСsalı РОnТşləndi. 

1861-ci il Rusiyada təhkimçilik hüququnun ləğvТ, arНınМa məhkəmə, zemstvo, maliyyə, hərbi, 
şəhər və digər sahələrdə islahatlar keçirilməsi kapitalizmin ТnkТşaПını sürətləndirdi. Mərkəzi 
RusТвanın Нuru вanaМağa və бammala ОСtТвaМını öНəmək məqsədilə çar höküməti Cənubi Qafqazda, 
o cümlədən AzərbaвМanНa Нa, burУua ТslaСatları kОхТrməyə məcbur oldu. 1864-cü ildə Balaбanı nОПt 
mədənlərində kəndlilərin icbari əməyi ləğv ОНТlНТ. Sonra Naбхıvanın Нaş Нuг mədənlərində və 
Zəylik zəy zavodunda kəndlilərin icbari əməyinə son qoвulНu. BunНan sonra Нağ-mədən 
sənayesində bütünlüklə muzdlu əməkdən istifadəyə başlanНı. 

Çar höküməti 1865-ci ildə ŞТmalТ AгərbaвМanНa ПОoНal asılı münasТbətlərə zərbə vuran bir 
aННım atНı: kənd cəmiyyətТ СaqqınНa qanun vОrНТ. Bu qanuna Рörə bəylər kəndin inzibati-məhkəmə 
Тşlərindən uгaqlaşНırılНı, vaСТН kənd idarəsТ вaraНılНı. Kənd idarəsinə 3 il müddətinə вaşı 25-dən 
вuбarı olan kəndlilər seçilə bilərdi. Seçilən kənНбuНanı qubОrnator təsdiq etməli idi. Kənd 
cəmiyyətТnТn alТ orqanı kəndlilərТn вığınМağı ТНТ. BuraНa kənd idarəsinin üzvləri seçilir, ictimai 
torpaqlar СaqqınНa sərəncam verilir, dövlət vergilərТ qaвНaвa salınırНı. 

Bu dövrün ən müСüm ТslaСatı Тsə kənНlТ ТslaСatı ТНТ. 1861-ci ildə bu islahata Сaгırlıq üхün 
bТrТnМТ aННım atılНı: CənubТ QaПqaг НТвarının mərkəzləşНТrТlməsТ СaqqınНa əsasnamə təsdiq edildi. 
Bu sənədə görə dövlət və saСТbkar torpaqlarının, Сəmçinin kəndlilərТn paв torpaqlarının 
sənədlərinin dəqiqləşНТrТlməsinə başlanНı. 1866-Мı ТlНə Bakı, TТПlТs və İrəvan bəв komТssТвaları 
вaraНılması ТslaСat Сaгırlanması вolunНa ТkТnМТ aННım olНu. 
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1870-МТ Тl maвın 14-də II Aleksandr “Cənubi QaПqaг qubОrnТвalarınНa “alТ müsəlman sТlkТ”nТn 

torpaqlarınНa sakТn olan kəndlilərТn torpaq quruluşu СaqqınНa əsasnamə” ТmгalaНı. TarТбə “kəndli 
ТslaСatı” kТmТ НaбТl olmuş bu sənəddə: 1. sahibkar kəndlilərТn ПОoНal asılılığının ləğv ОНТlməsi; 2. 
Torpaq və vergi məsələləri əks olunmuşНu. “Əsasnamə”вə görə kəndlilər ПОoНal asılılığınНan aгaН 
edildilər. 15 вaşına хatmış Сər kəndliyə (kТşТвə) 5 desyatin вararlı torpaq paвı vОrТlməli idi. Həm də 
bu вОnТ “əsasnamə”вə görə kəndlinin 5 desyatindən artıq olan torpaq saСəsi dərhal mülkəНarın 
xeyrinə kəsilib götürülürdü. 5 desyatindən az torpaq sahəsi olan kəndlilər isə əlavə torpaq paвı 
almaq üçün illərlə gözləməli olurdular. Kəndliyə öг paв torpağını satın alıb бüsusТ mülkТввətə 
çevirmək hüququ verildi. Lakin çar höküməti Mərkəzi Rusiyada kəndlilərə paв torpağını satın 
almaq üçün borc pul verdiyi halda, Azərbaycan kəndlisi torpaq pulunun Сamısını öгü öНəməli idi. 
Həm də AzərbaвМanНa torpağın satınalma qТвməti Rusiyaya nisbətən çox yüksək olНuğu üхün 
Azərbaycan kəndlilərТnТn хoбu öг torpaq paвını satın ala bТlmədi. Belə kəndlilər müvəqqəti 
mükəlləfiyyətlТ saвılırНı və yenə də toplaНığı məhsulun onda bir hissəsini malcəhət kimi torpaq 
sahibinə verməli idi. 1870-МТ Тl ТslaСatının mənfi cəhətlərindən biri onun вalnıг saСТbkar 
kəndlilərinə aid edilməsi idi. Dövlət kəndliləri bu islahatdan kənarНa qalНılar. Həm də kəndli 
ТslaСatı Quba qəгasına 1877-ci ildə, Zaqatala dairəsinə 1913-cü ildə tətbiq edildi. Bu islahat 
Azərbaycanda kapitalist münasibətlərТnТn ТnkТşaПına əlvОrТşlТ şəraТt вaratНı. 

Məhkəmə ТslaСatı RusТвaНa 1864-cü ildə, Azərbaycanda isə 1866-Мı ТlНə keçirildi. Bu islahata 
görə silki məhkəmələrin yerinə vaСТН anНlı məhkəmələr вaraНılНı. LakТn RusТвaНa məhkəmə 
hakimləri seçildiyi halda, AzərbaвМanНa вalnıг ruslarНan təyin olunurНu. Bu ТslaСatın НТРər məhdud 
cəhəti məhkəmə ТМlaslarının rus НТlТnНə aparılması ТНТ. 

Şəhər islahatı Mərkəzi Rusiyada 1870-ci ildə kОхТrТlНТ. ŞТmalТ Aгərbaycanda bu islahat 1878-ci 
ildə BakıНa tətbТq olunНu: şəhər özünüidarəsТ вaraНılНı. Bu ТslaСata Рörə şəhər Нumasına sОхkТlərdə 
şəhərdə вaşaвıb vОrРТ vОrən və 25 вaşına хatan kТşТlər ТştТrak ОНə bilərdi. Bakı Нumasına Тlk 
seçkilərdə sənaye sahibləri, tacirlər, hökümət məmurları НОputat sОхТlНТlər. Duma şəhər əmlakına 
rəhbərlik edilməsi, vergi və rüsumlar təвТn olunması, büНМəyə baбılması və onun təsdiq edilməsi, 
şəhərТn abaНlığı, maarТП və səhiyyə məsələlərinə baбırНı. 1892-ci ildə хar вОnТ şəhər əsasnaməsini 
təsdiq etdi və bu əsasnamə Gəncə şəhərinə də şamТl ОНТlНТ. 

XIX əsrТn ТkТnМТ вarısınНa Cənubi Qafqazda yeni inzibati dəвТşТklТklər oldu. 1859-cu ildə 
ŞamaбıНa гəlzələ baş vОrНТвТ üхün qubОrnТвa mərkəzТ Bakıвa köхürülНü və Bakı qubОrnТвası 
aНlanmağa başlaНı. 1860-Мı ТlНə DərbənН qubОrnТвası ləğv ОНТlНТ və Quba qəгası Bakı 
qubОrnТвasına qatılНı. Dərbənd isə вОnТ вaraНılan Dağıstan vТlaвətinin tərkibində qalНı. 1868-ci ildə 
Yelizavetpol (Gəncə) quberniyası вaraНılНı. 1860-Мı ТlНə Car-Balakən dairəsi Zaqatala dairəsi 
aНlanНı. 1883-cü ildə QaПqaг МanТşТnlТвТ ləğv ОНТlНТ və QaПqaгın ТНarəsТ mülkТ Тşlər üzrə rəisə 
tapşırılНı.1870-ci ildə kənНlТ ТslaСatınНan sonra kənd təsərrüПatınНa kapТtalТгmТn ТnkТşaПı sürətləndi 
və aşağıНakı НəвТşТklТklər baş vОrНТ: 

-1. ƏkТnхТlТkНə təkmil alətlərin tətbТqТ РОnТşləndi;  
-2. Ticarət əkinçiliyi, xüsusən texniki bitkilər əkТnТ РОnТş mТqвas alНı; 
-3.Kənd təsərrüПatı məСsulu ТstОСsalınНa ТбtТsaslaşma başlanНı; 
-4. Muzdlu əmək tətbТqТ artНı; 
-5. Torpağın alqı-satqı obвОktТnə çevrilməsi gücləndi. 
Təkmil əkinçilik alətlərin tətbiqi 1850-ci ildə Tiflisdə вaraНılmış “QaПqaг kənd təsərrüПatı 

cəmiyyətТ” müСüm rol oвnaНı.Təkmil alətlərТ НaСa хoб varlı kəndlilər, Rusiyadan köçənlər tətbiq 
edirdilər. 

İslaСatНan sonrakı НövrНə AzərbaвМanın Сər yerində taбıl əkinlərТ РОnТşlənНТ. Вararlı torpağın 
dörddə üç hissəsində buğНa və arpa əkТlТrНТ. ВОlТгavОtpol qubОrnТвası AгərbaвМanın taбıl anbarı 
saвılırНı. Lənkəran və Nuxa qəгaları хəltik əkini üzrə ТбtТsaslaşmışНı. Quba qəгasınНa qıгılboвa 
əkini əsas вОr tuturНu. Вalnıг 1869-cu ildə alТгarТn aНlı sünТ boвaq maННəsi kəşП olunНuqНan sonra 
bu sahə tənəzzülə uğraНı. Barama ТstОСsalı Тlə Nuxa-Zaqatala, Qarabağ-Naбхıvan, Şamaбı-Quba 
bölgələrində daha çox məşğul olurНular. Bu НövrНə aşağı növ barama MarsОl, LТon və Milan  
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şəhərlərinə göndərilirdi. 1887-ci ildə Tiflisdə “QaПqaг ТpəkхТlТk stansТвası” вaraНılması və 

AzərbaвМan şəhərlərində onun şöbələrТnТn aхılması Тpəkçilikdə böвük Мanlanma вaratНı. 
Ölkəmizdə sənaвО pambıqхılığı БIБ əsrin 80-ci illərində başlaНı. Pambıq əkТnТ Kür хaвı boвu 

qəzalarda РОnТş вaвılmışНı. Pambıq əkТnТ H.Z.TağıвОvТn satın alНığı “ВОvlaб mülkü” nНə muzdlu 
əmək tətbТq Оtməklə aparılırНı. 

Bu НövrНə tütün əkТnТ Нə хoбalНı. Tütün НaСa хoб Zaqatala, Nuбa və Quba bölРələrТnНə 
bОМərТlТrНТ. Вığılan tütün вarpağı Nuбa və Bakı tütün ПabrТklərТnə satılırНı. 

БIБ əsrТn son rübünНə AгərbaвМanНa bТвankökü хıбarılması РОnТş mТqвas alНı. BТвankökünНən 
alınan МövСərНən вОвТntТ sənaвОsТnНə, əМгaМılıqНa ТstТПaНə olunurНu. Bu НövrНə üгüm əkТnlərТ Нə 
хoбalНı. Bağхılığa və üгümхülüвə kömək məqsəНТlə H.Г.TКğıвОv MərНəkanНa bağхılıq məktəbТ 
вaratНı. QubaНa Нa bağхılıq məktəbТ aхılНı. MalНarlıqНa əmtəə ТstОСsalı lənР ТnkТşaП ОНТrНТ. Вalnıг 
вun ТstОСsalı ТstТsna idi.  

БIБ əsrТn 70-90-Мı ТllərТnНə kənН təsərrüПatınНa muгНlu əmək tətbТqТ РОnТşlənНТ. MuгНlu ТşхТ 
qüvvəsТnТn əsas mənbəвТ: 1. кoб kasıb və torpaqsıг kənНlТlər,2. Qonşu ölkələrНən , əsasən İranНan 
Рələn kəsbkarlar ТНТ. Kəsbkarlar CənubТ Aгərbaвcandan işləmək üхün Рələn Тnsanlara НОвТlТrНТ. 
KənН təsərrüПatınНa kapТtalТгmТn ТnkТşaПı БIБ əsrТn 80-МТ ТllərТnНən ОtТbarən kənНlТlər ТхərТsТnНə 
sosТal təbəqələşməвə səbəb olНu. KənНlТlərТn bТr СТssəsТ varlanıb qolхomaq olНu, bТr СТssəsТ Тsə НaСa 
Нa kasıblaşНı və вoбsul kənНlТ aНlanНı, orta vəгТввətНə olanlar Тsə ortabab aНlanНı. Qolхomaqlar 
НaСa хoб torpağı satın alır, muгНlu ТşхТlərНən РОnТş mТqвasНa ТstТПaНə ОНТrНТlər. 

Torpaqların suvarılması ТşТnТn СüquqТ əsaslarını müəyyən etmək və bu sahədə qayda yaratmaq 
üçün 1890-Мı ТlНə “SuНan ТstТПaНə СaqqınНa əsasnamə” qəbul olunНu. “Əsasnamə”вə uвğun olaraq 
Qafqaz Su müfəttТşlТвТ вaraНılНı. Suvarma suвunu bölən məmurlar mirab və вa Мuvar aНlanırНı.  

Dövlət kəndliləri bu dövrdə torpaqdan istifadəyə görə “Сəвat vОrРТsТ” aНlı pulla öНənilən vergi 
ödəyirdilər. Azərbaycan kəndliləri 1887-ci ildən hərbi vergi ödəməyə başlaНılar. кünkТ 1874-cü 
ildən Rusiyada tətbiq edilən ümumi hərbi mükəlləfiyyət türk və müsəlman olНuqları üхün 
azərbaвМanlılara şamТl ОНТlməНТ. Вanlıг гaНəgan uşaqları ТstТsnalıq təşkТl ОНТrНТlər. 

XIX əsrin 80-90-Мı Тllərində Rusiyadan Azərbaycana əhali köçürülməsТ Нavam ОНТrНТ. Ən 
вararlı torpaqlar köхürmə fonduna aid edilirdi və hər yeni gələn rus kəndlisinə 16 НОsвatТn вararlı 
torpaq verilirdi. Rusiya daha çox Şamaбı, Lənkəran, Gəncə və Qazax qəгalarınНa 
məskunlaşНırılНığı üхün bu bölРələrdə Azərbaycan kəndliləri içərisində aгtorpaqlı və torpaqsıг 
kəndlilərТn saвı НaСa хoб artırНı. 

1871-ci –ci ildə BalaбanıНa buruqla Тlk nОПt quвusu qaгılıb ТstТПaНəyə verildi. Azərbaycan neft 
sənayesində iltizam (müqatiə) sistemini çar höküməti 1872-ci ildə ləğv ОНТlНТ.NОПt quвuları aхıq 
satış vasitəsi ilə aвrı-aвrı şəxslərə birdəfəlТk satılmağa başlanНı. NОПt mədənləri və nОПtlТ torpaqları 
əsasən rus və xarici kapital nümayəndələrТ satın alНı. Rus kapТtalını KokorОv, QubonТn, ŞТbaвОv, 
Benkendorf təmsil edirdi. Xarici kapital nümayəndələri: 1879-cu ildə İsvОхНən “NobОl qarНaşları” 
şТrkəti, 1883-cü ildə FransaНan RotşТlН, 1897-ci ildə İnРТltərədən VТşau Bakı nОПt sənayesinə nüfuz 
etdilər. Neft sənayesində mТllТ kapТtalı вОrlТ saСТbkarlar HaМı ZОвnalabНТn TağıвОv, Musa NağıвОv, 
ŞəmsТ Əsədullayev, Murtuza Muxtarov təmsil edirdi. 1873-cü ildə BalaбanıНa Тlk Нəfə neft quyusu 
Пontan vurНu.NОПt quвuları qaгılmasınНa Тlk Нəfə buxar mühərrikləri tətbiq edildi, manufaktura 
mərhələsindən fabrik-гavoН ТstОСsalına kОхТН - sənaвО хОvrТlТşТ başlanНı, Qara şəhər aНlı nОПt Оmalı 
гavoНları raвonu вaraНılНı. 

1878-ci ildə neft məСsullarının НaşınmasınНa böвük вОnТlТklər baş vОrНТ. Balaбanı nОПt 
mədənlərТ Qara şəhərdəkТ nОПtaвırma гavoНları Тlə birləşНТrən ilk neft kəməri çəkТlНТ. Bakı nОПtТnТn 
Xəzər dənizi vasitəsi ilə Həştərбana Нaşınması üхün НünвaНa Тlk Нəfə tanker-nОПt Нaşıвan Рəmi 
tətbТq ОНТlНТ. İlk tankОr “NobОl qarНaşları” şТrkətТnТn sТПarТşТ Тlə İsvОхНə СaгırlanmışНı və “Zoroastr ” 
aНlanırНı. 1880-Мı ТlНə neft mədənlərТnТ Bakı Тlə birləşНТrən ilk dəmir yolu çəkТlНТ. NОПtТ Нaşımaq 
üçün ilk dəfə bu dəmir yolunda vaqon-sisternlər tətbiq edildi. 1884-cü ildə BakıНa Тlk Нəfə Neft 
sənayeçiləri qurultaвı təşkТl ОНТlНТ. Qurultaв Şurası Сökümət qarşısınНa nОПt maqnatlarının 
mənafeyini müdafiə edir və onların вüksək mənfəət götürməsinə хalışırНı.  

  



İqtТsadТyyat                                                                                                                                        Elmi əsərlər 

 85 

 
1893-cü ildə neft sənayesində ilk inhisar birliyi-PОtОrburqНa “Bakı ağ nОПt гavoНхuları ТttТПaqı” 

aНlı sТnНТkat вaraНılНı. Bu şТrkət ABŞ-ın “StanНart OТl” trОstТ Тlə Avropa baгarını bölüşНürНü. LakТn 
1897-ci ildə bu Тlk nОПt sТnНТkatı НağılНı. Aгərbaycan XIX əsrТn sonunНa nОПt СasТlatına Рörə 
dünyada birinci yerə хıбНı. Sənayenin sürətlТ ТnkТşaПı Тlə bu dövrdə yeni istehsal sahələrТ вaraНılırНı 
: MОбanТkТ ТstОСsal, kükürН turşusu və soНa ТstОСsalı müəssisələrТ вaraНılНı, Рəmi təmТrТ гavoНları 
Тnşa ОНТlНТ. 

AzərbaвМan mТllТ burУuaгТвasının Рörkəmli nümayəndəsi H.Г.TКğıвОvТЧ nОПtaвırma гavoНları 
istehsal gücünə görə Rusiyada 4-cü yeri tuturdu. Lakin 1897-ci ildə o, özünün neft mədənlərini 5 
mТlвon rubla satНı, 2 mТlвon rubla “LТПlТ maННələr emal edən Qafqaz səhmdar cəmiyyətТ”nТ təsis 
ОtНТ. RusТвanın uМqarlarınНa ən böyük toxuculuq fabriki olan bu müəssisə 1900-cü ildə Тşə salınНı. 
H.Z.TağıвОvТn bu ПabrТkТ Тşə salması Aгərbaycanda müstəmləkə ТqtТsaНТввatına бas olan bТrtərəfliyi 
araНan qalНırmaq вolunНa bТr aННım olНu.  

1890-cu ildə H.Z.TağıвОv 1 mТlвon rubla “KaspТ” Рəmiçilik cəmiyyətТnТ alНı və öг şТrkətini 
вaratНı.  

Mis sənayesində “SТОmОns qarНaşları” şТrkəti 1883-cü ildə Qalakənddə RusТвanın Тlk mТs 
saПlaşНırma гavoНunu Тşə salНı. BuraНan Gədəbəy misəritmə zavoduna ilk darxətli dəmir yolu 
çəkТlНТ. CavanşТr qəгasınНa Həndzəsarda və NaбхıvanНa Рümüş-qurğuşun ПТlТгТ, Daşkəsəndə dəmir 
və kobalt ПТlТгТ ТstОСsalına başlanНı. Zəylikdə isə zəв ТstОСsalı Нavam ОНТrНТ. AгərbaвМanın əlvan 
metallurgiya sənayesində rus və alman kapТtalı əsas yer tuturdu. 

İpək Оmalı sənaвОsТ şТmal-qərb (Nuxa-Zaqatala) və qərb (Qarabağ, Naбхıvan) bölgələrində 
НaСa хoб вaвılmışНı. Nuбa CənubТ QaПqaгın əsas ipək Оmalı sənayesi mərkəzi idi və “QaПqaг 
LТonu” aНlanırНı. İpək sənayesində AzərbaвМanlı saСТbkarlar əsas вОr oвnaвırНılar. 1882-ci ildə 
NaбхıvanНa Тlk pambТqtəmizləmə гavoНu Тnşa ОНТlНТ. Sonrankı Тllərdə AğНaşНa Gəncədə yeni 
pambiqtəmizləmə гavoНları Тşə salınНı. TəmizlənmТş pambıq-maСlıМ Mərkəzi Rusiya və Polşanın 
pambıq-parça fabriklərinə göndərilirdi. 

Balıq sənayesində dənizdə balıq ovlamasına БIБ əsrin 90-Мı Тllərində başlanНı. Balıq 
sənayesində azərbaвМanlılar saСТbkarlıq Пəaliyyətinə nisbətən РОМ başlaНılar.ВОвТntТ sənayesində 
şərab, spТrt, konвak, tütün, Нuг, bТвankökü Оmalı saСələri də müСüm вОr tuturНu. NaбхıvanНa Нaş 
Нuг, Bakı və Cavad qəгalarınНa şor Нuг хıбarılması Нavam ОНТrНТ.  

Açar sözlər: kapitalizm münasibətləri, iqtisadi irəliləвТş, burУua,ТslaСatları, sosТal-iqtisadi dəвТşТklТklər 
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G.A.Abasova 

 

Socio-economic situation of Azerbaijan 

In the second half of 19th century 

 
Summary 

The article deals with the socio-economic situation of Azerbaijan in the second half of 19th century. The 
transition from the feudal organization of society to the earliest forms of capitalism in Azerbaijan is 
investigated by the author. In this period the oil industry, sericulture, vine growing, tobacco-growing and the 
other industrial spheres developed in Azerbaijan. 

Key words: Capitalism in Azerbaijan, economics, industry, sericulture, socio-economic situation in 
Azerbaijan  
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Z.Q.ƏsРərova 

Azərbaвcan Memarlıq və İnşaat UnТversТtetТ 
 

 

MоASİR ŞƏRAİTDƏ AГƏRBAВCAN QADINLARININ PROFESSİONAL ƏMƏKLƏ 

ANALIQ VƏГİFƏLƏRİNİN UГLAŞDIRILMASI 

Hal-СaгırНa qaНının sosТal vəziyyətinin dəвТşməsi özünü daha parlaq surətdə cəmiyyətin bütün 
bütün fəaliyyət sahələrində onların kТşТlərlə bərabər hüquqlara malik olmaq istəyində biruzə verir. 
Bu proseslər hər bir ölkədə özünəməxsus surətdə həвata kОхТrТlТr.QaНının proПОssТonal Пəaliyyəti, 
ona uвğun bərabər Сüquqlara вol aхmaqla вanaşı, Сəm də faktiki bərabərlТвТn ТlkТn şərtТ kТmТ хıбış 
edir. Elə bu nöqteyi nəzərdən qaНının bərabər Сüquqluğu və onun professional fəaliyyəti vir-birilə 
sıб əlaqəНarНırlar. AНətən makroplanda cəmiyyətdə qaНının ОmansТpasТвa Нərəcəsi onun 
professioanl fəaliyyəti, təhsili, yeni ixtisaslara yiyələnməsi və s. bu kimi göstəricilərlə müəyyən 
edilir. Lakin qeyd etmək laгımНır kТ, ОвnТ Рöstəricilər müxtəlif dövrlərdə müxtəlif məna və məzmun 
kəsb edə bilər. Belə ki, əgər söhbət qaНının ТlkТn mərhələdə ictimai istehsala cəlb edilməyindən 
gedirsə, onНa Тşləyən qaНınların saвının ТnkТşaП templəri bu mənada mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
ƏРər ümumТ ТnkТşaП, bununla bərabər Тşləyən və savaНlı qaНınların Нa səviyyəsТ artırsa, onНa bu 
СalНa Тşləyən və savaНlı qaНınlar sosТal strukturНa böвük saвa malТk olНuqlarınНan, artıq bu 
göstəricilər qaНının Мəmiyyətdəki yerini və vəziyyətini xarakterizə edə bilməz. Cəmiyyətin 
ТnkТşaПınНan asılı olaraq qaНının Мəmiyyətdəki rolunu müəyyən edən meyarlar da dəвТşТlТr. 

Cəmiyyətdə qaНının rolunun НaТm вüksəldilməsТ problОmТ, onun analıq vəzifəsi ilə professional 
fəaliyyətТnТn uгlaşНırılması kТmТ məsələlər hələ onilliklər boвu aktuallıq kəsb edəcək. Cəmiyyətdə 
mütəmaНТ olaraq qaНın-ana, qaНın-professТonal ТşхТ НТlОmması вaranır. Elə buna görə də qaНın-ana 
və qaНın-proПОssТonal ТşхТ rollarının aСəngdar nisbətini müəyyən etmək ОСtТвaМı ortaвa хıбır. Son 
dərəcə məsul olan bu rolları qaНın Сəвatının əsas hissəsində yerinə yetirməlТ olur. Bu rolları 
müqayisə ОtmТş olsaq РörərТk kТ, proПОssТonal ТşхТ kТmТ qaНın qarşısınНa qoвulan tələblər nisbətən 
sabТt olНuğu СalНa, ana kТmТ onun qarşısınНa qoвulan tələblər onun həвatının müбtəlif mərhələsində 
nəzərə çarpacaq dərəcədə dəвТşkən olur. QaНın-ana roluna qarşı qoyulan ən yüksək tələblər adətən 
qaНının 30-35 вaşına qədərki dövrlərə təsadüf edir. 

QaНının proПОssТonal məşğulluğunun artmasına təsir göstərən sosial və ТqtТsaНТ Пaktorları təhlil 
edərkən bu fəallığın вüksəlməsinə təsir göstərən bir neçə səbəbləri qeyd etmək olar: 

- Yeni iqtisadi münasibətlərə keçidlə əlaqəНar olaraq qaНınlar bТr sıra sosТal хətinliklərələ 
üzləşНТklərindən, ailənin iqtisadi və sosТal rТПanının вüksəldilməsi naminə əvvəlki illərdən daha çox 
professional məşğulluğa Мan atırlar. 
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-  
- Aparılan Тqtisadi islahatlar və elmi-texniki tərəqqТnТn ТnkТşaПı nəticəsində əməyin xarakteri 

dəвТşНТвТnНən, yəni əməвТn ağırlıq НərəcəsТ aгalНığınНan, qaНınlar НaСa хoб pОşəkar əmək fəaliyyəti 
ilə məşğul olmaq Тstəyirlər. 

- ВaşaНığımıг Нövrün НОmoqraПТq бüsusТввətləri də, yənТ Нoğum səviyyəsТnТn aşağı Нüşməsi 
və s. qaНının proПОssТonal Пəallıq Нərəcəsini yüksəldir. 

- Professional əməklə əlaqəНar olan qaНının şəxsi tələbatlarının вüksəlməsi də bu fəallığın 
səbəblərindəndir. 

Əksər sosТoloqların ПТkrТnМə, ailəlТ qaНınların professional məşğulluğu aТlə həвatına müСüm 
təsir göstərТr. QaНının proПОssТonal məşğulluğu aТlədə və cəmiyyətdə qaНın və kТşТ rollarının 
xarakter və məzmununun müasir dəyərlər yönümündə dəвТşməsinin nəticəsТ olmaqla вanaşı, ОвnТ 
zamanda onun professional yönümü ailənТn planlaşНırılmasınНa və ailənin həyat tərzinin 
ПormalaşНırılmasınНa müСüm rol oвnaвır. 

RОspublТkanın əmək potОnsТalının böвük СТssəsini təşkТl ОНən qaНınlarımıг Сal-СaгırНa Сəm 
ailədə, həm də əmək baгarınНa, Оləcə də siyasi mühütdə bТr sıra хətin problemlərlə 
rastlaşНıqlarınНan onların sosТal-siyasi fəallığının və analıq Тmkanlarının aşağı Нüşməsi meylləri 
müşaСТНə olunmaqНaНır. Hal-СaгırНa ümumТ aТlə gəlirinin 40%-ni təmin edən qaНınlar müəyyən 
maddi qazanc əldə etmək, ağır Нolanışın vəziyyətindən хıбmaq Тstəyi ilə məşğuluq mərkəzlərinə, 
müvəqqətТ Тş вОrlərinə üz tuturlar. 

Bu məqsədlə qonşu ölkələrə gedənlər də aг НОвТl. QaНın ТşхТ qüvvəsТnТn spОsТПТkası aНətən 
aşağıНakılarla müəyyən olunur: 

- Bu qüvvə az mobildir. 
- Ikili məşğulluğa şərait yaradan Тş rОУТmТnə meyllidir. 
- Iş вОrТnТn ОvТnə вaбın olmasına Мan atır. 
- ənənəvТ qaНın pОşələri hesab edilən sahələrdə Тşləməyə, eləcə də fərdi fəaliyyətə (evdə Тş 

görməyə) üstünlük verir. 
Hal-СaгırНa rОspublТkamıгНa əmək qabiliyyətli əhalinin 3 qrupu son dərəcə aşağı məşğulluq 

göstəricilərinə malikdirlər. 1-ci qrup-qaхqınlar, 2-ci qrup-qaНınlar, 3-cü qrup gənclərdən ibarətdir. 
1-МТ qrupНa вaşaвan Тnsanların Сəyat səviyyəsТnТn qalНırılması bТlavasТtə dövlət və qeyri-hökümət 
təşkТlatlarınНan asılıНır. Bu saСədə ulu öndər H.ƏlТвОvТn bТlavasТtə rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə 
rОspublТkamıгНa бОвlТ Тşlər РörülmüşНür. 2-МТ qrupa aşağı məşğulluq Рöstəricilərinə malТk qaНınlar 
НaбТlНТr. KТşТlərə nisbətən dövlət və özəl sОktorlarНa qaНınların ТştТrak ПaТгТ хoб aşağıНır. 

Müasir şəraitdə qaНınların qarşılaşНığı ən mühüm problem-professional əməklə analıq 
vəzifələrТnТn uгlaşНırılmasınНan Тbarətdir. Bu problem cəmiyyətin daim diqqət mərkəzində duran 
məsələlərdən bТrТ olНuğunНan, вalnıг ТqtТsaНТввatın tələbləri nəzərə alınmaqla, вəni maddi-
konstruktur şəklində həll olunmalıНır. Əmək baгarının üгərinə Нüşən ağırlıqları вünРülləşНТrmək 
məqsədilə qaНınların bəгТ qruplarının əməyə olan təlabatlarını aгaltmaq məqsədilə bТr sıra əməli 
tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu cür tədbirin əsas obyekti-qoСumlarının və valideynlərinin 
köməyindən məhrum olma, nuklear ailələrdəkТ uşaqlı РənМ analarНır. BОlə ailələr indi üstünlük 
təşkТl ОНТrlər. Onların вarıНan хoбu Оvlə ТşТ uгaqlaşНıraraq, Тşləməyə davam edir və öг uşaqlarının 
tərbiyəsini məktəbəqədər müəssisələrə həvalə edirlər. 

Hal-СaгırНa naraСatlıq törədən məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, ictimai istehsalda olan 
qaНınlar aТlə və məТşət vəzifələrТnТ uгlaşНırarkən bТr sıra хətinliklərlə üzləşmТşlər. Bu isə öz 
növbəsində aşağıНakı nОqatТv nəticələrə gətТrТb хıбarır: 

- QaНın üгərinə Нüşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gələ bilməyəcəyindən narahat olaraq 
əsəbi vəziyyətə Нüşür. 

- Uşaqların sağlamlığına və tərbiyəsinə diqqətТ aгalır. 
- Ailədə uşaqların saвı aгНır. 
- Ailə əlaqələri zəifləyir və nəticədə ailə Нağılır. 
Ağır əl əməyi sahəsində хalışan qaНınların bОlə vəziyyətТ ОвnТ гamanНa qaНınlar arasınНa 

xüsusi və professional təhsil səviyyəsТnТn aşağı olması Тlə əlaqəНarНır. Bu vəziyyət həmçinin bazar 
ТqtТsaНТввatı münasТbətlərinə keçid ilə bağlı вaranmış хətinliklərlə də mürəkkəbləşТr. 
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Hal-СaгırНa Мəmiyyətimizdə qaНın tərəfindən əmək və ailə fəaliyyətlərinin rasional 

uгlaşНırılması вönümünНə böвük Тşlər aparılmaqНaНır. Buna baбmaвaraq hələ də qaНının 
prefessional və ailə ПunksТвaları arasınНakı гТННТввətlər onunla gərginləşТr kТ, kТşТlərlə müqayisədə  
ev əməyinin məТşət qaвğılarının Нa böвük bТr СТssəsi məСг qaНınların хТвТnlərinə Нüşmüş olur. 
Professional fəaliyyətlə məşğul olan qaНınlarНan ПərqlТ olaraq Тşləyən kТşТlər Оv Тşləri ilə əsasən 
istirahət günləri məşğul olur və bu fəaliyyətə 4-5 saat vaxt sərf edirlər. Bu əsasən onunla əlaqəНarНır 
kТ, kТşТlərdə qaНınlara nТsbətən Тş vaбtı НaСa uгun müННətli olur. Həftəlik vaxt büdcəsində 
ödənilməli əməklə bağlı olan Пəaliyyət növlərТ kТşТlərdə 50,8, qaНınlarda isə 43,2 saat vaбt aparır. 
Beləliklə qaНının məТşət sahəsində son dərəcə yüklənməsi, mühüm problem olmaqla, onun sosial 
əhval-ruhiyyəsinin, əmək və ictimai-siyasi fəallığına nОqatТv təsir göstərir. 

QaНın tərəfindən həm ictimai istehsal, həm də ailə məТşət sahələrində yerinə yetirilən rolların 
optТmallaşНırılması nöqtОвТ nəzərindən sosial infrastrukturdan səmərəli istifadə olunması Оv 
əməyinin təşkТlТ, вarımхıq Тş Рünləri, yaxud həftələri kimi tədbirlər planının Сəyata keçirilməsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb eНТr. BüРün qaНın əməyinin istifadə olunmasınНa Сəm cəmiyyət, həm də 
qaНının öгü maraqlıНırlar. QaНının ТМtТmaТ əməklə məşğul olmaq Тstəyinin səbəblərТnТ вalnıг maННТ 
maraqlarНa aбtarmaq НüгРün olmaгНı, buraНa СəmхТnТn qaНının mənəvi xarakterli tələbatlarını Нa 
nəzərə almaq laгımНır. 

Bütovlükdə belə bir nəticəyə gəlmək olar kТ, müasТr qaНının vəziyyətТ mТllТ бaraktОr Нaşıвır. BТr 
tərəfdən ТМtТmaТ ТstОСsalНa kТşТlərlə bərabər yer tutmaq üçün təСsТl alır, sənətə yiyələnir və ona 
həvalə ОНТlmТş ТşТn öСНəsindən layiqincə gəlməyə хalışır. DТРər tərəfdən isə o, ictimai-siyasi fəallığa 
laгımınМa Мan atmır. Həm ictimai istehsal, həm də ailədə qaНının qarşısına хıбan bu Мür гТННТввətlər 
onu НТlОmma qarşısınНa qoвur. BuРün bəşəriyyət hər şОвНən əvvəl, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin 
demokratikləşməsinə Мan atır. Insan Тmkanlarının aгaН ТnkТşaП ОtНТrТlməsinə, istehsal sahəsində 
Тnsanın вaraНıМı rolunun РüМləndirilməsinə, hər bir cəmiyyət üzvünün, o cümlədən qaНının Нa 
cəmiyyətdəki yerinin möhkəmlənməsinə səylər artır. ŞərəПlТ analıq vəzifəsi ilə вanaşı, qaНının 
idarəetmədə və qərarların qəbul edilməsi prosesində bТrbaşa və Нolaвı ТştТrak Нərəcəsi onun 
cəmiyyətdəki yerini müəyyən edən mühüm göstərici kimi yüksəlir. AzərbaвМan qaНınlarının ТqtТsaНТ 
ПunksТвalarının analıq vəzifəsi ilə qarşılıqlı əlaqəsТnТ uгlaşНıraraq aşağıНakı nəticələrə gəlmək olar: 

1. QaНın tərəfindən ictimai-pОşəkar əmək fəaliyyətinin həyati tələbat kimi dərk olunması onun 
maddi və mənəvi tələbatlarının öНənilməsinə xidmət göstərir və azərbaвМan qaНınlarının əməyinin 
ümumi məzmununun təгaСür Пorması kТmТ хıбış ОНТr. 

2. QaНının təhsil səviyyəsinin və proПОssТonal Сaгırlığının вüksəldilməsi əməyin 
məСsulНarlığını artırır və bu da öz növbəsində maddi rifah səviyyəsТnТ artırmaqla, Тşləyən qaНınların 
professional və ailə vəzifələrТnТn uгlaşНırılmasına şəraТt вaraНır. Işləyən qaНınların бüsusТlə də 
anaların Тş vaбtlarının aгalНılması onların ТntОllОktual ТnkТşaПlarına Оləcə də uşaqların tərbiyəsinin 
вaбşılaşНırılmamsına Тmkan вaraНarНı. 

3. Həm qaНınların Тşlədikləri müəssisələrdə, həm də вaşaвış вОrlərində Тaşə xidmətТnТn ТnkТşaПı 
Тşləyən qaНınların asuНə vaбtına qənaət ОtmТş olarНı. 

4. BunНan başqa məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin fəaliyyətТnТn РОnТşləndirilməsi və saвının 
artırılması бüsusən də kənd yerlərində, əmək qabiliyyətlТ qaНınların ТМtТmaТ ТstОСsal saСəsinə cəlb 
edilməsinə şəraТt вaraНarНı. 

Beləliklə qaНının Тşləmək istəвТ onun aгaНlığına və özünə qarşı Тnamına şəraТt вaraНan ТlkТn şərt 
kТmТ хıбış ОНТr. Bunu 1982-ci ildə HОllan ТnstТtutunun aparНığı tədqiqatlarda sübut ОtmТşlər belə ki, 
həm xidməti, həm də ailə vəzifələrТnТn ağır вükünə baбmaвaraq Тşləyən qaНınlar öгlərini evdar 
qaНınlarНan НaСa бoşbəxt hiss edirlər. Onların Тşlədikləri fəaliyyət sahələrТ maraqsıг və aşağı 
ödənТşlТ olmasına baбmaвaraq bu qaНınların özlərinə hörmət hissi yüksək olur. Ümumiyyətlə 
demək olar kТ, qaНının proПОssТonal Пəaliyyətlə məşğul olmaq ТstəвТ НurmaНan artmaqНaНır. 

Açar sözlər: azərbaвМan qaНınları, proПОssТoanal əmək, sosial fəaliyyət, analıq vəzifə 
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Coordinating of professional duties and maternity responsibilities of Azeri women 

 
Summary 

Today the main problem faced by women is the coordinating of professional duties and maternity 
responsibilities of women. It is the most urgent issue of society. Changing social status of women is observed 
in all spheres of society. Women want equal rights between men and women. In each country this proccess is 
specific.  

Key words: Azeri women, professional duties, economical function, social activity, family, welfare 
 

UOT 330. 1  

A.M.Ağaвev  Z.A. ƏlТвeva  
 Azərbaвcan Memarlıq və İnşaat UnТversТtetТ 

 

 

MƏNГİL BAГARINDA TİKİNTİ MоƏSSİSƏSİNİN MARKETİNQ 

STRATEGİВALARININ PLANLAŞDIRILMASI 

BaşlıМa Пəaliyyət növü tikinti və təmТr sПОrasınНa бidmətlər göstərilməsindən və ya tikinti 
matОrТalları, alət və avaНanlıqlarının təМСТгatınНan Тbarət olan müasir müəssisənТn uğurlu ТnkТşaПı 
bazarda vəziyyətТn НaТmТ monТtorТnqТ olmaНan mümkün НОвТlНТr. Vaбtlı-vaбtınНa хoбlu saвНa 
müxtəlif amillərin analizinə əsaslanan idarəetmə qərarlarının qəbul olunması müəssisənin bazarda 
НüгРün mövqО tutmasına Тmkan vОrТr. BОlə qərarların qəbul olunması üхün başlıМa mənbə kimi 
marketinq tətqТqatları хıбış ОНТr. 

Tikintidə marketinq təНqТqatlarının aparılması tОбnoloРТвası aНətən problОmТn aşkarlanması, 
fərziyyənТn qoвulması, qОвН olunan ПərziyyənТn вoбlanılması üхün ТnПormasТвa toplanmasınНan 
başlanır. BunНan sonra vОrТlənlər Тşlənilir və fərziyyə вoбlanılır, nəticələr analiz və şərh olunur, 
tövsiyyələr və problemin optimal həll üsulları Сaгırlanır Д1, 129]. 

BunНan başqa, bОlə marketinq təНqТqatları mütləq rəqiblərin və müəssisənin fəaliyyət 
göstərНТвТ tТkТntТ baгarının konkrОt saСəsinin təНqТq olunmasını nəzərdə tutur ki, bu da nəticədə 
qiymətəmələgəlmə siyasəti və başlıМa rəqiblərТn markОtТnq stratОРТвalarını Тгləməyə imkan verir. 

Belə məlumatlar istənilən tikinti müəssisəsinə üstünlüklər вaraНır, хünkТ müəssisə həm 
rəqiblərin istifadə ОtНТвТ başlıМa satış kanallarının kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə хıбışı, Сəm 
də rОklamın bu və ya digər növünün səmərəlТlТвТ СaqqınНa məlumatları əldə edir.  
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Marketinq təНqТqatlarının başlıМa məqsədi - bТгnОsТn optТmallaşНırılması və onun 

səmərəliliyinin yüksəldilməsidir.  
MənгТl baгarınНa markОtТnq - mənzil tikintisi müəssisələrinin stratОУТ ТnkТşaП məqsədləri və 

ТstОСlakхıların tələblərТnТn aşkara хıбarılması Тlə əlaqəli xarici mühit amillərinə nəzarət vasitəsilə 
şəhərsalma fəaliyyətinin təşkТlТ və idarəedilməsini nəzərdə tutan iqtisadi münasibətlər 
sistemidir[1,43]. 

Tikintidə markОtТnqТn başlıМa ПunksТвaları aşağıНakılarНır: 
- tikinti məmulatlarının, matОrТal, poluПabrТkatların təМСТгatı Тlə qərarların qəbulunun təşkТlТ; 
- mövcud və planlaşНırılan tələbТn СОsaba alınması vasТtəsilə layihələşНТrТlən ТstОСsalın 

rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi; 
- bazara təsТr planının ТşlənТb Сaгırlanması;  
- Сaгır tТkТntТ məСsulunun satışının Сəyata keçirilməsi.  
MarkОtТnq ТnПormasТвanın analТгТnə əsaslanan vacib idarəetmə qərarı kТmТ müəssisənin istehsal 

gücünün düzgün əsaslanНırılması və hansı məСsul buraбılışı Сəcmində ТstОСsalın rОntabОllТ olması 
СansınНa Тsə gəlir gətirməyəcəyinin təвТn olunmasıНır. TТkТntТ saСəsinin bütün spesifikliyini nəzərə 
alaraq təsərrüfat fəaliyyətini, müəssisənin maliyyə vəziyyətini analiz edərək marketinq mənzil 
baгarınНa təklifin düzəldilməsinə toxunan son strateji qərarlar хıбarır.  

Baгarı ТstОСsalın baгar orТвОntasТвası olmaНan Нüşünmək mümkün olmaНığı kТmТ müasТr 
biznesi də marketinqsiz təsəvvür etmək mümkün deyildir. Tikinti məСsulu baгarınНa mövqОnТ təkcə 
qazanmaq deyil həm də qoruyub saxlamaq və daim möhkəmləndirmək laгımНır. Məhsulun 
baгarНakı mövqОвТnТ şərtləndirən çoxlu sayda amillərdən dördünü nəzərə alsaq : malın qТвməti(Q), 
satış СəМmТ(H), rОallaşmaНan əldə olunan gəlir(G) və rəqabət səviyyəsi(R). Qeyd olunan amilləri 
koordinat sistemində istifadə etsək baгar mövqОвТnТn qaгanılması və qorunub saбlanmasının başlıМa 
stratОРТвasını təsvir etmək olar[2,89]:  

 Rəqabət səviyyəsi və qiymət arasınНakı qarşılıqlı əlaqəni müəyyənləşНТrən rəqabət 
mövqeləşməsinin növlərini fərqləndirirlər. Adətən. rəqabət səviyyəsi yüksək olduqca qiymət aşağı 
olur, və əksinə. Buna görə də baгar mövqОвТnТn qaгanılması stratОРТвasını Сaгırlaвarkən özünün 
rəqabət üstünlüklərТnТ aвНın Рörmək və onlarНan baМarıqla ТstТПaНə etmək laгımНır. Bu halda 
qiymətТn maksТmallaşНırılması və rəqabət səviyyəsТnТn aşağı salınması mümkünНür. 

2) Satış СəМmТnТn artırılması СОsabına baгarНa üstünlük qaгanmaq əsasınНa mövqО tutmaq 
stratОРТвasının növlərini fərqləndirilər, bu satış Сəcminin dəвТşТlməsi əyrisi və ya qiymət üzrə tikinti 
məhsuluna tələb elastikliyi qrafiki ilə təsvir olunur. Qiymət rəqabəti əsasınНa mövqО tutmaq tТkТntТ 
məhsulu üçün heç də həmТşə tətbiq olunan deyildir, bu iri həcmli (mənzil) tikintidə tətbiq edilə 
bilər.  

3) Məhsulun rəqabətqabiliyyətinin dəвТşНТrТlməsi əsasınНa mövqО tutma stratОРТвasının 
növlərini fərqləndirirlər. Qeyd etmək laгımНır kТ, baгarНa rəqabətin gücləndirilməsТ СОsabına satışın 
səmərəlТlТвТ aгalır və əksinə. İstənilən tikinti müəssisəsi üçün rəqabət mühitində qiymət iННТalarının 
yüksək səviyyəsi kimi məСsul baгarının vОrТlən seqmentində müəyyən olunmuş rəqabət dərəcəsinin 
gəlirlərТnТn maksТmallaşНırılması хıбış ОНТr. QТвmətТn aşağı səviyyəsi (dempinq 
qiymətəmələgəlməsТ taktТkasını СОsaba almasaq) kТmТ Рələcək rəqabətin minimum səviyyəsində 
satışın olmaması хıбış ОНТr. 

4) SatışНan РəlТrТn optТmallaşНırılması əsasınНa strateji mövqe tutma növlərini fərqləndirirlər. O 
gəlТr optТmal saвılır kТ, onunla baгarНakı mövqО sabТt qalır, Рəlirlilik - kifayətedici (təkcə cari 
ehtiyaМları öНəmək üçün deyil həm də вığım üхün) olsun, Рəlirin ümumi həcmi isə satış Сəcminə 
müvaПТq olaraq artsın. VОrТlən qrafikdə optimumun əldə olunması praktТkТ olaraq хoб хətindir. 
İtkТlərТ mТnТmumlaşНırmaq (alınmamış бərclərin həМmТnТn aгalНılması) şərtilə вalnıг ona 
вaбınlaşmaq olar Д2,113].  

Tikintidə markОtТnq planlaşНırması: 
- aвrıМa markОtТnq Пəaliyyəti növlərinin məntТqТ arНıМıllığının qurulması 
- tikinti müəssisəsinin məqsədlərinin müəyyənləşНТrТlməsi 
- bu məqsədlərə naТl olmaq üхün planların Тşlənilməsi 
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- baгarНa uğur qaгanmaq üхün markОtТnq təqbirlərТ planının Тşlənilməsi 
Müəyyən olumuş arНıМıllıqla markОtТnq ПəaliyyətТnТn planalaşНırılması Сəyata keçirilir: 
- aвrıМa laвТСələr, tikinti komplekslərТ, вaşaвış, sosТal, mədəni, xidmət təвТnatlı obвОktlər üçün 

marketinq fəaliyyətinin məqsədləri təyin olunur. 
- altОrnatТv stratОРТвalar ТşlənТb Сaгırlanır - təkmilləşНТrТlmТş obвОktlərin tikintisi, yeni 

baгarlara РТrТş, вОnТ tОбnoloРТвaların tətbiqi. 
- ən вaбşı stratОРТвanın sОхТmТ 
- marketinq fəaliyyətinТn planının təşkТlТ 
- obyektlərin və Тşlərin smeta dəyərinin (qiymət) müəyyənləşНТrТlməsi 
- satış (markОtТnq) Пormaları planlaşНırılır 
- nə?, necə?, kТm üхün?, Сansı ОСtТвatlar СОsabına? tТkТntТ Сəyata keçiriləcək sualları Сəll olunur 
- marketinq büdcəsi işlənТb Сaгırlanır. 
MarkОtТnq planları aşağıНakılarНan Тbarətdir: 
1. strateji plan 
2. operativ plan və proqramlar (stratОРТвanın rОallaşНırılması) 
MarkОtТnq stratОРТвaları markОtТnq məqsədlərinə nail olmaq üçün üsul və vasitələrdir və dörd 

başlıМa markОtТnq elementini əhatə edir: 
1. obyekt (yeni layihələrin və ТstОСsal tОбnoloРТвalarının Тşlənilməsi) 
2. qiymət (rəqiblərin qiymət siyasətini nəzərə almaqla qiymət siyasətinin müəyyənləşНТrТlməsi) 
3. rОallaşНırma (rОklam, sərgilər vasitəsilə) 
4. obвОktТn sТПarТşçiyə təhvil verilməsi (obyektlərin zəmanətli tikintisi və təmiri dərəcəsi) 
ÖlkəmТг baгar ТqtТsaНТввatlı ölkə olНuğu üхün, mənzil tikintisi müəssisələri öz fəaliyyətlərini 

bazar tələbinə uвğunlaşНırırlar. Bununla вanaşı, mənгТl baгarınНa Пəaliyyət göstərən müəssisələr öz 
məСsullarına tələb və təklТПТ baгarın rОРТonal, Сəmçinin tikinti sahəsinin ümumi xüsusiyyətlərini 
hesaba almadan həyata həyata keçirə bilməzlər. Baгarın вОrlТ бaraktОrТ, təbii mühit amillərinin 
СОsaba alınmasını tələb edir, belə kТ, mОmarlıq-layihə qərarları tТkТntТnТn ТqlТm və geoloji 
бaraktОrТstТkalarınНan asılıНır. MənгТl baгarının НaСa Нəqiq seqmentləşНТrТlməsi üçün əhalinin 
НОmoqraПТk НТnamТkasını nəzərə almaq məqsədəuвğunНur. BunНan başqa, təsərrüПatın bütün 
sahələrinin elmi-texniki və ТnqТlabТ ТnkТşaПı əhalinin tələblərТnТn artmasına РətТrТb хıбarır kТ, bunu Нa 
mənzil tikintisi müəssisələrТnТn ТstОСsal РüМünün planlaşНırılması гamanı nəzərə almaq zəruridir.  

Baгarın vəziyyətinə aid bütün informasiya kütləsi əldə olunduqdan sonra onun inkТşaП 
tОnНОnsТвasını Тrəli sürmək zəruridir. 

Açar sözlər: Marketinq təНqТqatları, rəqabət səviyyəsТ, satışın СəМmТ, malın qТвməti, marketinq 
planlaşНırılması, mənгТl baгarı, rОklam 
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Planning the marketing strategies of the construction company in housing market 

 
Summary 

 

 In this article in general were inquired the marketing strategy of the construction company and its 
planning. 

Key words: marketing research, competition level, sales volume, price of good, marketing planning, 
housing market, advertising 

 

UOT 330.1  

A.M Ağaвev R.T.Qəribov K.A.Ağaвeva 

 Azərbaвcan Memarlıq və İnşaat UnТversТtetТ 
 

Tikinti SПОrКsıЧНК MКrФОtТЧq TəНqТqКtХКrıЧıЧ БüsusТввətləri. 

 
Bazar münasibətlərТ şəraitində hər Сansı bТr müəssisə uğurlu Пəaliyyət göstərmək, marketinq 

stratОРТвası Сaгırlamaq və səmərəli idarəetmə qərarları qəbul etmək məqsədi ilə daim xarici və 
daxili marketinq mühitini təhlil etməli və nəzarətdə saбlamalı, bunların əsasınНa onun ТnkТşaПına 
dair təkliflər СaгırlamalıНır. Bu Тsə həmin fəaliyyəti xarakterizə edən marketinq təНqТqatlarının 
mövМuНluğu şəraitində mümkündur. 

Baгar ТqtТsaНТввatının ПormalaşНığı ölkələrinin təcrübəsi və mütəxəssislərin fikrinə görə, 
marketinq tədqiqatları əsasən sağlam rəqabətin ümumi prinsiplərinə və elmi metodlara əsaslanan 
satnНartlara uвğun aparılmalıНır. Бalq təsərrüПatı saСələrinin spesifik cəhətlərini nəzərə alaraq 
marketinq təНqТqatlarının aparılması prosОsТ müбtlТП ПormaНa təzahür edir. 

TikintТ sПОrasınНa markОtТnq təНqТqatlarının aparılması гərurəti konstruktiv və funksional 
хoбşəkТllТlТk, ТstОСsalхı (poНratхı) tərəfindən təqdim edilən əmtəə və xidmətlərin müxtəlif 
səciyyəliyi ilə daha da dərinləşТr. Son tТkТntТ məСsulu, bunНan savaвı, вüksək mürəkkəblik və əmək 
sərПТnТn хoбluğu, əhəmiyyətli sərmayə вatırımı Тlə səciyyələnir. [1, 173] 

Tikinti sahəsindəki marketinq təНqТqatlarını ТkТ ТrТləşНТrТlmТş qrupa bölmək olar: [3, 10] 
 tikinti təşkТlatının ТstОСsal ОtНТвТ əmtəə və məСsullar baгarının təhlili ; 
 rəqabət şəraitində əmtəə və xidmətlərin bazarda hərəkətТ (satışın təşkТlТ Тlə). 
FunksТвaların bТrТnМТ qrupu tТkТntТ, Нaşınmaг əmlak və xidmətlər baгarının markОtТnq 

təНqТqatlarını, o Мümlədən bunların ТхТnНə əsas olan aşağıНakıları əhatə edir: 
 Нaşınmaz əmlak baгarının tələblərТnТn komplОks şəkildə öyrənilməsi və proqnoгlaşНırılması; 
 mövcud və potensial tələbat göstəriciləri əsasınНa Сaгır tТkТntТ məhsulunun gələcək satışının 

qiymətləndirilməsi; 
 tikinti təşkТlatı tərəfindən öгünün ТstОСsal, satış və digər Тmkanlarının rОal surətdə 

qiymətləndirilməsi; 
 bazarda tikinti məhsuluna və tikinti təşkТlatının бТНmətlərinə müxtəlif amillərin təsirinin 

öyrənilməsi, gələcək tələbatın proqnoгlaşНırılması. 
İkТnМТ qrup ПunksТвalara rОklam, ТМtТmaТввətlə əlaqələr, satışın stТmullaşНırılması və sairəni 

əhatə edən müxtəlТП tТplТ markОtТnq kommunТkasТвalarının təhlili daxildir.  
Marketinq təНqТqatları Сəmçinin, rəqiblərin məСsullarının qТвmətlər nisbətinin öyrənilməsini, 

sərmayəНarların paвlı tТkТntТвə cəlb edilməsi üsullarını, ТpotОka krОНТtləşməsi əsasınНa бТНmətlərin 
ТnkТşaП ОtНТrТlməsini əhatə edə bilər. [2, 133] 
 



İqtТsadТyyat                                                                                                                                        Elmi əsərlər 

 93 

 
Marketinq təНqТqatları – spesifik, mürəkkəb, çox əmək tələb edən və baСa başa Рələn ТşНТr. 

Bunların Сəyata keçirilməsТ гamanı ОlmТ təСlТl mОtoНlarınНan, baгar proses və təzahürlərinin 
qiymətləndirilməsi və proqnoгlaşНırılmasınНan, o Мümlədən kompütОr tОбnТkasının tətbiqini tələb 
edən sosioloji və iqtisadi-riyazi proses və təzahürlərdən istifadə edilməsi zərurТНТr. Baгarın 
öyrənilməsi üzrə vəzifələrin bir qismini tikinti təşkТlatı müstəqТl şəkildə yerinə yetirməyə qadirdir, 
lakin kompleks təНqТqatların Сəyata keçirilməsi üхün bТr qaвНa olaraq, ТбtТsaslaşНırılmış tədqiqat 
agentlikləri cəlb edilir. [2,186] 

Fikrimizcə, tikinti məhsulunun spesifik xüsusiyyətləri, daşınmaг əmlak baгarınНa tТkТntТ 
məhsulunun spesifik vəziyyəti və bütöv bТr sıra НТРər amillər marketinq təНqТqatlarının bütün 
mümkün istiqamətlərТnТ tam şəkildə təsəvvür etməyə imkan vermir, belə kТ, bunların tətbiqi 
Нaşınmaг əmlak baгarı ПormalaşНıqМa НəyТşə bilər.  

Tikinti təşkТlatı Сəmçinin, rəqiblərin mövcud obyektləri ilə müqayisədə Нaşınmaг əmlak 
baгarının tələblərini daha tam təmin edən obyektlər (mənzillər, otaqlar, evlər, qeyri-вaşaвış saСələri 
dəsti və i.a.) tikilməsindən ötrü əsaslanНırılmış qərarın qəbulunu mümkünə çevirən Нaşınmaг əmlak 
baгarının markОtТnq təНqТqatlarını Сəyata keçirməlТНТr. Son vaбtlar Нaşınmaг əmlak baгarının 
marketinq təНqТqatlarına хoб vaбt aвrılır, təqdim edilən seqmentlərТn хoбsaвlı təНqТqatları nəşr 
ОНТlТr, ТбtТsaslaşmış mətbuatda qiymətli ТnПormasТвasının statТstТk Тşlənməsinin nəticələri 
yerləşНТrТlТr, baгarНakı СaНТsələrТn ТnkТşaП proqnoгlarına Нa rast Рəlinir. Bu, təНqТqatların 
nəticələrinin həmТn baгarın bТr хoб ТştТrakхıları – tikinti təşkТlatхıları, rТОltОrlər, qiymətləndiricilər, 
developerlər, ТstОСlakхılar üхün ПaвНalı olması Тlə əlaqəНarНır. Д3, 48]  

Fikrimizcə, baгarın Сəmin seqmentində uğura вalnıг öг ОlmТ-texniki, istehsal və satış planlarını 
baгar konвukturasınНakı НəвТşТklТklərə uвğun sТstОmatТk şəkildə təhlil edən, marketinq 
təНqТqatlarının nəticələrindən хıбış ОНərək strateji və taktiki məsələlərin həllində zəruri 
mütəhərrikliyin təmini məqsədilə öz maddi və ТntОllОktual rОsursları Тlə manevr etməyə qadir 
təşkТlatlar вОtТşə bilərlər. İnНТkТ СalНa tədqiqat prОНmОtТ Нaşınmaг əmlak baгarınНa ТştТrak ОНən 
alıМılar, rəqabətin səviyyə və tərkibi, qiymət siyasətТ, satış və rОklamın stТmullaşНırılması, satış 
kanalları, Оləcə də texniki servisin təşkТlat səviyyəsi, təqdim olunan rielter, hüquqi, məsləhət 
xidmətləri çeşТНТ ola bТlər. Bu Мür prosОНurların tТpТk НəstТ aşağıНakıları əhatə edir: 1) marketinq 
problОmТnТn aşkar ОНТlməsi; 2) problemin fərziyyə şəklində formula edilməsi; 3) fərziyyənin 
вoбlanılmasınНan ötrü təНqТqatların aparılması planının ТşlənТb Сaгırlanması; 4) səhra 
məlumatlarının toplanılması və emal edilməsi; 5) nəticələrin təhlili və yozumu; 6) qənaət və 
tövsiyələrin təqdim edilməsi. 

Tikintidə marketinq təНqТqatları öгünНə ТstОСsalın optТmal Сəllinin interaktiv (çoxdəfəli) 
aбtarışı prosОsТnТ və tikinti məhsulunun realizəsini əks etdirir.  

TТkТntТ sПОrasınНa markОtТrnq təНqТqatlarının başlıМa vəzifələrТ bunlarНır: 1) tТkТntТ məhsulunun 
baгarının və satışının tədqiqi; mövcud və potОnsТal ТstОСlakхılar (sərmayəНarlar) СaqqınНa 
ТnПormasТвanın əldə edilməsi, istОСlakхıların (sərmayəНarların) üstünlükvОrmə sisteminin 
aşkarlanması, rəqiblər СaqqınНa məlumatların əldə edilməsi; 2) yeni tikinti məСsullarının 
вaraНılması Тmkanlarının araşНırılması; müбtəlif layihələrin təНqТqТ, вОnТ mОmarlıq-tikinti 
konsОpsТвasının ТşlənТb Сaгırlanması; 3) qТвmətlərin tədqiqi: qiymət üzrə tələbatın araşНırılması, 
qiymət rəqabətinin dəyərləndirilməsi, rəqabətli qiymətyaranma siyasətinin təhlili, tikinti 
məhsulunun həyat dövriyyəsinin müxtəlif mərhələlərində qiymət siyasətinin proqnoгlaşНırılması.  

BОləlТklə, səmərəlТ markОtТnq təНqТqatlarının qurulması, onların ТstТПaНə ОНТlməsТ tТkТntТ 
müəssТsənТn baгar Тmkanlarının və rТsklərТnТ aşkar Оtməвə, onun baгar pОrОspОktТvlərТnТ 
qТвmətlənНТrməвə və ətraП müСТt amТllərТnТn НəвТşməsТ şəraТtТnНə Сaгırlanmış markОtТnq 
stratОРТвasının гərurТ НəвТşТklТklərТnТn ОНТlməsТnə Тmkan vОrТr. 

Açar söгlər: markОtТnq stratОРТвası, bТгnОs, markОtТnq təНqТqatları, Нaşınmaг əmlak, ТpotОka 
krОНТtləşməsТ, ТНarəОtmə qərarları, ТntОraktТv aбtarış. 
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The features of marketing research in the construction industry 

 
Summary 

 
        It has been reviewed the nature and main characteristics of marketing research in the construction 
industry in the article. It was noted that the development and application of marketing research would 
provide early detection of market risks and opportunities, and assess market prospects. 
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K.A.Ağaвeva 

 

 

MəЧгТХ sПОrКsıЧНК qТвЦətqoвЦКвК ЦОtoНoХoУТ вКЧКşЦК 

 
БüХКsə 

MəqaləНə mənгТl sПОrasınНa qТвmətqoвma prosОsТnə mОtoНoloУТ вanaşmanın maСТввətТ aхıqlanmış, onu 
spОsТПТk МəСətlərТ və бüsusТввətlərТ araşНırılmışНır. İlkТn və təkrar baгarНakı qТвmətlərə təsТr ОНən amТllər 
aвrı-aвrılıqНa təСlТl olunmuşНur. 

Açar söгlər: mənгТl sПОrası, qТвmətqoвma, ТlkТn baгar, təkrar baгar, smОta, norma, бərМlər, smОta 
normalaşНırılması, tarТП, pul-krОНТt sТвasətТ 

 
K.A.Aghayeva  

 

The methodological approach to pricing in housing sphere. 

 
Summary 

It has been analyzed the methodological approach to pricing in housing sphere, its specific 
characteristics and features. It has been opened the factors influenced on the prices of primary and secondary 
housing market.  

Key words: housing sphere, pricing, primary market, secondary market, estimate, costs, budget 
normalization, rate, monetary policy 
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UOT 32.33  

M. L. Əliyeva  

 AzərЛКyМКn MemКrlıq və İnşККt Universiteti 
 

 
 

AZƏRBAYCANDA BAZAR İNFRASTRUKTURUNUN FORMALAŞMASI 

XоSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ONUN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 

Müasir dövrdə AzərЛКвМКndК ЛКгКr ТnПrКstrukturunun ПormКlКşmКsı son dərəcə vacib və aktual 

bir problemdir. Lakin bu problem kifayət qədər Тşlənmədiyindən onun mahiyyəti və məzmunu 

birmənКlı qəbul olunmur. Bu da təsərrüПКt prКktТkКsındК ЛТr sırК хətinliklər törədir. 

Respublikada sərbəst ЛКгКrlКrın Тşə düşməsinə imkan verən bazar infrastrukturu tədricən 

ПormКlКşır. OnlКrК əmtəə və xidmətlər ЛКгКrı, ТstОСsКl vКsТtələrТ ЛКгКrı, dКşınmКг əmlКk ЛКгКrı,ТşхТ 
qüvvəsТ ЛКгКrı,ТnnovКsТвК ЛКгКrı, ТnvОstТsТвК ЛКгКrı, lТгТnq ЛКгКrı,sığortК ЛКгКrı, mКlТввə ЛКгКrı, 
ТnПormКsТвК ЛКгКrı, rОklКm ЛКгКrı, qТвmətləndirmə ЛКгКrı, konsКltТnq ЛКгКrı və s.aid edilir. 

Əlbəttə, СКгırdК ölkəmizdə КdlКrı хəkilən ЛКгКrlКrın СКmısı ОвnТ dərəcədə ТnkТşКП ОtməmТşlər və 

fəaliyyət göstərmirlər. Onlardan bir neçəsi yaranma və ТnkТşКП mərhələsində, bir neçəsi isə 

ümumiyyətlə fəaliyyət göstərmirlər. 

Azərbaycanda istər istehsal, istər sosial və istərsə ЛКгКr ТnПrКstrukturlКrı Лu və ya digər tərkibdə 

mövМuddur. İndТ onlКrın Лəzi sahələri nisbətən güclü, bəzi sahələri zəТП şəkildə fəaliyyət göstərir. 

Bəziləri isə, məsələn, bazar infrastrukturlКrının ЛТr хoб komponОntləri indi meydana gəlməyə 

ЛКşlКmışdır.нtən əsrin 90-Мı Тllərində əvvəlində AzərЛКвМКnın sТвКsТ müstəqillik əldə etməsi ilə 

ТnПrКstrukturlКrın vəziyyətinin əsКslı surətdə dəвТşməsi zərurətТ вКrКndı. Bu Сər şОвdən əvvəl, 

sosial-iqtisadi sistemin dəвТşməsТ, müКsТr ЛКгКr ТqtТsКdТввКtının təşəkkül tКpmКsı Тlə izah edilir. 

Makroiqtisadiyyat səviyyəsində belə əsКslı dəвТşТklТklərТn КpКrılmКsı Сəm mövcud infrastrukturlara 

və həm də yeni sosial-ТqtТsКdТ şəraitə uвğun Рələn infrastrukturlКrın вКrКnmКsı və təşəkkülünə də 

şКmТl ОdТlТr. 
BКгКrlКr ТnПrКstrukturn КТd olКn Квrı-Квrı ЛКгКrlКrТn бüsusТввətlərТnТ КrКşdırКq.  
Əmtəə və xidmətlər ЛКгКrı onunlК бКrКktОrТгə olunur kТ, ЛurКdК ТstОСlКkхılКrlК ТstОСsКlхılКr 

КrКsındК ТstОСlКk təвТnКtlı əmtəə və xidmətlərТn Кlqı-sКtqısı ЛКş vОrТr. İstОСlКk ЛКгКrındК mКddТ-əşвК 
ПormКsındК olКn əmtəələrТn Кlqı-sКtqısı üхün rКгılКşmКlКrın ЛКğlКnmКsı üгrə ticarət əməlТввКtlКrının 
КpКrılmКsındК əsКs rol ТбtТsКslКşmış sərbəst qeyri-dövlət təsТsКtlКrı olКn əmtəə birУКlКrınК 
məxsusdur.  

Əmtəə ЛТrУКlКrının əsas təвТnКtı öг əksТnТ rКгılКşmКlКrın ЛКğlКnmКsındК, бТdmətlərin 

göstərilməsində, əmtəə sКtıМılКrı və КlıМılКrı КrКsındК tТМКrət prosesinin tənzimlənməsində, qiymət 

СКqqındК məlumКtlКrın вığılmКsı və dərМ olunmКsındК tКpır. 
BundКn ЛКşqК бТdmət ЛКгКrı əhaliyə pullu məТşət xidmətТnТ (МКmКşırбКnК, kТmвəvi təmizləmə, 

dəlləkxana, hamam, rabitə və nəqliyyat xidməti), kommunal xidməti və digər xidmətləri əhatə 

edir.Azərbaycanda ilk yaranan birjalar – XКlq BТrУКsı, AqrКr-SənКвО BТrУКsı, XКmmКl-Əmtəə 

BТrУКsı, RОspuЛlТkК Əmtəə BТrУКsıdır. SonrКlКr onlКrdКn ЛТr хoбu öг ПəaliyyətТnТ dКвКndırdı və 

вКlnıг rОspuЛlТkК əmtəə ЛТrУКsı Сələlik sabit fəaliyyət göstərir. 25 may 1994-cü ildə “Əmtəə BТrУКsı 
СКqqındК” AгərЛКвМКn RОspuЛlТkКsı Qanununun qəЛulundКn sonrК RОspuЛlТkК Əmtəə BТrУКsının  
fəliyyətТ Лu qКnunК uвğun olКrКq tənzimlənir.Həmin qanuna əsasən birja öz fəaliyyətini təsisçilərin 

ümumТ ТМlКsındК təsdТq olunmuş NТгКmnКmə əsКsındК Сəyata keçirir. Birja ticarətТnТn qКвdКlКrı  
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birja əməlТввКtlКrının Сəyata keçirilməsi və onunla əlaqədar mübahisəli məsələlərin həll edilməsi 

üçün əsas sənəddir. Birja ticarəti iki yolla həyata keçirilir – broker və diller fəaliyyəti 

vasitəsilə.RОspuЛlТkК Əmtəə BТrУКsı öг mКddТ ЛКгКsının вКrКdılmКsı və xərclərin ödənilməsi üçün 

büdcə vəsaitlərinin və вК krОdТt rОsurslКrının МəlЛ olunmКmКsı strКtОРТвКsınК əsasən hərəkət edir. 

ВКlnıг öг mənfəəti, eləcə də sponsor və xeyriyyəçi köməвТ СОsКЛınК əsas vəsaitlər Кlınır, öг 
təsisçilərinə və üzvlərinə dividendlər КвırırlКr. 

İstОСsКl vКsТtələrТ ЛКгКrının prОdmОtТnə ТstОСsКldК ЛТrЛКşК və yə dolКвısı Тlə ТştТrКk Оdən bütün 

maddi-texniki obyektlər КТd ОdТlТr. İstОСsКl vКsТtələri üzrə ticarət onlКrı ТstОСsКl Оdən müəssisələr və 

ya mülkiyyətçilər, вКбud dК ТбtТsКslКşdırılmış Кlqı-sКtqı təşkТlКtlКrı, ЛКгКlКrı tərəfindən, yarmar-

kalar, auksionlar, əmtəə ЛТrУКlКrındК КpКrılır. 
DКşınmКг əmlКk ЛКгКrı вКşКвış Оvləri və torpКq ЛКгКrlКrındКn ТЛКrətdТr. ВКşКвış Оvləri 

ЛКгКrının ПunksТвКsı mənгТl sКtışı Тlə əlaqədКrdır. Mənzil alqı-sКtqısı – kОхmТş sovОt ТqtТsКdТввКtı Тlə 

müqayisədə yeni bir prosesdir. Burada mənzil sahələri əsasən dövlət və kooperativ mülkiyyətində 

idi və azad, sərbəst КlınıЛ-sКtılК ЛТlməгdТ. AnМКq şəxsi evlərin və mənzillərin dəвТşdТrТlməsТ, Кlqı-
sКtqısı mövМud Тdi. ÖzəlləşdТrmə və xüsusi mulkiyyətə keçid mənzillərТn Кlqı-sКtqısını əhəmiyyətli 

dərəcədə РОnТşləndТrdТ. ВКşКвış Оvlərinin ticarəti ilə məşğul olКn təşkТlКtlКr mОвdКnК хıбdı, 
mənzillər və evlər auksion və ЛТrУКlКrdК sКtış oЛвОktТnə çevrildilər.Torpaq, təbii sərvətlər, ПКвdКlı 
qКгıntılКr ЛКгКrı AгərЛКвМКndК ПormКlКşmК mərhələsindədir və onun bərqərКr olmКsı olduqМК 
böyük çətinliklərlə əlaqədКrdır.TorpКq və təbii sərvətlər ЛКгКrının əmələ gəlməsi, bir qayda olaraq, 

belə ЛТr ЛКгКrın Пəaliyyətini tənzim edən qКnunlКrın və digər hüquqi-normativ sənədlərТn Тşlənməsi 

və qəbulu ilə əlaqədКrdır.İşхТ qüvvəsТ ЛКгКrı olduqМК spОsТПТk ЛКгКrdır, ЛКşqКlКrındКn təkcə 

əmtəənin növünə görə deyil, həm də onun КlıМıвК təklifinin və ödənməsТnТn бüsusТ ПormКsınК Рörə, 

Кlqı-satqı müddətinə görə də fərqlənir. O, hər bir fərdТn öг ТşхТ qüvvəsini seçiminə görə bazar qiy-

məti üzrə ТşхТ və muzd ödəyən КrКsındК ЛКğlКnКn kontrКktК əsasən satmaq hüququnu nəzərdə tutur. 

EвnТ гКmКndК, КdКmlКrı Тşə qəbul edən müəssisə əməвТn, ТşхТ qüvvəsinТn kТхТk ЛКгКrı kТmТ хıбış 
edir. Buna görə də hesab etmək olКr kТ, ТşхТ qüvvəsТnТn Кlındığı və Тş вОrlərТnТn sКtıldığı Тstənilən yer 

əmək ЛКгКrıdı. İnnovКsТвК ЛКгКrı – ТstОСsКlın səmərəliliyinin və rəqabət qabiliyyətlТ olmКsının Кsılı 
olduğu müСüm ТqtТsКdТ ОСtТвКtdır. BurКdК Кlqı-sКtqı oЛвОktТ kТmТ tОбnТkТ və sosial-iqtisadi yenilik-

lər, səmərələşdТrТМТ təkliflər və icadlar, patentlər, texnoloji yeniləşdТrmələr хıбış ОdТrlər. Bəzən 

bütün bu obyektlərТ vКСТd “nou-бКu” Кdı КltındК ЛТrləşdТrТrlər, dКСК doğrusu, elmi-texniki tərəqqinin 

nailiyyəti hesab edirlər. İnvОstТsТвК ЛКгКrı – xalq təsərrüПКtının müбtəlif sahələrinə uzunmüddətli 

vəsКТt qoвuluşu ПormКsındК rОКllКşdırılКn məsrəflərin məМmusudur. İnvОstТsТвКlКr dövlət, xüsusi 

müəssisələr, eləcə də xarici investorlar tərəfindən həyata keçirilir. Ancaq burada dövlət mКrКqlКrı-
nın təmТn olunmКsı ЛКбımındКn əsas məsələ kКpТtКl qoвuluşunun prТorТtОt ТstТqКmətlərinin müəyyən 

olunmКsıdır. Odur kТ, ЛОlə bir vacib məsələdə dövlətin investisiya siyasətinin əsКsını təşkТl edən 

hərtərəПlТ ТşlənmТş proqrКmı olmКlıdır. LТгТnq ЛКгКrı – istehsal təвТnКtlı tТkТlТlərin, nəqliyyat 

vasitələrТnТn, КvКdКnlıqlКrın uгunmüddətli icarəyə verilməsidir. AzərЛКвМКn RОspuЛlТkКsındК 
lТгТnqТn ТnkТşКПının əsКsı “LТгТnq СКqqındК”(29 noвКЛr 1994-cü il) AzərЛКвМКn RОspuЛlТkКsı 
Qanununun qəbul edilməsi ilə ЛКğlıdır. Lizinq iki yerə - maliyyə və operativ lizinqə Квrılır. MКlТввə 

lizinqinə dəyəri tam ödənilən lizinq aid edilir. Maliyyə lizinqi icarəyə verənin  

mКşın və КvКdКnlıqlКrının tКm КmortТгКsТвКsını və onun mənfəətini təmin etmək üçün kifayət edən 

müəyyən olunmuş məbləğТn ТМКrə müddəti ərzində ödənilməsini nəzərdə tutur. Operativ lizinqə 

icarə müddətТ КvКdКnlığın бТdmət müddətindən qısК olКn sövdələr aid edilir, icarəyə verilən 

КvКdКnlığın КlınmКsınК ТМКrəyə verənin çəkdiyi xərclər вКlnıг СТssə-hissə icarənin ilkin müddəti 

ərzində ödənТlТr. “AгərlТгТnqТn” 700-ə вКбın ТstОСlКkхı və 10-dan çox nəhənР бКrТМТ şТrkətdən ibarət  
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müştərilərТ vКrdır. Onun əsКs müştəriləri Dövlət NОПt ŞТrkəti, neft yataqlКrının Тşlənməsi və neftin 

хıбКrılmКsı Тlə məşğul olКn ТrТ konsorsТumlКr, КpКrıМı tТkТntТ şТrkətləri, eləcə də respublika əhalisidir. 

Son zamanlar kənd təsərrüПКtını РОnТşləndirmək arzusunda olan sahibkarlar da lizinq xidmətindən 

РОnТş ТstТПКdə edirlər. Onlar kənd təsərrüПКtı mКşınlКrını – traktorlar, kombaynlar və s. götürərək 

məСsuldКrlığı ЛТr nОхə dəfə КrtırК ЛТlərlər. AzərЛКвМКnın sığortК ЛКгКrı təşəkkül dövrünü вКşКвır. 
Onə görə də, ümid etmək olar ki, bunun nəticəsində ölkədə ПТгТkТ şəxslərə və şТrkətlərə sığortК 
sahəsində xidmətlər göstərən iri, maliyyə cəhətdən sКЛТt sığortК təşkТlКtlКrı вКrКnКМКqdır. 25 iyun 

1999-cu ildə köhnə qanundan xeyli fərqlənən “SığortК СКqqındК” вОnТ QКnun qəbul edildi. Hal-

СКгırdК sığortК şТrkətləri məcburi və könüllü sığortК üгrə sığortК бТdmətlərТnТn РОnТş spОktrТnТ təklif 

edirlər. Belə olduqda məМЛurТ sığortК ЛunlКrК Лölünür: şəxsi, əmlak və mülki məsuliyyət. Şəxsi 

sığortК dК öг növЛəsində sərnТşТnlərin , hərbi xidmətçilərТn sığortКsınК Лölünür. ƏmlКk sığortКsı 
kənd təsərrüПКtı əmlКkının sığortКsınК; dövlət idarələrinin əmlКkının sığortКsınК Лölünür. Sərbəst 

bazarlar içərisində maliyyə ЛКгКrı müСüm вОr tutur. MКlТввə ЛКгКrının вОrТ və rolu həm də ona görə 

əhəmiyyətlidir ki, onun tərkibinə pul ЛКгКrı, krОdТt ЛКгКrı və qiymətlə kКğıгlКr ЛКгКrı dКбТldТr. 
BundКn ЛКşqК, dТРər bazarlara nisbətən respublikada maliyyə ЛКгКrı dКСК sürətlə ТnkТşКП ОtmТşdТr. 
KrОdТt ЛКгКrının əsКsını krОdТtorlКr tərəfindən faiz ödənilmək, müddətlilik və qКвtКrılmКq şərti ilə 

borc verilən pul vəsaitlərinin yenidən bölgüsünü təmin edən iqtisadi mexanizm təşkТl ОdТr. KrОdТt 
həm də ЛКгКr ТslКСКtlКrının КpКrılmКsındК, ТqtТsКdТввКtın dövlət tənzimlənməsində mühüm bir 

vasitədir.Son zamanlar Azərbaycanda bazar infrastrukturunu və xüsusilə qiymətlТ kКğıгlКr ЛКгКrını 
tənzimləyən bir çox qanun və hüquqi aktlar qəЛul ОdТlmТşdТr. OnlКrın КrКsındК Aгərbaycan 

RОspuЛlТkКsının 14 Твul 1998-ci ildə qəЛul ОdТlmТş 523 № lТ “QТвmətlТ kКğıгlКr СКqqındК” qКnunu 
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Həmin qanunda Azərbaycan RespublikasındК qТвmətlТ kКğıгlКrın 
ЛurКбılışı və dövriyyəsТ qКвdКlКrı, ТstТПКdə olunКn КnlКвışlКrın mənКsı dКСК dəqiq öz əksini 

tКpmışdır. ВОnТ qКnundК dОвТldТвi kimi, qiymətlТ kКğıгlКr ЛКгКrının tənzimlənməsi həm dövlət və 

həm də bazar subyektlərinin təşkТlКtlКrı tərəfindən həyata keçirilir. Maliyyə ЛКгКrının 
ПormКlКşmКsındК pul ЛКгКrının rolu əvəz edilməzdir. Pul kütləsinin müəyyən qədər bərabər 

bölünməsi üçün tələb və təklifin təkcə bütövlükdə deyil, həm də ТqtТsКdТввКtın КpКrıМı sОktorlКrı 
üzrə də ЛКlКnslКşdırılmКlıdır. Bütün ödəmələrin məcmusu kimi pul dövriyyəsТnТn nКğd və nКğdsıг 
ПormКlКrdК Кбınının köməyi ilə məcmu məСsulun rОКllКşmКsı, mТllТ Рəlirin istifadəsi və iqtisadiy-

вКtdК Лütün sonrКkı вОnТdən bölgü prosesləri təmТn ОdТlТr.RОklКm ЛКгКrı - bazar iqtisadТввКtı 
şəraitində müСüm rol oвnКвır. BОlə ki, reklam-əmtəə və xidmətlərТn rОКllКşdırmКq və onlara tələb 

yaratmaq məqsədilə istehlak xassələrТ СКqqındК ТnПormКsТвКdır. Qeyd etmək lКгımdır kТ, son 
гКmКnlКr rОklКm ЛКгКrı üгrə ЛТr sırК СüquqТ-normativ aktlar, o cümlədən 3 oktyabr 1997-ci il tarixli 

“RОklКm СКqqındК” AгərЛКвМКn RОspuЛlТkКsı qКnunu qəЛul ОdТlmТşdТr. Bu qКnunlК ТstОСsКl ТstОСsКl 
prosesində mОвdКnК хıбКn münКsТЛətlər, respublikada hüquqi və ПТгТkТ şəxslərin əmtəələrТ, Тşləri, 

xidmətləri üzrə reklamın вОrləşdТrТlməsi və вКвılmКsı tənzimlənir. Buna görə də Azərbaycanda 

rОklКm ЛКгКrının tКm Тşə düşməsi üçün müəssisə və təşkТlКtlКr Тşləməlidirlər və onlКrın ТstОСsКl  
etdiyi məСsullКr dünвК stКndКrtlКrınК uвğun Рəlməli və rəqabət qabiliyyətlТ olmКlıdırlar. 

Qiymətləndirmə ЛКгКrı müКsТr şəraitdə qiymətləndirmə ЛКгКrının rolu və əhəmiyyətТ Кrtır. OnК Рörə 

də dövlət qiymətləndirmə xidmətinə alternativ olaraq, yeni kompaniyalar, firmalar və digər 

strukturlКr mОвdКnК хıбır. Bu strukturlКrın rolu СКl-СКгırdК müəssisələrin səhmləşdТrТlməsi və 

özəlləşdТrТlməsТ гКmКnı mОвdКnК хıбır.25 Твun 1998-ci ildə qəЛul ОdТlmТş “QТвmətləndirmə 

fəaliyyətТ СКqqındК” AгərЛКвМКn RОspuЛlТkКsı qКnunu Лu ТstТqКmətdə ТşlərТ вКбşılКşdırmКğК kömək 

etdi və mövМud ЛoşluqlКrın вОrТnТ doldurdu. Qanunun qəbulundan sonra 1998-МТ ТlТn КбırındК 
Azərbaycan Qiymətləndirənlər Cəmiyyəti də təsТs ОdТlmТşdТr. Onun əsas vəzifəsi bu istiqamətdə  
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Тşlərin təşkТl olunmКsı, rОspuЛlТkК ərazisində əmlКkın müбtəlif növlərinin qiymətləndirmə bazar-

lКrının вКrКdılmКsı, mОtodТk mКtОrТКllКrın və proqrКmlКrın, Оləcə də mütəxəssis qiymətləndirənlərin 

СКгırlКnmКsıdır. KonsКltТnq ЛКгКrını dКСК хoб konsКltТnq mОnОМmОntТ və ya idarəetmə məsləhət-

ləşməsi də КdlКndırırlКr. O, ЛКгКr ТnПrКstrukturunun vКМТЛ ОlОmОntТdТr və onun ТntОnsТv ТnkТşКПındКn 
bütövlükdə ТqtТsКdТввКtın vəziyyətТ Кsılıdır. 

HКгırdК öгəlləşdТrmə, maliyyə-kredit, vergi və вığımlКr və s. ilə ЛКğlı olКn məsələlərin 

КktuКllКşmКsı Тlə əlaqədar olaraq problemin spektri əhəmiyyətli dərəcədə РОnТşlənmТşdТr. 
Azərbaycanda bazar infrastrukturunun mövcud vəziyyətı вКбın Рələcəkdə onun yüksək ТnkТşКП 
səviyyəsinə хКtmКsını proqnoгlКşdırmКğК əsas verir. 

Açar sözlər. “LТгТnq, MКlТввə lТгТnqТ, KonsКltТnq ЛКгКrı , XКlq BТrУКsı, AqrКr-SənКвО BТrУКsı, XКmmКl-
Əmtəə BТrУКsı, RОspuЛlТkК Əmtəə BТrУКsıdır.  
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FнVQƏLADƏ HALLARDA MƏNƏVİ – PİSİXOLOJİ HAZIRLIĞININ  TƏŞKİLİ 

METODİKASI 

FH müxtəlТП kКtОqorТвКdКn olКn ТnsКnlКrın sülС və müharibə dövründə СКгırlКnmКsı гəruri 
olan fəaliyyətə uвğun olКn ЛТlТk, ЛКМКrТq və vərdТşlərə qabaqcadan nəzərə КlmКqlК qКгКnılmКsı 
СКгırlığın vКМТЛТ şərtidir. Bunun əsКsındК pОşəkКrlığК гəruri olan keyfiyyətlər ПormКlКşır.  

PОşəkКrlТğК гəruri olan keyfiyyətlər özündə birləşdТrТr: 
- təhdid və təhlükəni real qiymətləndirmək; 
- ТnКmlı Пəaliyyət və istiqamətlənmək; 
- hadisələrə üstün gəlmək; 
- fərdi müdafiə vasitələrindən istifadə etmək; 
- özünə və ЛКşqКlКrınК kömək etməyi bacarmaq. 

QКгКnılmış  ЛТlТk, ЛКМКrıq və vərdТşlərə вКnКşı olКrКq FH rОКl Пəaliyyət üхün psТбoloУТ СКгırlıq 
çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

EkstrОmКl şəraitlərdə insanda bir qayda olaraq, psixoloji və emosional gərginlik meydana 
хıбır.  Bunun nəticəsi olaraq, bir insanda birində daxili həвКt ОСtТввКtlКrını səfərbər olunmКsı Тlə 
müşКвət olunur, digərində - КşКğı sКlır və ya həttК, Тş qКЛТlТввətТ poгulur, sКğlКmlığını КğırlКşdırır, 
fizioloji və psixoloji stres hadisələrТ mОвdКnК хıбКrır[1,2,3].  

FH mОвdКnК хıбКn vəziyyətlər Кsılıdır: 
- orqanizmin fərdi xüsusiyyətlərindən; 
- təlim – tərbiyənin səviyyəsindən; 
- əməвТn şəraitindən; 
- ЛКş vОrən hadisə СКqqındК məlumatli olma dərəcəsindən; 
- təhlükənТn ЛКşК düşülmə və qiymətləndirmə ЛКМКrığındКn; 
- FH ləğv Оtmə və КrКdКn qКldırmКq üsul və vasitələrindən. 

Bütün çətТn sТtuКsТвКlКrdК ТnsКnın mənəvi möhkəmliyi və psТбoloУТ СКгırlığı Сəlledici 
əhəmiyyətə mКlТkdır. Bu СКl krТtТk vəziyyətdə ТnКmlı və ОСtТвКtlı Пəaliyyətə, dərk etməyə СКгırlıqlК 
müəyyən edilir. 

Məqalədə Azərbaycan  RОspuЛlТkКsı VКСТd Dövlət Sisteminin(ARVDS), MM qüvvələrinin,  

idarəetmə orqКnlКrının və əhalinin fövqalədə hallarda  fəaliyyətə mənəvi – psТбoloУТ СКгırlığının 
(MPH)  ПormКlКşdırılmКsı mОtodТkКsınК ЛКбılmışdır. 

MPH əsКsını ТnsКnın psТбТ Пəaliyyəti təşkТl ОdТr. 
Psixi funksiya üç növ informКsТвКnın sТntОгТ əsКsındК mОвdКnК хıбır; 
1. XКrıМТ müСТtdən (sОnsor)  ЛКşlКnğıМı olКn. 
2. ВКddКşdКn хıбКrılКnlКr, СКsТl ОdТlənlər. 
3. MotТvКsТК mərkəгТndən РəlТЛ-РОdənlər. 
BТrТnМТ бКrТМТ müСТtlə şüurun əlКqəsТnТ müəввən ОdТr. İkТnМТ ТndТnТn РələМəklə əlКqələndТrТr və 

suЛвОktТn şəбsТ təМrüЛəsТnТ və sərТştəsТnТ ЛТrləşdТrТr. охünМüsü  konТtТnuum şüur təmТn ОdТr. Üçüncü 

müСКkТmə müəввən təlКЛКtlКrın ödənТlməsТnə rОКl sТtuКsТвКnı əlКqədКr ОdТr kТ, şüurК СəвКt mənКsı 
vОrТr, dərk ОtmənТn əsКsıdır[4,5].   

      MPH mahiyyəti və məzmunu 
      MPH - ARVDS-mi komanda-rəis və rəhbər heyətinin  FH-da ARVDS tədbirlərinin yerinə 

yetirilməsində tabeçilərdə və əhalidə ПormКlКşdırılКn вüksək fiziki, psixoloji və mənəvi gərginliyə 

tab gətirməyə imkanlar yaradan sistemdir[3,5,]. 
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 MPH məqsədi: 
- təhlükəyə insanlarda müsbət КktТv rОКksТвКlКrın бüsusТ tədbirlərТn КpКrılmКsı вollКrı Тlə 

təkmilləşdТrmək; 

-  insanlarda müvəffəqiyyətli fəaliyyətə zəmin və əsКs kТmТ ТnsКnlКrın dКвКnКqlı psТбТkКsının 
ПormКlКşdırılmКsı.  

      MPH tapşırıqları: 
- ekstremal situasiyalarda fəaliyyətə psТбoloУТ СКгırlığın təkmilləşdТrТlməsi; 

- QX və DTİ ТşlərТnТn РОdТşТnə (КpКrılmКsınК) ТnsКnın psТбТkКsının ОtТЛКrlı ТşləməsТnТn ТnkТşКП 
etdirilməsi; 

- aktiv fəaliyyətə mənəvi-psixoloji əhval-ruhiyyənin yarКdılmКsı; 
- MM və VDS tədbirlərinin yerinə yetirilməsinə  əhalini və kollektiv dəstələri birləşdТrmək. 

     MPH məгmununa hansı tələblər  verilir? 
1. İnsКnlКrın ЛТrРə вКşКвışК toplКnılmış mənəvТ normКlКrının tКrТбТ əsКslКndırılmКsı 
2. KollektivlərТn, şəxsiyyətin fərdi-psixoloji və milli xüsusiyyətlərinin qeydi 

3. Psixoloji – pedaqoji elmlərin naliyyətlərinə istinad 

4. Təşəkkül ОtmТş (вКrКnmış) şərКТt СКqqındК düгРün məlumat 

5. İnsКnlКrın dКvrКnış tərzi və psixoloji vəziyyətinin öyrənilməsi və qeydi 

6. KonkrОtlТk, КrdıМıllıq və sistemlilik 

7.  FH nəticələrinin aradan  qКldırКn ТştТrКkхılКrın sosТКl müdКПТəsinin təmТnКtı 
    MPH növləri: 
Ümumi – ТnsКnlКrın Пəaliyyətə vətəndКşlıq, vətənpərvərlik hissləri və fədКkКrМКsınК СКгırlığı 

əsКsındК MM və ARVDS qüvvələrinin xüsusi  orТвОntКsТвКsı (Пəaliyyətini müəyyən istiqamətə 

yönəltmə) СОsКЛınК вОrТnə yetirilir. 

Xüsusi – (FH rКвonlКrındК Пəaliyyətə, QX və DTİ  şəraitində) təhlükəlТ sТtuКsТвКlı məşğələlərin 

РОdТşТ, vКбt Кгlığı şəraitində ТşlərТn КpКrılmКsı гКmКnı, məsuliyyətli qərКrlКrın müstəqil qəbul 

edilməsТ гКmКnı вКrКdılır. 
Məqsədli -  (müəyyən qəгКlı sТtuКsТвКlКr şəraitində fəaliyyətlə) qКrşıdК durКn Пəaliyyətin 

dОtКllКrının Тşlənilməsi yolu ilə məşğələlərТn РОdТşТndə yerinə yetirilir. 

Gərginliyi azaltmaq – (MM və VDS tədbirlərinin yerinə yetirilməsТ гКmКnı) ТnsКnlКrın 
fəaliyyətinin təşkТlТndə onlara fasiləsiz təsir edən rejimin, yerləşmə yerinin təСМТгКtı qКвdКlКrı, 
dКldКlКnКМКqlКrın, ТşРüгКr ТqlТmТn СТmКвə edilməsi yolu ilə yerinə yetirilir. 

Mənəvi – fiziki qüvvələrin bərpası – insanlarda özünə nəzarətin itməsinə yol verməmə, 

gərРТnlТвТn КrКdКn qКldırılmКsı, psТбoloУТ-tОrКpОvtТk qКrşılıqlı təsir və ya tibbi dərman kompleksi 

aparmaq yolu ilə yerinə yetirilir[4]. 

    MPH aşağıdakı metodiki üsulların köməyilə yerinə yetirilir: 
- fəaliyyətТn tОmpТnТn КrtırılmКsı; 
- təhlükə və risk əngəl (maneiə, çətТnlТk) ОlОmОntТnТn olmКsı, kəskТn ТnПormКsТвК Кгlığı şəraitində 

məsələnin həll edilməsi; 

- gözlənilməz çətinliklərlə, maneələrlə, qabaqcadan nəzərdə tutula bilməyən situasiyalarla 

məşğələlərТn РОdТşТnТ təmin etmək; 

- mürəkkəbliyindən, müddətindən, zəruriliydən Кsılı olКrКq Пəaliyyətin məqsədini  

ТбtТsКslКşdırılmКsı və  müqayisə edilməsi üzrə tКpşırıqlКrın КpКrılmКsı; 
- bir neçə mümkün olan variantlardan vahid həll üsulunun müstəqil seçilməsini tələb edən 

tКpşırığın qoвulmКsı; 
- бüsusТ uğursuгluğК РətТrТЛ хıбКrКn və sonrКkı КktТvlТвı tələb edən sТtuКsТвКlКrın вКrКdılmКsı; 
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- cəsarətli, müstəqil və təşkТl olunmuş Пəaliyyətə keçidi tələb edən sТtuКsТвКnın вКrКdılmКsı və 

məsələlərТn qoвuluşu; 
- rəqabətin təşkТl ОdТlməsi; 

- бКrıМТ və dКбТlТ şəraitin dəвТşməsindən Кsılı olКrКq Рələcək fəaliyyətТn modОlТnТn вКrКdılmКsı; 
- müəyyən səviyyədə psixoloji gərРТnlТk вКrКdКn sТtuКsТвКlКrın вКrКdılmКsı[6,7]. 
MPH təşkili. 
MPH üç mərhələdə həyata keçirilir: 

1-ci mərhələ. Fon СКгırlığı (qКЛКqМК, vКбtındК) 
Bu КşКğıdКkı strukturdКdır: 
1. BКşlКnğıМ - СКгırlıq səviyyəsində özünü qiymətləndirmə, QX və DTİ ТnПormКsТвКsını dərk 

etmə əsКsındК вОrТnə yetirilməsi qərКrının ПormКlКşdırılmКsıdır. 
2. ƏsКsı – QX və DTİ Сəllinə ТnКmın ПormКlКşdırılmКsınК proqrКm üгərində Тşləmək. Fəaliyyətin 

şərtlərini qeydə almaqla məşğələlərin təşkТlТ.  İnПormКsТвКsının təkmilləşdТrТlməsi. 

3. Nəticə - (FH yerində) Fəaliyyətin, məşqlərТn proqrКmlКşdırılmКsı, mКkОtlərТn вКrКdılmКsı, 
psixi vəziyyətlərТn ПormКlКşdırılmКsı. 

4. Fon СКгırlığını КpКrmКqdК məqsəd: 

К) qКrşıdК durКn Пəaliyyətə ТnsКnın öгündə  psixoloji fikir yaratmaq (əhval-ruhiyyə yaratmaq) 

ТmkКnlКrını; 
b) MM,  VDS tКpşırıqlКrının Сəll edilməsinə  qərКr хıбКrmКğК; 
М) qКrşıdК durКn Пəaliyyət СКqqındК təsəvvürlərТn вКrКdılmКsınТ; 
ç) gələcək fəaliyyətТn oЛrКгını və onun modОlТnТ вКrКtmКq ТmkКnlКrını təmin edir.  

Özündə birləşdТrТr: 
1. Təhlükə ilə ilkin üz-üzə gəlmək (təmКsdК olmКq) СКгırlığın вКrКdılmКsı. 
2. ƏСКlТnТn, MM və VDS qüvvələrТnТn СКгırlığının təkmilləşdТrТlməsi. 

3. EkstrОmКl sТtuКsТвКlКrdК Тşləmək üхün şəxsi heyətin yüksək psТбТ dКвКnКqlığın 
təkmilləşdТrТlməsi. 

4. Hər ЛТr ТnsКnın uгun müddətli emosional- iradi gərginlik  şəraitində tКpşırıqlКrın вОrТnə 

yetirilməsinə qabiliyyətlərinin, aktivliyinin yüksəldilməsi və ani hücuma  ruh yüksəkliyinin 

ПormКlКşdırılmКsı. 
5. QX və DTİ ОkstrОmКl şəraitlərdə КpКrılmКsınК ТnsКnlКrın ТdКrə edilməsində VDS komanda-rəis 

heyətinin bilik və ЛКМКrıqlКrının ПormКlКşdırılmКsı. 
Az Res VDS mütəxəssisləri gözlənilməz situasiyalarda fəaliyyətə həmТşə СКгır olmКlı, Лütün 

СКllКrı Пövqəladə hadisə kimi qəbul etmək qabiliyyətində olmКlı, СКdТsələr təЛТТ ЛКбmКğı ЛКМКrmКlı 
və КnТ СКllКrın tələblərinə uвğun olКrКq ЛТlТk və təcrübə ОСtТввКtlКrını səfərbər etməyi 

ЛКМКrmКlıdırlКr. 
   ES həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə ТnsКnlКrın psТбoloУТ СКгırlığı öгündə birləşdТrТr: 

 çətinliyə üstün gəlmə ustКnovkКsı; 
 psТбoРОn ПКktorlКrın mənfi təsirlərinə psixoloji müqavimət göstərmək qabiliyyəti; 

 təşəbbüs və yarКdıМılıq Рöstərmək, məqsədəuвğun Пəaliyyətin həyata keçirmək qabiliyyəti; 

 ətraf mühitə sakitləşdТrТМТ səfərbəredici təsir etmək qabiliyyəti; 

 fövqəladə vəziyyətТn olmКsı ТmkКnınК, КnМКq, onun  labüdlük olmasna ustanovka 

вКrКtmКmКlıdır. 
PТsТбoloУТ СКгırlığın ПormКlКşdırılmКsı üхün КşКğıdКkı ТstТqКmət istifadə edilir[3,5]: 

1. Müvəffəqiyyətli fəaliyyət üçün psixoloji və psixofizioloji zəmТnТn вКrКdılmКsı. 
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2. PОşə tКpşırıqlКrının вОrТnə yetirilməsinə orqКnТгmТn ОСtТввКtlКrının və ТmkКnlКrının rКsТonКl 
istifadəsi 

3.Praktik fəaliyyətТn РОdТşТ гКmКnı ТnsКnın psТбТkКsınК qКrşılıqlı təsir 

4. pОşəkКr dКnışı ТdКrə etmə 

5. ŞəxsiyyətТn ЛКМКrıqlКrının ТnkТşКПınК oЛвОktТv şərКТt вКrКdılsКdК  stresə qədər yüksəltməmək 

6. Özünü itirməyə üstün gəlmək 

Bu istiqamətlərТ КşКğıdКkı tədbirlərlə həyata keçirilmək olar: 

- şəxsiyyətin emosional-ТrКdТ dКвКnКqlılığı və fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini qeydə КlmКqlК pОşə 

sОхТmТnТn КpКrılmКsı; 
- yüksək şəxsi keyfiyyətlərТn ТnkТşКПı və ПormКlКşdırılmКsı; 
- QX və DTİ düгРün РОdТşТnə inam yaradan, ümumnəzərТ СКгırlığın вüksək səviyyəsinə nail 

olmaq; 

-  QX və DTİ КpКrılmКsı üsullКrınınК вКrКdıМı münКsТЛət yolu ilə qКrşıвК qoвulmuş məqsədə 

dəвТşən şəraitdə nКТl olmК ЛКМКrıqlКrının ТnkТşКПı; 
- gərРТn şəraitdə Тş vərdТşlərТnТn ПormКlКşdırılmКsı; 
- professional təlТmТn mОtodlКrını və məzmünunun təkmilləşdТrТlməsi; 

- gərginliyin dərəcəsini azaldan, müxtəlТП üsullКrın tətbiqi; 

- tibbi vasitələrin tətbiqi; 

- xüsusi fiziki məşğələlərin tətbiqi; 

FH fəaliyyətə əhalinin və  ARVDS idarə etmə qüvvələri orqanlКrının psТбoloУТ СКгırlığının 
ПormКlКşdırılmКsı üхün КşКğıdКkı ПormК və metodlardan istifadə edilir: 

FormКlКr: İгКС Оtmə - AzərЛКвМКn RОspuЛlТkКsı PrОгdОntТnТn, FHN və rayon icra hakiminin, 

rəhbər sənədlərin QX və DTİ КpКrılmКsı məsələləri üzrə tələbləri, hadisələrin psixoloji-pedaqoji 

cəhətdən КвdınlКşdırılmКsı (ТгКСı); 
NКğıl Оtmə, qrup məşğələləri –görülən Тşlərin əhəmiyyəti və zərurТlТвТnТ ТnsКnlКrК КвdınlКşdırmКq 

məqsədilə КpКrılır. 
MəlumКtlКndırmК – FH rКвonundК şəraitin dəвТşməsТ СКqqındК. 
TəlimatlandırmК – ТşlərТn КpКrılmКsı гКmКnı təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət üzrə. 

Söhbətləşmələr – fərdi və qrup ПormКlı. 
MüstəqТl Тşlər – tele və vТdОo qurğulКrlК, nəşr mənbələrlə. 

TrОnКУorlКrdК Тşlər - nəzərdə tutulКn ТşlərТn ТmТtКsТвК şəraitində[3]. 

Metodlar: MüşКСТdə, anketləşdТrmə, sorğu, ОkspОrТmОnt, tОstlərlə, ЛТoqrКПТk mОtod, Кslı olmКвКn 
бКrКktОrТstТkКlКrın ümumТləşdТrТlməsi. 

İkТnМТ mərhələdə isə mənəvi-psТбoloУТ СКгırlığın möСkəmləndirilməsi prosesinə diqqət 

yetirilməlidir. 

Uzun müddətli  emosional gərginliyə şəraitində tКpşırıqlКrı qКЛТlТввətlə yerinə yetirməyə, hər bir 

ТnsКnın КktТvlТвТnТn,  ruh yüksəkliyini saxlamaq məqsədilə КpКrılır. 
Mənəvi-psТбoloУТ ruСlКndırmКnın (вКrdımın) məzmunu: 

1. QX və DTİ вОrТnə yetirilməsinə şüurlu münКsıЛətТn ТnkТşКПı. 
2. Az Res VDS, MM qüvvələrТnТn şəxsi heyətinin QX və DTİ onlКrın münКsТЛəti, tərbiyəvi 

Тşlərdə korrОksТвКsını və əhval-ruhiyyəsinin öyrənilməsi. 

3. QX və DTİ ТМtТmКТ rəyin  sКğlКm münКsТЛətТnТ ПormКlКşdırmКq. 
4. İnКmsıгlıq, КpКtТвК və qorxu hisslərinə üstün gəlmək. 

5. Şəxsi heyəti qabiliyyətinə uвğun вОrləşdТrТlməsi. 

6. ƏСКlТnТn və şəxsi heyət qüvvələrinin həyat fəaliyyətinin təşkТlТ. 
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7. ApКrılКn Тşlərin təhlükəsizliyinin təmТnКtı СКqqındК qКвğı. 
8. FH nəticələrТnТn КrКdКn qКldırılmКsındК ТştТrКk Оdənlərin ehtiyac və tələblərinin təmin 

edilməsi(sosial müdafiə). 

9.ƏСКlТвə təsir edən nОqКtТv ПКktorlКrın qОвdТ və analizi. 

10. Fərqlənənlərin rəğЛətləndirilməsi.  

Mənəvi - psТбoloУТ СКгırlığının ruСlКndırmКsı üхün КşКğıdКkı ПormК, mОtod və vasitələrdən 

istifadə edilir: 

Formalar: 

Tədris – plКnlı: nəzəri və praktik məşğələlər, məşqlər. 

PlКnlı: rОqlКmОnt Тşləri 

Plandan kənКr Тşlər: texniki dərnəklər, bölmələr, qКЛКqМıl təcrübə məktəbi 

MОtodlКrı: 
ŞТПКСТ ТПКdə etmə, suКllКrın müгКkТrəsi, hərəkətin göstərilməsТ, tКpşırıqlКr (məşqlər), praktiki 

Тşlər, müstəqТl Тşlər. 

İnКndırmК, nümunə, tКpşırıqlКr, rəğЛətləndirmə, məcbur etmə 

Vasitələri: 

1. CКnlı ünsТввət, sözlər, insana müraciət. 

2. Nəşrlər: qəzetlər, jurnallar, vərəqələr. 

3. Texniki: kino, radio, televizor, radio-qəzetlər, səsli məktublar. 

4. Dövlət orqКnı rəhbərlərinin, VDS idarəsТnТn(şöЛələrinin), mütəxəssislərТn, tТЛЛ ТşхТlərinin və s. 

qurumlКrın nümКвəndələrТnТn хıбışlКrı. 
5. Dövlət qurumlКrı və yerli sakinlarlə ТşРüгКr əlaqələr. 

6. Şəxsi heyət qüvvələrinin ailə vəziyyətinin öyrənilməsi və mОвdКnК хıбКn proЛlОmlərin operativ 

həlli. 

7. Yerinə yetirilən Тşlərin (QX və DTİ РОdТşТnə təsir edən, faktiki səhvlər, onlКrın mТqdКrı və 

xarakteri) nəticələrinin qiymətləndirilməsi. 

8. QX və DTİ КpКrılmКsı РОdТşТndə zədələnmТşlərin xüsusi müdafiəsi. 

9. Özünü tərbiyənТn üsullКrını, öгünütərbiyənin nəzəri və prКktТk mОtolКrının (öгünə qəti inam, 

özünətəlqin, özünətənqid,  nümunəni izləmə, özünə rəğЛət, özünü məcbur etmə) tətbiq 

edilməsi[2,6]. 

QX və DTİ РОdТşТnТn öгünə məxsus xüsusiyyətlərinə  mənəvi-psТбoloУТ вКrdım ПormК, mОtod və 

vasitələrin tətbiqi həyata keçirilir. 

Fövqəladə СКllКr гКmКnı və onun  nəticələrТnТn КrКdКn qКldırılmКsı üхün sərf edilən vКбtın 
müddətТ, КpКrılmК kОвПТввəti xeyli dərəcədə MM şəxsi heyətinin,  hərbi hissələrin, bölmələrin və 

hərbiləşməmТş dəstələrin  mənəvi – psТбoloУТ СКгırlıq səviyyəsindən Кsılıdır[2,3,5]. MM 
dəstələrinin, bölmələrТnТn, komКndКlКrın və ya FH rayonuna göndərilməsi nəzərdə tutulan qruplar 

komplektləşdТrТlməsТ гКmКnı psТбoloУТ uвğunlКşmКвК бüsusi diqqət yetirilməlidir. Bölmələrə 

ТбtТsКsхılКr və mütəxəssislər daxil etməyin zəruriliyi kimin harada, necə və nə vКбt Тşləməsi 

əlaqədКrdır. Mütəxəssislərin  FH fəaliyyəti mənlТk şüuru Тlə əlaqədКr olduğundКn СКdТsələrə 

ПormКlКşКn münКsТЛət stressogen faktorlКrın təsirinə müqavimət göstərmək və dКvrКnış tərzini idarə 

etmək ТnКmı mОвdКnК хıбır. Bu Пəaliyyətin əsКs mОвКrdır. 
AçКr sözlər: FövqəlКdə СКllКr, ОkstrОmКl sТtuКsТвКlКr, psТбotrКvmКОdТМТ sТtuКsТвКlКr, qorбu, təlКş, 

dКvКmlılıq.  
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Methods of organizing morale training in emergency  
 

Summary 
 

       Work is devoted to the study of moral and psychological preparation of controls, forces GO ARCHS 
population and to act in an emergency. Technique of the essence and content of moral and psychological 
training (WFP) and the formation of their subordinates and population characteristics to successfully carry 
high moral, psychological, physical activity when performing activities ARCHS. 
Key words: Emergency, an extreme situation, traumatic situation, fear, panic, sustainability. 
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