
 

 
 

AГƏRBAВCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAГİRLİВİ 
 

AГƏRBAВCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ 
 
 

ELMİ ƏSƏRLƏR 
 
 
 

AZERBAIJAN MINISTRY OF EDUCATION 
 

AZERBAIJAN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
             
             
             

  SCIENTIFIC WORKS 
 
 
 

   
 

 
 -  

 
 
 

  
 
 
 

№ 1 
 
 
 
 

BAKI - 2014 

 



BКş RОНКФtШЫ: 
G.H.MəmməНШЯК 

 
BКş ЫОНКФtШЫuЧ müКЯТЧТ:                A.R.ŞəЫТПШЯ 

   MəЬuХ ФКtТЛ:                                     X.N.Quliyeva 

 
 

RОНКФЬТвК СОвətТ: 
 

F.M.CəПəroЯ, N.C.AbНuХХaвОЯa, İ.R.SaНıqoЯ, İ.Ə.MОСНТвОЯ, F.M.HüsОвnoЯ, T.A.ƏХТвОЯ, Ə.M.İsaвОЯ, 
H.O.OМaqoЯ, K.Ə.ƏХТвОЯ, X.Q.SОвПuХХaвОЯ, N.H.AğaвОЯ, T.Ə.AbНuХХaвОЯ, H.S.MəmməНoЯ, Г.S.MusaвОЯ, 

Y.M.PiriyОЯ N.M.AğabəвХТ, A.M. HaМıвОЯ, M.F.CəХТХoЯ, K.M.MəmməНoЯ 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
  

. .  
 

  a:            . .  
 :    . .  

 
я я: 

 

. . , . .А , . . ы , .А. , . . , .А.А , 
А. . , . . , К.А.А , . . , . .А , .А.А , 

. . , . . , . . , . .А ,  А. . , . . , 
К. .  

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Chief Editor: 

G.H.Mammadova 
 

Deputy Chief Editor:                    A.R.Sharifov 
Secretary responsible:                   H.N.Guliyeva 

 
Editorial Board: 

 

F.M.Jafarov, N.D.Abdullayeva, I.R.Sadigov, I.A.Mehdiyev, F.M.Huseynov, T.A.Aliyev, A.M.Isayev, 

G.O.Ojagov, K.A.Aliyev, H.G.Seyfullayev, N.G.Agayev, T.A.Abdullayev, H.S.Mammadov, Z.S.Musayev, 

Y.M.Piriyev, N.M.Agabayli, A.M.Hajiyev, M.F.Jalilov, K.M.Mammadov. 

 



 

"EХmТ ƏЬəЫХəЫ" 
УuЫЧКХı ЛКЫəНə qıЬК məХumКt 
             

     “ElmТ əsərlər" Уurnalı Aгərbaycan  

RespublТkası Mətbuat və İnПorma-

sТвa NaгТrlТвТnТn KütləvТ İnПor-
masТвa VasТtələrТnТn qeвНə alınması 
haqqmda 02 aprel 1996-Мı Тl tarТбlТ 
313 saвlı ŞəhaНətnaməsТ Тlə qeвНə 

alınmışНır. Jurnal: 
 

mОmКЫХıq, 
ТЧşККt, 

mexanika, 
iqtisadiyyat 

bölmələrТnНən Тbarətdir və ТlНə ТkТ 
НəПə хıбır. 
    TəsТsхТ Memarlıq və İnşaat UnТ-
versitetidir. Jurnal AгərbaвМan Res-

publТkası PreгТНentТ вanınНa AlТ 
AttestasТвa KomТssТвasının reyes-

trТnə ПəlsəПə Нoktorluğu və Нoktorluq 
dissertasiyalarının  natТМələrТnТ НərМ 
etНТrmək üхün НaбТl eНТlmТşНТr. 
    Jurnal teбnТkТ elmlər üгrə reПerativ 

məlumatlarm beвnəlбalq ТnРТlТs dilli 

baгasına НaбТl eНТlmТşНТr- «İNSPEC». 
 
 
 
 
 

 
Ünvan: 

AгəЫЛКвМКЧ RОЬpuЛХТФКЬı, AZ- 1073, 
A.Sultanova ФüхəЬТ 11, 

Telefon: (99412) 439 07 25 
Faks: 498 78 36 

www.azmiu.edu.az 
e-mail: 

elmi_eserler@azmiu.edu.az 
 

 
 я   

«  » 
 

    Ж  «  »  
   -

      
И  А  

  № 313  02.04.1996 
  

     Ж      
    :  

, 
, 

, 
, 

        
А  А -

C  .  

Ж     
   -

 ,  
   

    -

 (  )   
.  

    Ж    -

  -

 -    
  «İNSPEC». 

 
 

 
 

 
:    

я  -1073, 
.  .  11, 

:    (99412) 4390725 
: 4987830 

www.azmiu.edu.az 
e-mail: 

elmi_eserler@azmiu.edu.az 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AzMİU 

 Nəşriyyat – Poliqrafiya Mərkəzi 
 

 

Brief information    about 

"Scientific Works" journal 
 

     "Scientific Works" journal is 

registered by certificate 313 

from April 2, 1996 by the Mi-

nistry of Press and Information 

of Azerbaijan Republic. 

    The journal is issued twice a 

year and has the following sec-

tions: 

architecture, 
construction, 
mechanics, 
economics. 

     The founder of the journal is 

Azerbaijan University of Archi-

tecture and Construction. 

The journal is included into 

the register of Higher Certifica-

tion Board under the president of 

Azerbaijan Republic for publis-

hing dissertation works of doc-

tors of philosophy and doctors of 

Sciences. 

The journal is included into 

international english- speaking 

abstract and information basis 

technical sciences -«İNSPEC». 
 
 

 

 

 
Address: 

Azerbaijan Republic, AZ- 1073, 
A.Sultanova street, 11 
Tel:   (99412)4390725 
Fax: (99412)4987836 

www.azmiu.az 

e-mail: 
elmi_eserler@azmiu.edu.az 

   

 

http://www.azmiu.edu.az/
http://www.azmiu.edu.az/
http://www.azmiu.az/


MОЦarХıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UOT  72,03 

S.A.Axundova 

AzərbaвМan MОЦarХıq və İnşaat UnТvОrsТtОtТ 
 

İDEOLOGİВA VƏ MEMARLIQ 
 

BüЭüЧ ТЧФТşКП ЭКrТбТ ЛШвЮЧМК ЦОЦКrХıq Мəmiyyətin öz sosial strukturu üçün öz mənəvi əsas kimi 

qəbul etdiyi ideologiya ilə sıб ЛКğХı ШХЦЮşНЮr. BüЭpərəstlik və хШбКХХКСХıХıq ФТЦТ НТЧТ Эəsəvvürlərin 

haФТЦ ШХНЮğЮ qədim dövrlərdəЧ ЛКşХКвКrКq, Aгərbaycan ərazisində хШбsКвХı Цəbədlər, od səcdə-

gahХКrı Яə ЦОСrКЛХКrı, ЛüЭбКЧКХКr, СКЛОХə digər kult-pərəsЭТş бКЭКФЭОrХТ ЭТФТХТХər вКrКНıХЦışНır. BüЭüЧ 
bu tikililər insan cəmiyyətinin müəyyən ideoloji üstqurumunu ifadə edirdi və tarixin o dövrlərinin 

hakim dinlərinə ТЧКЧМХКrıЧК бТНЦət göstərirdi. 

AЛşОrШЧ вКrıЦКНКsıЧНКФı OН ЦəbəНТ, QКгКб rКвШЧЮЧНКФı ШН səcdəРКСХКrı, QКПqКг AХЛКniya-

sıЧıЧ ЛüЭpərəstlik məbədləri, Cənubi AzərЛКвМКЧıЧ ЛüЭüЧ ərazisi boyunca səpələЧЦТş хШбХЮ sКвНК 
od məbədləri AzərЛКвМКЧıЧ ən qədim və КЧЭТФ НöЯr ЭКrТбТЧТЧ ЦОЦКrХıq КЛТНələridir. 

SırП rТЭЮКХ ЦəqsədlərТ üхüЧ ТЧşК ОНТХЦТş ФЮХЭ-pərəsЭТş бКrКФЭОrХТ ЦОЦКrХıq КЛТНələri ilə вКЧКşı 
Azərbaycan ərazisində çoxlu sayda müharibələrin və hərЛТ вürüşХərТЧ ЛКş ЯОrЦəsi səbəbi ilə mü-

dafiə qüllələri, istehkamlar, qalalar və möhkəmləЧНТrТХЦТş şəhərlər ЭТФТХТrНТ. BЮЧХКrıЧ əsas məqsədi 

yerli əСКХТЧТ НöвüşФəЧ ЭКвПКХКrıЧ СüМЮЦХКrıЧНКЧ qШrЮЦКq ТНТ. Məhz bu tikililərТЧ, şəhərlərin və 

ШЧХКrıЧ əСКХТsТЧТЧ qШrЮЧЦКsı ЛТХКЯКsТЭə müdafiə ЦОЦКrХığıЧıЧ вКrКЧЦКsıЧı Яə ТЧФТşКПıЧı Эələb edirdi. 

Sonradan bu xətt AzərЛКвМКЧ ЦОЦКrХığıЧıЧ ТЧФТşКПıЧНК бüsЮsТ rШХ ШвЧКЦışНır. MüНКПТə qЮrğЮХКrıЧıЧ 
pХКЧХКşНırıХЦКsıЧıЧ öгüЧəməбsЮsХЮğЮЧНК, daxili məФКЧıЧ Яə qЮrЮХЦКsı üsЮХХКrıЧНК Яə AzərЛКвМКЧıЧ 
Квrı-Квrı ЯТХКвətlərТЧТЧ гКСТrТ РörüЧüşüЧНə istehsal fəaliyyətinin və əhalinin sosial-məТşəЭ qЮrЮХЮşЮ, 
ТqХТЦ şəraitinin müxtəХТПХТвТ, вОrХТ ЭТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ бüsЮsТввətləri və ЦОЦКrХıq-tikinti ənənə-

ləriЧТЧ НКЯКЦХıХığı öгüЧü КвНıЧ ЛТrЮгə verirdi.AzərЛКвМКЧıЧ ЦüНКПТə ЦОЦКrХığıЧıЧ öгüЧə-

məбsЮsХЮğЮ НК Цəhz eleə bundan irəli gəlir. 

QКПqКг AХЛКЧТвКsıЧНК бrТsЭТКЧХığıЧ вКвıХЦКsı ТХə dinə xidmət edən məbədlərТЧ ТЧşКsı НК РОЧТş 
vüsəЭ КХНı. BЮЧЮЧХК вКЧКşı, ШЧЮ НК qОвН ОЭЦəФ ХКгıЦНır ФТ, бrТsЭТКЧХığıЧ QКПqКг AХЛКЧТвКsıЧНК вК-

вıХКЧ qШХЮ ЛüЭpərəsЭХТФ ФЮХЭКrıЧıЧ sТЦЯШХТФК ОХОЦОЭХərТЧТЧ qШЧşЮ öХФələrlə müqayisədə daha çox əks 

etdirirdi. Bu da özünü ölkənin kult və ЦОЦШrТКХ ЦОЦКrХıq КЛТНələrində КşФКr ЛТrЮгə verirdi. VI-VII 

əsrlər QКПqКг AХЛКЧТвКsı ЭКrТбТЧНə daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tez-ЭОг ЛКş ЯОrən mü-

haribələrə baxmayaraq, bu günümüzədəФ qШrЮЧЮЛ sКбХКЧıХЦış НТЧТ ЭТФТХТХəri Azərbaycanda tikililərin 

РОЧТş ЦТqвКsıЧıЧ Яə вОrХТ ЦОЦКrХКrıЧ вüФsəФ ЮsЭКХıq səviyyəsinin daha bir göstəricisidir.  

VII əsrdə AzərЛКвМКЧıЧ ərəblər tərəfindəЧ ТşğКХ ШХЮЧЦКsı Яə islam dininin Zaqafqaziyada 

вКвıХЦКğК ЛКşХКЦКsı rОРТШЧЮЧ ЦОЦКrХıq ənənələrinə də böyük təsir göstərdi. Yeni dini təlim olan 
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ТsХКЦ НТЧТ öг КrНıМıХХКrıЧıЧ ОЭТqКН ОСЭТвКМХКrıЧıЧ öНənilməsТ ЛКбıЦıЧНКЧ вОЧТ ОЭТqКН ЛТЧКХКrıЧıЧ ЭТФТХ-
məsТ üхüЧ sШsТКХ sТПКrТşХər irəХТ sürНü.İsХКЦ НüЧвКРörüşü Aгərbaycan cəmiyyətinə, onun mədəniy-

yətinə, incəsənətinə və ЦОЦКrХığıЧК МТННТ Эəsir göstərdi və bu səbəbdən də tədricən yeni islam dini 

ЦОЦКrХığıЧıЧ вКrКЧЦКsıЧК Эəkan verdi. 

Tarixi mənbələrdən məХЮЦ ШХНЮğЮ ФТЦТ, ərəblər öг ТşğКХХКrıЧıЧ ТХФ НöЯrХərində ənənəvi 

ЦОЦКrХıq-ЭТФТЧЭТ üsЮХХКrıЧı Эətbiq edəЧ вОrХТ ЮsЭКХКrıЧ бТНЦətlərindəЧ РОЧТş ТsЭТПКНə edirdilər. Bu isə 

son nəticədə, islam НüЧвКsıЧıЧ ЦüбЭəХТП rОРТШЧХКrıЧНК Эədricən müəyyəЧ ЦОЦКrХıq üsЮХХКrıЧıЧ Яə 

ЦОЦКrХıq ЦəktəblərТЧТЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧК РəЭТrТЛ хıбКrırНı. 
IsХКЦıЧ ТХФ НöЯrХərinə aid olan müsəХЦКЧ НТЧТ ЦОЦКrХığ abidələri demək olar ki, qorunub 

sКбХКЧЦКЦışНır. Ərəblər ЛКşqК öХФələrdə ШХНЮğЮ ФТЦТ, Aгərbaycanda da ilk vaxtlar əvvəllər ЛКşqК 
dinlərə xidməЭ ОЭЦТş Цəbədləri məscidlərə ЮвğЮЧХКşНırЦКq Эəcrübəsindən istifadə edirdilər. Buna 

Dərbəndin əvvəllər бrТsЭТКЧ ЛКгТХТФКsı ШХЦЮş CüЦə məscidini nümunə göstərmək olar. 

XI əsrdən XIII əsrədək olan dövrdə ТsХКЦ ЦОЦКrХığı ФКЧШЧХКrıЧıЧ Эələblərinə cavab verən yeni 

ЦОЦКrХıq-ФШЦpШгТsТвК ПШrЦКХКrı ЦОвНКЧК хıбЦКРК ЛКşХКЦışНır. IsХКЦ ЦОЦКrХığıЧК КТН ШХКЧ КpКrıМı 
tikili tiplərТЧТЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧıЧ sШЧ Цərhələsi XV əsrə təsКНüП ОНТr. Şəriətin əsКsıЧı ЭəşФТХ ОНən 

müxtəlif mərasimlərТЧТЧ ТМrК ШХЮЧЦКsı Сər bir məscidin daxilində mini komplekslərin (yuyunmaq 

üçün nəzərdə ЭЮЭЮХЦЮş НКбТХТ СəyəЭ) вКrКНıХЦКsıЧı Эələb edirdilər. MОЦКrХıq ФШЦpХОФsХərinin yaran-

ЦКsı səbəbləri də fərqlidir. BəzəЧ ШЧХКr СКЧsısК bir müqəddəs КНКЦıЧ НəПЧ ШХЮЧНЮğЮ вОrХərdə ТЧşК 
olunurdular. (Bərdə şəhərində İЦКЦгКНə məqbərəsТ,BКФı şəhərindəki Bibi-Heybət məscidi və s.) 

DövləЭТЧ СКФТЦ ТНОШХШРТвКsıЧК бТНЦət edən və ЦüЯКПТq sШsТКХ sТПКrТşТ вОrТЧə yetirən dini 

tikililərindəЧ ЛКşqК, ЦüХФТ, sКrКв, вКşКвış Яə müdafiə ЭТpХТ qЮrğЮХКr НК ЭТФТХТrНТ. 
 Açar sözlər: cəmiyyət, ideologiya, dini tikililər, məbədlər, atəşРКСХКr, ФТХsələr, məscidlər, 

xanəgahlar. 
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S.A.Akhundova 

Ideology and architecture 

 

SUMMARY 

The architecture has inseparably been linked over its whole history to the ideology, which was 
recognized by community as a mental basis of a social structure. Starting from the ancient times in particular 
during paganism and polytheism there have been built many temples, fire chancels, heathens and other 
religious buildings on the territory of Azerbaijan. All of them embodied a certain ideological structure and 

served to the dominant religions of those times.  
Key words: society, ideology, religious buildings, temples, fire temples, churches, mosques, khanegahs 

 

UOT  72.012. 71.1 

S.Ə.AбunНova, Ş.B.Гəkiyeva 

AzərbaвМan MОЦarХıq və İnşaat UnТvОrsТtОtТ 
 

BƏRPA İŞLƏRİNDƏ TİKİNTİ TEБNİKASI VƏ TİKİNTİ MATERİALLARININ ROLU 

 

KОхЦТş НöЯrХərin tarixi irsinin öyrənilməsТ ЦüКsТr ЦОЦКrХığıЧ prШЛХОЦХərini daha tam anlamağК 
imkan verir. Belə ki, ЦОЦКrХıq Яə incəsənət özlərТЧТЧ ТЧФТşКПıЧıЧ Сər bir mərhələsində ФОхЦТş НöЯrlərdə 

ЭШpХКЧЦış Эəcrübəyə istinad edirlər. ВОЧТ ЦОЦКrХıq ПШrЦКХКrı sШsТКХ-sТвКsТ qЮrЮХЮşЮЧ Эələblərinə, yeni 

mənəvi ehtiyaclara və ТЧФТşКП ОНəЧ ЭТФТЧЭТ ЭОбЧТФКsıЧК ЮвğЮЧ ШХКrКq вКrКЧır Яə ТЧФТşКП ОНТrНТ. 
TТФТЧЭТ ЭОбЧТФКsı öг РОЧОгТsТЧНə müəyyəЧ КrНıМıХХığК ЦКХТФ ШХЮr. OrТУТЧКХ ənənələrə əsaslanan və 

istinad edəЧ ЭТФТЧЭТ ЭОбЧТФКsı ТЧФТşКП ОЭНТФМə, həm də digər ТЧФТşКП ОЭЦТş öХФələrlə mədəni əlaqələrin 

qЮrЮХЦКsı Чəticəsində kənardan gəЭТrТХЦТş ОХОЦОЧЭХəri də özünə daxil edirdi. Istənilən cəmiyyətin 

ЭТФТЧЭТ ЭОбЧТФКsıЧıЧ ТЧФТşКПıЧК ШЧЮЧ ЦКННТ Яə mənəЯТ ОСЭТвКМХКrıЧıЧ öНənilməsini müəyyən edən 

вОrХТ ЭТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ ЦöЯМЮНХЮğЮ, ШЧХКrНКЧ НüгРüЧ istifadə ЛКМКrığı, Мəmiyyətin iqtisadi 

əsКsıЧıЧ Яə sosial –sТвКsТ ЛКгКsıЧıЧ ШХЦКsı ЛöвüФ Эəsir göstərir. 

Azərbaycanda çiy kərpiçdən istifadə edəЧ ЦОЦКrХıq ənənələri öz kökləri ilə çox qədimlərə ge-

НТЛ хıбır. TЮЧМ НöЯrüЧüЧ qədim erkəЧ вКşКвış Цəskənləri üçün bu tiplər xarakterikdir: siklopik mü-

dafiə НТЯКrХКrıЧК ЦКХТФ ШХКЧ вКşКвış ЦəskənlərТ (НКğətəyi və НКğ rКвШЧХКrı üхüЧ бКrКФЭОrТФНТr) Яə 

КrКЧ rКвШЧХКrıЧНК хТв Фərpicdən tikiləЧ вКşКвış ЦəskənlərТ.SТФХШpТФ НТЯКrХКrıЧ ЭТФТХЦəsi üçün əsas 

maЭОrТКХ ШХКЧ qКвК НКşı Яə ya əhəЧРНКşı ОХə tikinti yerində хıбКrıХır Яə вК вКбıЧХıqНК вОrХəşən kar-

xanalardan gətirilirdi. Təsadüfi deyildir ki, siklopik tikililərə məСг ЭТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХı – НКşıЧ ШХНЮğЮ 
yerlərdə təsadüf edilir. 

Antik dövrdə çiy kərpic əsКs ЭТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХı ТНТ Яə onun həm kvadrat, həm də dördbucaq for-

ЦКХКrıЧНК ТsЭТПКНə olunurdu. Kvadrat və НШrНЛЮМКqХı Фərpiclərdən eyni vaxtda istifadə ШХЮЧЦКsı ЭТ-
ФТşХərin möhkəЦ ЛКğХКЧЦКsı гərurətindən irəli gəlirdi. Çiy kərpiclər ЭКrТбТЧ НКСК sШЧrКФı НöЯrlərin-

də də istifadədəЧ хıбКrıХЦКНı Яə ondan divКrХКrıЧ СörüХЦəsində ЛТşЦТş ФərpТМ, вКбЮН НКşХК ЛТrХТФНə 

istifadə edirdilər. 

Etnoqrafik tədqiqatlar göstərir ki,AzərЛКвМКЧıЧ ЛüЭüЧ rКвШЧХКrıЧНК, СəЭЭК НКşıЧ ЛШХ ШХНЮğЮ вОr-
lərdə də вКşКвış Яə təsərüfat tikililəri çiy kərpicdən və вК pКХхıqНКЧ (РТХНən) tikilirdi. Çiy kərpicləri 

ЭКбЭКНКЧ СКгırХКЧКЧ, ЛТr Эərəfdən və ya hər iki tərəfdəЧ Кхıq ШХКЧ ПШrЦКХКrНК ЭöФürНüХər. 

AzərЛКвМКЧıЧ ЭТФТЧЭТ ЭОбЧТФКsıЧНК ЭОг-ЭОг ХКвХı НТЯКrХКrК Эəsadüf edilir. Bu qəbildən olan kons-

truksiya qəНТЦ NКбхıЯКЧıЧ (О.ə II minillik) qalК НТЯКrХКrıЧıЧ ЭТФТХЦəsində tətbiq olunan tikinti mədə-
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niyyətinin xarakterik xüsusiyyətlərinin təqdim edir. Belə hörgü orta əsrlərТЧ ЦОЦКrХıq КЛТНələri 

üçün də səciyəvidir. DərbəЧН şəhərinin Sasanilər tərəfindən tikilən müdafiə НТЯКrХКrı НК КЧКХШУТ 
konstruФsТвКвК ЦКХТФ ТНТ: НТЯКrХКrıЧ вКХЧıг ТФТ бКrТМТ qКЭı вШЧЮХЦЮş, ТrТ sКХ НКşХКrНКЧ ТЛКrət idi. 

AğНКЦ rКвШЧЮЧЮЧ SШПЮХЮ Фəndindəki kilsə də belə НКşХКrНКЧ СörüХЦüşНü. IФТ sırК ТrТ sКХ НКşХКrНКЧ 
hörülən, arxa tərəfdən isə ЛКşqК ЦКЭОrТКХХК НШХНЮrЮХКЧ НТЯКrХКrК AzərЛКвМКЧıЧ ФöСЧə tikililərində, 

xüsusilə BКФı şəhərində indi də təsadüf edilir. Beləliklə, qКrşıЦıгНК ОrФəЧ вКşКвış Цəntəqələrindən 

ЛКşХКвКrКq, РüЧüЦüгə qədər gəХТЛ хКЭЦış və ЦОЦКrХıq ənənələrinə НКбТХ ШХЦЮş НТЯКr ФШЧsЭrЮФsТвКsı 
ЯКrНır. BЮ ЭТФТЧЭТ ЭОбЧТФКsıЧıЧ Нərin yerli köklərТ ЯКrНır. Hər bir tarixi dövrdə НТЯКrХКrıЧ, öгüХХərin, 

süЭüЧХКrıЧ Яə digər ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧ ЭТФТХЦəsində ЭТФТЧЭТ ЭОбЧТФКsıЧıЧ ЦüбЭəХТП ЦОЭШНХКrıЧНКЧ ТsЭТfa-

də olunurdu. Hər ЛТr ФШЧФrОЭ СКХНК, ХШФКХ şərtlərdəЧ КsıХı ШХКrКq (вОrХТ ЦКЭОrТКХХКrıЧ ШХЦКsı, ЛТЧКЧıЧ 
əhəmiyyəti, qənaətliliyi və sОвsЦТФХТвТ, qrЮЧЭЮЧ НКşıвıМı qКЛТХТввəti), müəyyən növ və tip kostruksi-

yaХКrıЧ Эəməli qoyulurdu. 

KШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧ Яə ЭТФТЧЭТ ЭОбЧТФКsıЧıЧ öвrənilməsТЧТЧ ЛЮ sЮКХıЧ КвНıЧХКşНırıХЦКsıЧНК ЛöвüФ 
əhəmiyyəЭТ ЯКrНır. BОХə ФТ, ЦОЦКrХıq əsərТЧТЧ ЦОЦКrХıq ШЛrКгıЧıЧ КвrıХЦКг Эərkib hissəsidir. Lakin 

burada digər, daha mühim bir səbəЛ ЯКrНır ФТ, ЛТгНəЧ ШЧК qКrşı НКСК НТqqəЭХТ ШХЦКğıЦıгı Эələb edir. 

ƏsКs səbəЛ ЦОЦКrХıq КЛТНələrinin bərpК ШХЮЧЦКsıЧНК qədim dövrlərТЧ ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧНКЧ Яə 

tikinЭТ üsЮХХКrıЧНКЧ ТsЭТПКНə ШХЮЧЦКsıЧıЧ ЦüsЭəsna əhəmiyyətindədir.Müxtəlif konstruksiya element-

lərТЧТЧ,ШЧХКrıЧ qЮrЮХЦКsıЧНК НКСК РОЧТş вКвıХЦış ЦОЭШНХКrНКЧ Яə üsullardan istifadə olunЦКsıЧıЧ 
xarakterik xüsusiyyətlərini bilməmək əksər hallarda abidəЧТЧ sКЯКНsıг Лərpa edilməsinə, bərpa 

ТşТЧТЧ ЛКşХıМК prТЧsТpХərТЧТЧ pШгЮХЦКsıЧК Яə hətta təСrТП ШХЮЧЦКsıЧК РəЭТrТЛ хıбКrır. 
MОЦКrХıq ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧıЧ və ЭТФТЧЭТ ЦКЭОТКХХКrıЧıЧ ЭəНqТq ШХЮЧЦКsıЧıЧ əhəmiyyəti abidələr-

dəki böyüФ НКğıЧЭıХКr Яə bərpК ТşХərinin həyata keçirilməsi zərurəti səbəbindən dəfələrlə КrЭır. 
Açar sözlər: ТЧşККЭ ЭОбЧТФКsı, abidələrin bərpКsı, ТЧşККЭ ЦКЭОrТКХХКrı,НКşЦКЭОrТКХı,хТв Фərpic, 

НТЯКr ФШЧsЭrЮФsТвКХКrı,СörРüХər 
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The role of construction materials and equipment in restoration works 

 

SUMMARY 

Research of historical heritage of ancient times allows understanding better the modern architecture, as 
the architecture and art are both based on gained experience of past stage. Modern architectural shapes had 
been founded and developed in line with social-political structure requirements, new ethic needs and 

developing construction equipment.  
Key words: construction equipment, monument restoration, construction materials, stone materials, 

bricks, placing 
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V.A.Cəfərova  

AzərbaвМan MОЦarХıq və İnşaat UnТvОrsТtОtТ 
 

AГƏRBAВCANDA ORTA ƏSRLƏRDƏ MEMARLIQ ABİDƏLƏRİNDƏ  
STALAKTİT ORNAMENTLƏRİ 

 

Müsəlman mədəniyyətinə aid olan bütün incəsənət növlərindəЧ ЦОЦКrХıq НКСК РörФəmli, oriji-

nal və təsТrХТНТr. MОЦКrХıqНК ТsЭТПКНə olunan ifadə vasitələri – həcmlərТЧ pХКsЭТФКsı, РОЧТş ЦТqyas, 

ahəng mütənasiblik, həmçinin faktura və səthlərin rəngidir. Böyük rus tənqidçisi V.Q.Belinski gös-

tərТr ФТ, “MОЦКrХıq бКХqıЧ СəвКЭıЧı ədəbiyyatdan az əФs ОЭНТrЦТr”. (1) 
DТЧТ ЛТЧКХКr ШЧХКrı əhatə edən tikililərdən öz ölçülərinə, ЦОЦКrХıq-pХКЧХКşЦК Яə həcm-məkan 

həllinə, həЦхТЧТЧ ПКsКНХКrıЧ Яə interyerlərin zəngin bəzəyinə görə fərqlənirdilər. Biz bütöv barədə 

təəssürКЭı НОЭКХХКrı sərbəst və КrНıМıХ Чəzərdən keçirməФ ТЦФКЧı вКrКЧЦКЦışНКЧ əvvəl aХırıq. ƏsКs 
fikrin həХХТ ФШЦpШгТsТвКЧıЧ ЛöвüФ ОХОЦОЧЭХərinin ifadəliliyi və ЮвğЮЧХЮğЮЧНКЧ КsıХıНır.  

Insanlar çox qəНТЦ ЯКбЭХКrНКЧ ТЧşККЭХК ЦəşğЮХ ШХЮrНЮХКr. ƏЯЯəlcə ən sadə ОСЭТвКМХКrıЧı öНəmək 

üçün təbiətdə СКгır Чə varsa ondan istifadə edirdilər (ЦКğКrКХКr, qКвКХКrıЧ sКХХКq вОrТ КХЭıЧНК sığКЧК-

caqlar, çalalar), sonralar budaqlardan və gildən düzəХНТХЦТş ТХФ вКşКвış вОrХəri, küləkdən sipər, 

вКğışНКЧ ЭКХЯКr Яə s. TКrТбТ ТЧФТşКПıЧ sШЧrКФı prШsОsТЧНə pis havadan qorunmaq istəyindən əlavə, 

məharətlə tikmək, tikililərТЧ ПШrЦКХКşЦКsı гКЦКЧı Цüəyyən məzmun kəsb etmək cəСНТ вКrКЧНı. (2) 
GörkəЦХТ ЦОЦКrХıq əsərləri öz ahəЧРНКr ЦОЦКrХıq ПШrЦКХКrı ТХə insana güclü emosional təsir 

göstərТr. MОЦКrХıq ЭТФТХТХəri digər incəsənət növləri kimi zəmanənin bədii üslubunu əks etdirir. 

Saray, yaxud məbəН КЧsКЦЛХХКrıЧНК ЦОЦКrХıq, rəssКЦХıq Яə dekorativ bəzəklər ahəngdar surətdə 

üzlaşır. MОЦКrХКr ФШЦpШгТsТвК üsЮХХКrı Яə vasitələri ilə müxtəlif növ tikililərin, o cümlədən məs-

cidlərin dəbdəbəliliyi və ЦШЧЮЦОЧЭКХХığıЧК ЧКТХ ШХЮrНular. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda həcm 

ФШЦpШгТsТвКХКrıЧК, ЦОЦКrХıq ПШrЦКХКrıЧıЧ Цürəkkəbliyi və dekorativliyinə, tənasüblərin nəfisliyinə 

xüsusi diqqət yetirillirdi. Stalaktit tikililər və məscidlərТЧ ЛКşЭКğ ФШЦpШгТsТвКХКrı ФТЦТ ЦОЦКrХıq 
elementləri daha həcmli idi.  

AdətəЧ ЭКğЭКЯКЧ Яə ЭКбМКХКrıЧ НШХНЮrЮХНЮğЮ sЭКХКФЭТЭХərin meydana gəlməsТ ЦОЦКrХКrıЧ Нüг 
bucaqlardan dairəyə keçərkən istifadə etdiyi (məsələЧ, НüгЛЮМКqХı ЛüЧöЯrə üzərinə günbəz 

qoyarkəЧ) ФШЧsЭrЮФЭТЯ üsЮХХК ЛКğХı ТНТ. BТгКЧs ЦОЦКrХКrı ЛЮ ФОхТНТ “вОХФəndəЧ” ТsЭТПКНə etməklə 

ТşХəyirdilər, ТsХКЦ ЦОЦКrХКrı Тsə əsasən stalaktitlər tətbiq edirdilər.  
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AzərЛКвМКЧıЧ ŞТЦКХ ЯТХКвətlərТЧТЧ ЦОЦКrХığıЧНК НКş üгərində bəНТТ ШвЦК ТşХərТ РОЧТş вКвıХЦış-
Нır. AЛşОrШЧ ЦТЧКrələrində КгКЧМıХКr üхüЧ НШХКЦК ОвЯКЧХКrı – “şərəfə” – dövrəyə КХЦış ФТхТФ pКrК-
petlərТЧ ЭКЦКЦХКЦК ТşХərini göstərməФ ШХКr. OвЮqХКrıЧ Эərəfləri ilə ОвЯКЧХКrıЧ НКşıвıМı СТssələrrini 
saxlayan və minarənin gövdəsindən meydançaya keçid əmələ gətirəЧ НКş sЭКХКФЭТЭ ФКrЧТгХərin 
НОЭКХХКrı səligəli surətdə profilləşНТrЦТşНТr.  

AzərЛКвМКЧ ЦОЦКrХığıЧıЧ Сər yerində РОЧТş вКвıХЦış sЭКХКФЭТЭХər, ШЧХКrıЧ ЛТr ЧОхə yüzilliklər ər-
zində, əvvəllər yüngülcə bəzəНТХЦТş РОЧОЭТФ ОХОЦОЧЭНən neçə belə bir mürəkkəb bəzəФ ПШrЦКsıЧК хОЯ-
rilməsini izləməyə imkan verir. MОЦКrХıq ЛəzəФ ТşХərində РОЧТş ТsЭТПКНə olunan ornamentli kompo-
zisiyalar ölkəЧТЧ şТЦКХ Яə cənub vilayətlərində müxtəlif cür tərtib edilir və yerinə вОЭТrТХТrНТ. DКş ЦК-
terialdan çox istifadə ШХЮЧКЧ ŞТЦКХНК, ШЧХКr, səligəХТ вШЧЮХЦЮş pХТЭələrdən ibarət divКrХКrıЧ СКmar 
səthində хШбpХКЧХı СörЦə ЧКбışХКrı ПərqləndirəЧ, Тşıq Яə kölgə təгКНıЧК СОsКЛХКЧЦışНır. Kərpic ma-
terialdan çox istifadə olunan cənubda isə ən əhəmiyyətli tikililərin, əsasən də memorial abidələrin 
ПКsКНХКrı, БII əsrdəЧ ЛКşХКвКrКq, НОЦək oХКr ФТ, ЛКşНКЧ-ЛКşК Фərpiclə ТşХəЧЦТş ШrЧКЦОЧЭХə örtülürdü.  

Müsəlman incəsənətində zəngin ornament-kalliqrafik, nəbati (arabeska) və həndəsi ornamenti 
yaradan dekorativlik prinsipi öz parlaq təcəssüЦüЧü ЭКpНı. KКХХТqrКПТФ ШrЧКЦОЧЭНə ТХФ ПЮЧФsТвК sırП 
dekШrКЭТЯ ТНТ. EвЧТ гКЦКЧНК РüгРüХü ШrЧКЦОЧЭХТ вКгı üsЮХХКrı ТЧФТşКП ОНТrНТ.  

Günbəzlə ЭКЦКЦХКЧКЧ НüгЛЮМКq ПШrЦКХı ЭТФТХТ - ŞТrЯКЧşКСХКrıЧ КТХəvi türbəsində (XV əsr) porta-
ХıЧ вЮбКrısıЧНКФı НКЦХК ПШrЦКХı ЦОНКХвШЧХКrНК ЦОЦКrıЧ КНı ШбЮЧЮr. MОНКХвШЧХКrıЧ Тхərisində həkk 
ОНТХЦТş вКгı ТФТ Мür вКгıХЦışНır, ШЧХКrıЧ ЛТrТ КНТ РöгХə oxuna bilinəcək tərzdə, digəri isə вКХЧıг Рüг-
gü vasitəsi ilə oxuna bilinəcəФ şəkildədir.  

Ornamentin ikinci növü əsКsıЧı üгüЦ sКХбıЦı ЛЮrЮЦХКrıЧıЧ ЭəşФТХ ОЭНТвТ КrКsıФəsilməz nəbati 
ornament – arabeskdir. Düz xətlər, üçbucaqlar, romblar, dairələr və xonçalar həm arabesk, həm də 
kalliqrafik mətn təşФТХ ОНТr. HəndəsТ ШrЧКЦОЧЭ ТНОвКsıЧıЧ pКrХКq Эəcəssümünün nümunəsi məşСЮr 
ЦОЦКrХıq “sЭКХКФЭТЭХərТ” – bir-biri üzərindəЧ КsıХКЧ Яə kəsТşən məkanlarıЧ КrКЦsıг НərinləşЦəsi 
бüХвКsıЧı вКrКНКЧ ЭКбхКХКrНır.  

Stalaktitlər (ЦЮФКrКЧКs) ƏrəЛ ŞərqТ ЦОЦКrХığıЧНК ЭКğЭКЯКЧ, ЭКбхК Яə karnizlərТЧ НШХНЮrЮХЦКsı 
гКЦКЧı ЛТr-biri üzərində cərgələrlə yerləşəЧ prТгЦКşəФТХХТ ПТqЮrХКr ФТЦТ РОЧТş вКвıХЦışНır. Həndəsi 
ornamentin müxtəХТП КğКМ ЧöЯХəri ilə ТЧФrЮsЭКsТвК гКЦКЧı Эəsiri xüsusilə qəribəНТr. AğКМ ФКПОНrК Яə 
balkonlarda həndəsТ ЧКбış Цəscidin tərЭТЛКЭıЧНК ЦüСüЦ СТssədir. Stalaktitlər ilk növbədə funksional 
əhəmiyyətə malikdir – onlar günbəг, ЭКğЭКЯКЧ, ЭКбхКХКrНК, ФКrЧТzlərТЧ КХЭıЧНК, süЭЮЧХКrıЧ ФКpТЭОХХə-
rində yerləşərəФ хıбıЧЭıХı ПШrЦКХКrК НКвКq ШХЮrХКr.  

Stalaktitlər ЦКğКrКХКrНК вКrКЧКЧ Эəbii su törəmələri ilə bənzərliyə görə belə КНХКЧНırıХЦışХКr. 
Stalaktitlər kəsТХЦТş Кrı şКЧХКrıЧı, ЦКğКrКХКrНКФı əhəЧРНКşı ərpini, yКбЮН НШЧЦЮş вКğış НКЦМıХКrıЧı 
бКЭırХКНırХКr. OrЭК əsr Şərq ПТХШsШПХКrı “хТхəФ üsХЮЛЮ” КНХКЧКЧ üsХЮЛНК Сətta xariqüladə formada olsa 
belə, bəşəriyyəЭТЧ rКСКЭХıq, РöгəХХТФ, бШşЛəxtlik barədə КrгЮХКrıЧı ТПКНə etməФ ТЦФКЧıЧı РörürНüХər.  

StalaktitlərТЧ ТЧФТşКПı ЦОЦКrХıq üsХЮЛЮЧЮЧ ЭəФКЦüХüЧü pКrХКq şəkildə səciyyələndirir.  
ŞТrЯКЧ ЦТЧКrələri – Məhəmməd məscidindən (XI əsr) ЭЮЭЦЮş sКrКв Цəscidlərinədək (XV əsr) 

şərəfə stalaktitlərinin nümunəsində ШЧХКrıЧ Эədricən öz ilkin konstruktiv məЧКХКrıЧı ЧОМə itirdiklərini 
və dekorativ elementlərə çevrildiklərini izləmək mümkündür.  

XIII-XIV əsrlərdə ЛТr sırК ЦОЦКrХıq ПШrЦКХКrı öг ТХФТЧ ФШЧsЭrЮФЭТЯ ЦəЧКХКrıЧı ТЭТrərəФ, sırП НО-
korativ xarakter kəsb edirlər, məsələЧ ЛКşЭКğ ЭКбхКХКrıЧНК вКrıЦРüЦЛəzlərin stalaktit doldurmaları 
ФТЦТ. ŞТrЯКЧ ЦТЧКrələrТЧТЧ şərəfə stalaktitlərində ЛЮЧЮ ЦüşКСТНə etməФ ШХКr. QШşК NКбхıЯКЧ Яə 
QКrКЛКğХКr ЦТЧКrələri və BКФıНК Məhəmməd məscidinin minarəsi kimi tikililərdə ЦОЦКrХığıЧ КвНıЧ 
ifadə olunan özünəməбsЮsХЮğЮ ЦüşКСТНə olunur. (3) 

MОЦКrХıq formalКrıЧıЧ Лədii nümunələrinə КТН ШХКЧ BКФıНК DТЯКЧ бКЧК Яə sКrКв КЧsКЦЛХıЧНК 
türbəyə sЭКХКФЭТЭ ФШЦpШгТsТвКХКrıЧК əsas yer verilir. 
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StalaktitlərТЧ qЮrЦК ЭОбЧТФКsı ТЧşККЭ ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ spОsТПТФКsТвКsıЧНКЧ КsıХı ТНТ. ƏsКsən onlar 

tikinti yerlərində əvvəldən haгırХКЧЦış elementlərdəЧ вığıХırНıХКr. DТЯКЧ бКЧК, ЭürЛə və ЛКşqК 
abidələrdə pШrЭКХıЧ sЭКХКФЭТЭХərlə НШХНЮrЮХЦЮş НКş СörРüНəЧ ШХКЧ ЭТФТşХərin xarakteri bunu sübut edir.  

Açar sözlər: stalaktit, ornament, kompozisiya, minarə, elementlər, forma, dekorativ. 
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V.A.Cafarova 

 

The stalaktit ornaments in architectural monuments of Azerbaijan in the Middle Ages 

 

SUMMARY 

Azerbaijan architects could conservation and develop aged additional building traditions in creations of 

architectural monuments, achieves review and monumental of different buildings and mosques with 
composition methods. Thus, especially attention was spared to complications and decoratives of architectural 
shapes, refineds of proportions, and also stalaktits formations.  

Key words: stalaktits, ornaments, composition, minarets, elements, shape decorative.  
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TƏBRİГ ŞƏHƏRİNİN XİDMƏT SİSTEMİ TULLANTILARININ TƏNГİMLƏNMƏSİ 

 

Xidmət sahəsТ şəhərin həyat tərzi ilə вКбıЧНКЧ ЛКğХı ШХКЧ ЦüбЭəlif fəaliyyətlərТЧ РОЧТş ЛТr СТssə-

ni özündə təzahür edir və o adətəЧ şəhərlərdə funksional və sШsТКХ ЛКğХКЧЭıЧı Эəmin edir. Kiçik və 

gündəlik xidmətlər kəndlərə xas olsalar da, onlardan bəzilərТ ПЮЧФsТвКХКrıЧК ЦТqвКsХКrıЧК, ЭЮЭЮmuna 
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görə xüsusiləşНТrТХТr Яə özəl tələblərə ЦКХТФ ШХЦКqХК şəhərin sənaye və məТşəti ilə sıб əlaqədə oldu-

ğЮЧНКЧ ШЧХКr “şəhər xidmətlərТ” КНХКЧНırıХır. БТНЦətlərТЧ ХКгıЦТ səviyyədə təşФТХ ОНТХЦəməsi və 

düzgün idarə edilməməsi səbəbindəЧ şəhərdə ЛТr sırК sКЧТЭКr-РТРТвОЧТФ ТЧЭТгКЦsıгХıq вaradan məТşət 

tullanЭıХКrı хШбНЮr, ШЧХКr НК вКşКвışК хШб вКбıЧ вığıХНıqНК хətin həll edilən problemlərin yaran-

ЦКsıЧК səbəb olur. 

Şəhər xidmətləri özünün ümumi məЧКsıЧНК НüгРüЧ Чəzərə КХıЧКrsК ШЧЮЧ şəhər idarəçiliyinə aid 

olan xidmət və fəaliyyət sahələri təmin edilə bilər. AЦЦК вКННКЧ хıбКrЦКЦКХıвıq ФТ, şəhər xidmət-

lərinə aid fəaliyyətlərin öyrənilməsi və təsЧТПКЭХКЧНırıХЦКsı ТşТ, ЛТХКЯКsТЭə şəhər idarəçiliyinin meto-

dunНКЧ КsıХıНır, ЛЮ üгНəЧ şəhərin xidmət sahələrinin fəaliyyətinin «praktiki cəhətdən» dəyərləndiril-

məsi, həm də müəyyən dərəcədə şəhərin idarəçilik metodu seçimində ТşЭТrКФ ОНТr Яə onun regional 

mahiyyətini, ətrafla əlaqəliyini də müəyyən edir [1]. 

Şəhər xidmətlərinin təsЧТПКЭХКЧНırЦК ТşТ вЮбКrıНК qОвН ОНТХən təhlillərdən əlavə müxtəlif 

ölkələrdə fərqХТ şəkildə şərС ОНТХТr. Şəhərin xidmət sahəsinin idarəçiliyi bölgə və rayon idarəçiliyi ilə 

ЛКğХı ШХНЮğЮЧНКЧ şəhərin özündə məТşət xidmət sahəsinin seçilməsi və fəaliyyətli üzrə tənzimlən-

məsi mütləq öz təsТrТЧТ вКşКвış qЮrЮЦХКrıЧıЧ вöЧəldilməsində göstərir. Misal olaraq qeyd etmək 

ШХКr ФТ, şəhərin məТşətə aid olan xidmətlərinin idarəçiliyi çox vaxt vahid bir sistem təşФТХ ОНə bilmir, 

çünki burada regionun idarəetmə fəaliyyəti çərçivəsində səlahiyyətlər şəППКП şəkildə müəyyənləş-

dirilsə də bəzən məhz region və ya ölkələrdə bölgə idarəхТХТвТЧТЧ şəhər idarəçiliyi üzərində 

НШЦТЧКЧЭХıq ОЭЦəsТ ЦüşКСТНə edilir.  

Şəhərin ictimai sahələrinin xidməti istisna olmaqla onun qalan xidmət sahələrТ ЛЮЧХКrНır: ətraf 

ЦüСТЭТЧ ОФШХШРТвКsıЧНК ЭКrКгХığıЧ вКrКНıХЦКsı, şəhərin istirahət və əyləncə xidmətlərinin təЦТЧКЭı, 
şəhərin mühafizə, təhlükəsizlik və nəqliyyat xidmət sahələri. Digər tərəfdəЧ, şəhərin sənaye-məТşət 

ЭЮХХКЧЭıХКrıЧıЧ бКrТМ ОНТХЦəsi də ətraf mühitin sanitar-gigiyenik xidmətləri sahəsinə aid edilir. Bu 

gün belə ЭЮХХКЧЭıХКrНКЧ qЮrЭЮХЦКq ТsЭТqКЦətində ЛТr sırК öЧəmli tədbirlərТЧ КpКrıХЦКsı ЯКМТЛ sКвıХır 
və müxtəХТП üsЮХХКr КбЭКrıХır Д2Ж. 

1. TuХХКЧtıХКЫıЧ təbii zərərsizləşНТЫТХməsi üsulu: 

Bərk məТşət ЭЮХХКЧЭıХКrıЧıЧ zərərləşНТrТХЦəsi problemi uzun illərdir ki, daim ТЧsКЧХКrı düşüЧdü-

rən məsələlərdən biri ШХЦЮşНЮr. Qeyd etmək ХКгıЦНır ki, bizə məlum olan bu problemlərin ən sadə 

həlli yolu ilk növbədə ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ şəhər СüНЮНХКrıЧНКЧ kəЧКrНКФı çökək yerlərdə ЭШpХКЧıХmasıНır. 
Sonralar bu üsul ərazilərin çirklənməsinin qКrşısıЧı almaq məqsədilə həmin ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ yanНırıХma-

sı əvəz olundu. Uzun illərdir ki, bu metod müsbəЭ ЛТr хıбış вШХЮ ФТЦТ ən praktiki metod kimi istifadə 

edilirНТ. LКФТЧ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ Рələcəkdə yarada biləcəyi mənfi təsirlər nəzərə КХıЧır Яə НüЧвКЧıЧ ЛТr 
хШб rОРТШЧХКrıЧНК, СКХ-СКгırНК ЛЮ üsЮХ КФЭТЯ ТsЭТПКНə edilir. 

Təcrübə göstərНТ ФТ, ШЧХКrıЧ гərərləşНТrТХЦəsi nəticəsində yaranan problemlər daha mürəkkəb-

dir, bu üzdən də bəzi ölkələrdə bu məsələ yenidən müzakirəyə qoyuldu və təklif olundu ki, mövcud 

ШХКЧ üsЭüКхıq ЭЮХХКЧЭıХКrıЧıЧ əraziləri sürəЭХТ şəkildə üstlərТ ЛКsНırıХsıЧ. BЮ üsЮХ НК rКsТШЧКХ üsЮХ 
sКвıХЦКНı, хüЧФТ ЦəТşəЭ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧıЧ вКЧЦКsı ЭüsЭü Яə bəН qШбЮХКrı вКrКЭНı. BЮЧНКЧ əlavə 

ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ ЛКsНırıХЦКsıЧıЧ Чəticəsində yОr КХЭıЧНК Сəşərat və gəmiricilərТЧ хШбКХЦКsıЧК РəЭТrТЛ хı-
бКrЭНı Яə yenidən gündəlik torpaq örtüklərindən istifadə edilməsi də ətraf mühitin mühafizə prob-

lemlərini həll edə bilməНТ Д3Ж. TЮХХКЧЭıХКrı вКЧНırЦКqХК ШЧХКrı Цəhv etmək üsulu və ya tullanЭıХКrın 

ЛКsНırıХЦКsı ТХə ЛКğХı ЛТr хШб ЦüСəndis tədbirlərinin günü-gündəЧ КrЭırıХЦКsı ПКФЭı Чəticədə вОrКХЭı 
sЮХКrıЧ хТrФХəndirilməsinə də səbəb oldu.  

MöЯгЮЧЮЧ КФЭЮКХХığıЧı Чəzərə КХКrКq MОФsТФКНК, RТШ DО CКЧОвrШ şəhərində 1992-ci ildə 

“TШrpКqХКrıЧ ТsЭТПКНə edilməsТ” ЦöЯгЮsЮЧК КТН ОХЦТ ФШЧПrКЧs ФОхТrТХНТ Яə ЛЮrКНК ШЧНКЧ ЛКğХı Цüб-

təlif məsələlər müzakirə edildi. Həmin konfransla «21-ci gündəЦ» ЭКpşırığı КНı ТХə ЦКrКqХı ЛТr Цə-
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ruzə təqНТЦ ОНТХЦТşНТr. SöгüРОНən məruzənin «Bərk məТşəЭ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ бКrТМ ОНТХЦəsi» bölümündə 

təkidlə ЯЮrğЮХКЧırНı ФТ, əgər ЭЮХХКЧНıХКrХК ЛКğХı ХКгıЦТ Эədbirlər görülməsə 2025-ci ilə bu məТşət 

ЭЮХХКЧЭıХКrıЧıЧ ЭəşФТХ Яə miqyas səviyyəsi çox təhlükəli həddə çatacaq və Ш гКЦКЧ ЭЮХХКЧЭı ЦКННələri 

ilə ЛКğХı вОЧТ ТsЭОСsКХ ЧöЯХərТЧТЧ вКrКНıХЦКsıЧК ОСЭТвКМ ШХКrКq. KШЧПrКЧsıЧ вОФЮЧЮЧНК qОвН ОНТХНТ 
ФТ, ЦöЯМЮН ЦОЭШНХКrıЧ СКЦısı qОвrТ-düzgün metod kimi qəbul edilsin və təkidlə ЯЮrğЮХКЧНı ФТ, 
gələcəФ prШqrКЦХКrıЧ əsКsıЧНК ЛüЭüЧ öХФələr üхüЧ КşКğıНКФı Эədbirlər qəbul edilsin: 

1. Tədbirlərin tipləri müxtəlif istiqaməЭ КХЦКХıНır: 
К) ЭЮХХКЧЭı Сəcminə görə КгКХНıХЦКХıНır; 
Л) ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ вОЧТНən istifadə edilmə ЦОЭШНХКrı РОЧТşХəndirilməlidir; 

c) ətraf və вКşКвış ЦüСТЭТЧТЧ ЭənzimlənməsТ üхüЧ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ бКrТМ ОНТХЦəsinin idarə etməsi bir 

təşФТХ sТsЭОЦ ФТЦТ Рücləndirilməlidir; 

Н) ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ бКrТМ ОНТХЦəsinin idarə etdirilməsi sistemində bir neçə üsuldan istifadə edilməsi. 

2. MəТşət tuХХКЧtıХКЫıЧıЧ бКЫТМ ОНТХməsinin idarə edilməsi bir çox hədəflərindəЧ КЬıХıНıЫ. 
Son zamanlar ətraf və вКşКвış ЦüСТЭТЧТЧ ЦüСКПТzəsinə dair məlumat və ТЧПШrЦКsТвКХКrıЧ КrЭ-

ЦКsı ТХə вКЧКşı TəЛrТг şəhərinin xüsusilə də tarixi hissəsində ШХКЧ şəhərin məТşət xidmət sistemləri 

tənzimlənmədiyindən, bu gün onun ərazilərində bərk məТşəЭ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧıЧ гərərsizləşНТrТХЦəsi isti-

qamətində əhəmiyyətli dərəcədə irəliləвТşХər ЦüşКСТНə ОНТr Д4Ж. BЮЧЮЧХК ЛКğХı Лərk məТşət tullanЭı-
ХКrı ЭəşФТХТЧТЧ ТНКrə edilməsi vacib bilinərəФ бüsЮsТ ЛТr sТsЭОЦ ФТЦТ pХКЧХКşНırıХЦКsı Чəzərdə tutulur. 

BЮ sТsЭОЦ КşКğıНКФı sКСələri özündə cəmləşНТrТr: ЦКХТввə məsələlərТ, Тş вОrХərinin təЦТЧКЭı, Эəchizat 

КЯКНКЧХıqХКrıЧıЧ Яə СКгırХКЧЦКsı КгКН, ТşхТ qüЯЯəsi, xərcləri idarəetmə və büdcənin hesablanЦКsı, 
müqavilələrТЧ ЭЮЭЮХЦКsı, вöЧəldici nəqХТввКЭ вШХХКrıЧıЧ ЭТФТХЦəsi və ümumi əlaqələrТЧ ЧТгКЦХКЧЦКsı.  

Qeyd etmək ХКгıЦНır ФТ, əksər şəhərlərdə bərk məТşəЭ ЭЮХХКЧЭıХКrı Цəsələlərinin məsuliyyətini 

şəhər bələdiyyələri və yaxud bələdiyyəЧТЧ ЭКЛОхТХТвТ КХЭıЧНК Пəaliyyət göstərən digər təşФТХКЭХКr НКşı-
вır, ХКФТЧ Лərk məТşəЭ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧıЧ ТНКrəetmə problemlərinin həlli və ШЧХКrıЧ ЭəsЧТПКЭХКЧНırЦК ТşТ, 
şəhərlər КrКsı ЦüşЭərəФ ЛТr Тş СОsКЛ ШХЮЧНЮğЮЧНКЧ ШЧХКr şəhər problemləri kimi həll edilə bilməz, 

хüЧФТ ЛЮ КrЭıq ЦüəyyənləşНТrТХЦТş Яə prТШrТЭОЭ sКвıХКЧ Цəsələlərdir ki, bunlar ölkə daxilində digər 

qabarıq Яə qeyri-həqiqi yeni problemlər törədə bilər вК НК ЦöЯМЮН ШХКЧХКrı НКСК НК НərinləşНТrə 

bilər. BЮЧХКrıЧ Чəticəsi əlavə xərc və ЯКбЭıЧ, ТЧsКЧ rОsЮrsХКrı Пəaliyyətinin səmərəsiz xərclənməsinə 

və həЭЭК ТЧsКЧХКrНК şəhərlə ЛКğХı РörüХəЧ ТşХərə qКrşı ОЭТЦКНsıгХığК НК səbəb ola bilər. Müqayisə 

üçün AzərЛКвМКЧıЧ SЮЦqКвıЭ şəhərinin məТşəЭ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧı ЦТsКХ Рətirmək olar [5]. 

Bərk məТşət xidməЭТЧТЧ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧıЧ бКrТМ ОНТХЦəsi və idarə edilməsi əslində sОхТХЦТş ТНКrə-

etmə ЭОбЧШХШРТвКsıЧıЧ Яə proqramlar birləşЦəsinin təzahürüdür. BКşqК söгХə, buna bərk məТşət tul-

lanЭıХКrıЧıЧ ТНКrə edilməsi əЭrКП вКşКвış ЦüСТЭТЧТЧ ЦüСКПТгəsi və həЦТЧ ЭЮХХКЧЭı ЦКННələrinin yarat-

Нığı хТrФХənməЧТЧ qКrşısıЧıЧ КХıЧЦКsı НК НОЦək olar. Qeyd edək ki, təmizlənməsinin idarəetmə 

üsЮХХКrı şəhərin bütün ictimai xidmət sahələrini, o cümlədən: sənaye, kənd təsərrüПКЭı, ЭТМКrət, 

səhiyyə, kommunal sahələrТЧ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧıЧ Эənzimlənməsini əhatə edir və КХЭı ЯəzifəЧТ НКşıвır: 
ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ ТsЭОСsКХ вОrХərindən xaric edilməsi, toplama məntəqəsinə вığıХıЛ ОЦКХ ОНТХТЛ sКбХКЦКsı, 
daşıЧЦКsı Эəkrar emal edilərək zərərsizləşНТrЦəsТНТr. BЮЧЮЧХК вКЧКşı, şəhərin bərk məТşəЭ ЭЮХХКЧЭıla-

rıЧıЧ ТНКrə edilməsi həm də КХЭı СТssədən ibarətdir. Belə ЛöХРüЧüЧ КpКrıХЦКsıЧК əsas səbəb hər mər-

hələnin vəzifə səlahiyyətləri müəyyən edilərək bir-birindəЧ КвrıХЦКsı Яə ШЧХКrıЧ ТНКrə edilməsi 

ТşТЧНə fəaliyyəЭ ЦОЭШНХКrıЧıЧ Пərqliliyidir. Bu fəaliyyət sahələrТ КşКğıНКФıХКrНır: Д6Ж 
1. TЮХХКЧЭı ТsЭОСsКХıЧıЧ Цənbələrinin, keyfiyyət və kəmiyyətinin müəyyən edilməsi; 

2. OЧХКrıЧ вОrНəвТşЦəsinin, yerdə sКбХКЧıХЦКsıЧıЧ Яə emal edilməsinin təmin edilməsi; 

3. Toplama tədbirlərТ КpКrıХЦКsı; 
4. DКşıЧЦК prШsОsТ; 
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5. Təkrarən, yenidən emaletmə; 

6. Dəfnetmə fəaliyyəti. 

3. TuХХКЧtı mКННələrinin yenidən emal edilməsi vacib üsullardan biridir. 

Hələ bir neçə il öncə ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ вОЧТНən devriyə ЛЮrКбıХıЛ ОЦКХ ОНТХЦəsТ вКХЧıг Эələbata 

ЛКğХКЧırНı ЛЮ üгНən də prШqrКЦХКrıЧ СКгırХКЧЦКsı НК Цəhz bu tələbat əsКsıЧНК Сəyata keçirilirdi. 

Amma 2001-ci ildən etibarən bərk məТşəЭ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧıЧ вОЧТНən dövriyyə ЛЮrКбıХıЛ ОЦКХ ОНТХЦə 

mövгЮsЮ вОЧТ ЛТr ПШrЦК КХНı вəni bərk məТşəЭ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧıЧ ТНКrə edilməsinə dair yeni proqramlar 

СКгırХКЧНı, ТЧФТşКП ОЭЦТş öХФələrdə bu sahə ilə ЛКğХı Пəaliyyətlər sürətlə ТЧФТşКП ОЭЦəyə ЛКşХКЧНı. 
MüxtəХТП ТЧФТşКП ОЭЦТş öХФələrdə insanlar belə bir qənaətə gəldilər ki, yer üzündəki maddi mədənlər 

məhduddur və bu keyfiyyətli mədənlər tükənsə insanlar keyfiyyətsiz və arzuolunmaz mədənlərdən 

istifadə etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bu isə, daha çox sərmayələrТЧ вКЭırıХЦКsıЧК Яə ШЧХКrıЧ 
isЭТбrКМ ШХЮЧЦКsı üхüЧ əlavə enerjinin sərП ШХЮЧЦКsıЧК səbəЛ ШХКМКqНır. DТРər tərəfdən isə ЭЮХХКЧЭı 
istehsКХıЧıЧ РüЧЛəРüЧ КrЭЦКsı ШЧЮ РösЭərir ki, hal-СКгırНК ЦöЯМЮН Цədənlərdən həddindəЧ КrЭıq 
xam maddələr istixrac edilir. Belə qКвНКsıг ТsЭОСsКХ ЦüЭХəq ФШЧЭrШХ КХЭıЧК КХıЧЦКХı, təbii sərvətlər 

mühafizə ШХЮЧЦКХı Яə eyni zamanda, yenidən emaletmə və təkrar istifadə etmə məsələləri bir zəru-

rəЭ ШХКrКq ШrЭКвК qШвЮХЦКХıНır. 
«Torpaqdan istifadə» mövzusuna həsr ШХЮЧЦЮş ФШЧПrКЧsНКЧ sШЧrК, ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ ОЦКХı ТХə ЛКğХı 

dörd mühüm əsas məsələ beynəlxalq ictimaiyyəti tərəfindən təsdiqləЧЦТşНТr. BТr хШб AЯrШpК 
ölkələrində hal-СКгırНК ЛЮ qКЧЮЧХКr qКвНК ШХКrКq qəbul edilir: 

4. Qayda növlərinin bir-birindən fərqliliyi: 

4.1. TЮХХКЧЭı ЦТqНКrıЧıЧ КгКХНıХЦКsı qКвНКsı: BЮ qКвНК, вКХЧıг qКЧЮЧТ, ТqЭisadi və ictimai 

vasitələrdən istifadə edərək icra edilə biləЧ ЛТr qКЛКqХКвıМı sЭrКЭОРТвК СОsКЛ ШХЮЧК ЛТХər. Sözügedən 

qaydada məsrəf nümunələrinin islah edilməsi məsələsinə çox böyük əhəmiyyət verir. 

4.2. Təkrar istifadə metodu. Bu qayda və yaxud idarəetmə ЦОЭШНЮ ТsЭОСsКХ ОНТХЦТş ЦКННələrin 

təkrar və ЛТrЛКşК ТsЭТПКНəsinə əsКsХКЧır. BКşqК ТПКНə ilə desəФ, ЛЮ ЭЮХХКЧЭı ТsЭОСsКХıЧıЧ ФШЧЭrШХЮЧК ТsЭТ-
qamətləЧЦТş ЦОЭШННЮr. MТsКХ ШХКrКq, вЮвЮХЦК Яə dezinfeksiya mərhələlərini keçdikdəЧ sШЧrК sКğ-

ХКЦ şüşə butulkaХКrıЧНКЧ Эəkrar istifadə edilməsi qeyd etməФ ШХКr, ЛЮ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ Сəcmini də azal-

НКМКqНır.  
4.3. Təkrar dövriyyə metodu: Təkrar dövriyyə qКвНКsı НК ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ ТНКrə edilməsi üçün 

istifadə edilən metodlardan biridir. Belə ФТ, ЛЮrКНК НШХКвı вШХ ТХə tulХКЧЭı ЦКННələrindən təkrar 

istifadə edilir, yəЧТ ЭЮХХКЧЭıХКr Сəmin prosesə qəbul edilir və fərqli formada istehsal edilərək yenidən 

istifadəyə ЯОrТХТr. MТsКХ ШХКrКq, pХКsЭТФ qКЛХКrı qОвН ОЭЦək olar ki, onlar təkrarən əvvəlki və ya 

ЛКşqК ПШrЦКвК sКХıЧКrКq Тstifadəyə verilə bilər. Bu qaydaya ikinci dəstə də deyilir. 

4.4. Emaletmə metodu: Bu qaydada və metodda bütün fiziki, kimyəvi, hərarət və bioloji 

dəвТşЦə və çevrilmə proseslərinə ТşКrə ОНТХТr. BЮrКНК ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ ТsЭТПКНəsinin nəticəsi kimi maddə 

enerji olaraq dövriyyəyə ЛЮrКбıХır. Məsələn, kompost kübrəsТ, ЛТШqКг, вКЧКМКq ТsЭОСsКХı, ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ 
вКЧНırıХЦКsı, ТsЭТХТФ Яə ОЧОrУТ ТsЭОСsКХı üхüЧ Сərarət enerjisindən istifadə etmə kimi proseslər bu 

qaydaya aid edilir. Bu qaydaya üçüncü dəstə də deyilir. 

Beləliklə deyə bilərik ki, ümumilikdə КrЭıq Лərk məТşət maddələrin xaric edilməsinin idarə 

edilməsТ ТşТЧə məТşəЭ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧıЧ ТsЭОСsКХı, sКбХКЧЦКsı, ЭШpХКЦКsı, НКşıЧЦКsı, ОЦКХОЭЦəsi və 

yaxud təkrar emal edilməsi və zərərsizləşНТrТХЦəsi də aiddir. Bu mərhələlər kontrol edilib, qaydaya 

sКХıЧК ЛТХən yollardan biridir və burada sanitar-gigiyena, iqtisadi, mühəndis mühafizə və estetik 

tələЛКЭХКrı Эəmin etmək üçün ən optimal qaydalar kimi öz idarə ПШrЦКsıЧı ЭКpЦКХı, ЦКХТввə edilərək, 

qanun və proqram metodu kimi istifadə edilməlidir [7]. 

 BЮ РüЧ КНКЦЛКşıЧК НüşəЧ ТsЭОСХКФ КrЭıЦıЧı, ЦəТşəЭ ЭЮХХКЧЭıХКrı ТsЭОСsКХıЧıЧ хШбКХКrКq КrЭЦКsıЧı 
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və вКşКвış ЦüСТЭТЧТЧ ОФШХШУТ prШЛХОЦХərinin həll edilməsini nəzərə alaraq deməХТвТФ ФТ, КrЭıq əlavə 

ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ ТНКrə edilməsi çətinləşНТвТЧНən bu məsələyə gələcəkdə əvvəlkindən də КrЭıq НТqqət 

yetirilməХТНТr. ВКХЧıг ЛОХə ШХНЮğЮ СКХНК, şəhərin həm ictimai, həm məТşət xidməti sahələrinin 

НКЯКЦХı ТЧФТşКПНКЧ söг КхЦКq ШХКr. 
Açar sözlər: şəhər, sənaye, məТşəЭ, ЭЮХХКЧЭıХКr, Эəkrar emal, xidmət 
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H.E. Sadeghzadeh Benam 

 

Cleaning service of municipal solid waste of Tabriz city 

 

SUMMARY 

Clarification of the inhabited environment of the city from new waste has always been one of the most 

popular problems which couldn't be solved in one way. Although, incineration landfill on the outskirts of the 
city was considered as the easiest way, however, this method leads to smoke formation and release of 
harmful gases. The second method – КЧ ТЧsЭТХХКЭТШЧ ШП НШЦОsЭТМ аКsЭО КХsШ аКsЧ’Э ОППОМЭТЯО, НЮО ЭШ ЭСО 
breeding of rodents in these areas and groundwater pollution.  
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The third way is a processing a waste and secondary processing with change of a profile of use. These 

services involve not only hygiene of the city, but also strengthen the role of recreation and entertainment, 
transportation and nature protection services for the safety of life of citizens.  

Key words: city, industry, domestic, discharge, processing, service 
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A.A.Zaytsev  

 

ƏtЫКП müСТt вКЧКşmКЬıЧНК mОmКЫХığıЧ НКвКЧıqХı ТЧФТşКПı  
(kontekstual nümunəsində) 

 

БоLASƏ 

Məqalədə ФШЧЭОФsЭЮКХ вКЧКşЦКЧıЧ əsКs üsЮХХКrı, ЦОЭШН Яə prinsiplərТ КrКşНırıХır ФТ, ЛЮЧХКrıЧ НК ФöЦəyi 

ilə ЦОЦКrХığıЧ ЭКrТбТ ТЧФТşКПı НöЯrüЧНə ЦüСüЦ ЦОЦКrХıq КЧsКЦЛХХКrı вКrКНıХЦışНır. MОЦКrХıq КЧsКЦЛХКrı ТХФ 
dəfə ФШЧЭОФsЭЮКХ вКЧКşЦК ЧöqЭОвТ-nəzərindən əЭrКПХı şəkildə təhlil olunur. Təhlil əsКsıЧНК ЦüСüЦ ЦОЦКrХıq 
КЧsКЦЛХХКrıЧıЧ ХКвТСələndirilməsТЧТЧ üЦЮЦТ qКЧЮЧКЮвğЮЧХЮqХКrı Яə istiqamətləri müəyyən edilir. 

Aхar söгХər: kontekstualizm, ekolШУТ вКЧКşЦК, КЧsКЦЛХ, qəЛЮХ ШХЦК, üsЮХ 
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A.A.Zaytsev  

Sustainable development of architecture on the example of environmental  

(contextual) approach 

 

SUMMARY 

In article there are investigated the basic receptions, methods and principles of the contextual approach 
with which during historical development of architecture significant architectural ensembles were created. 
Architectural ensembles are analyzed in details from the point of view of the contextual approach for the first 

time. On the basis of the analysis within the general laws and tendencies are revealed at designing of the 
significant architectural ensembles. 

Key words: contextualism, environmental approach, the ensemble, technique, method. 
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İ.Q.Teymurov 

 AzərbaвМan MОЦarХıq və İnşaat UnТvОrsТtОtТ 
  

AГƏRBAВCAN RESPUBLİKASININ TARİXİ ŞƏHƏRİ OLAN ŞƏKİNİN PLAN 

STRUKTURUNUN FORMALAŞMASI 

 

ŞəФТ РОЧТş ЦəНəЧТввəЭ, səЧəЭФКrХıq, ТpəФхТХТФ Яə ЧəСКвəЭ öгüЧəЦəбsЮs ЦОЦКrХıq əЧəЧəХəri olan 

ЛТr qəНТЦ AгərЛКвМКЧ şəСərТНТr. TК qəНТЦ гКЦКЧХКrНКЧ ЛüЭüЧ НüЧвК ЭКrТбşüЧКsХıq əЧəЧəХərТЧТЧ 
üЦЮЦТ бКrКФЭОrТsЭТФКsıЧК Рörə, ЛəгТ РОЧТş ЦəНəЧТввəЭ ШМКqХКrı ШХКЧ qəНТЦ şəСərХər вОrХəşНТвТ ЛöХ-
РəЧТЧ КrОКХıЧ - sКЧФТ ЛТr ОЧОrУТ ЦəЧЛəвТ sКвıХırНı. BЮ НК öг ЧöЯЛəsТЧНə ТЦФКЧ вКrКНırНı ФТ, şəСərНəЧ 
ФəЧКrХКrНК вОrХəşəЧ – ХКФТЧ СəЦТЧ ЛöХРəЧТЧ əСКЭə НКТrəsТЧə НКбТХ ШХКЧ, ЮМqКr НКğ ФəЧНХərinНəФТ ЛТr 
хШб ТsЭОНКНХı ТЧsКЧХКr - вЮбКrıНК НОвТХəЧ ОЧОrУТ ЦəЧЛəвТ ФТЦТ ЭəşəФФüХ ЭКpЦış şəСərХərə üг ЭЮЭsunlar, 

ШrКЧıЧ əСКХТsТЧТЧ sКвıЧıЧ КrЭЦКsıЧК öг ЭöСПəХərТЧТ ЯОrsТЧХər Яə ШЧЮЧ ТЧФТşКПıЧНК ЛТХКЯКsТЭə ТşЭТrak et-

sТЧХər. HКqqıЧНК НКЧışКМКğıЦıг ŞəФТ Нə ЦəСг ЛОХə şəСərХərНəЧНТr. TКrТбхТХərТЧ, КrбОШХШqХКrıЧ КrКş-

НırЦКХКrıЧК Яə ЛТr sırК qəНТЦ ЭКrТбТ ЦəЧЛəХərə ТsЭТЧКН ОЭsəФ ЦəХЮЦ ШХКr ФТ, ŞəФТ şəСərТЧТЧ, КrЭıq ЛТr 
şəСər-qКХК ФТЦТ вКrКЧЦК ЭКrТбТ ЭəбЦТЧəЧ 3 ЦТЧ ТХ ЛЮЧНКЧ əЯЯəХФТ НöЯrə ЭəsКНüП ОНТr. ББ əsrТЧ 80-ci 

ТХХərТЧНə ЛЮ şəСərТЧ 2700 ТХХТвТ rəsЦəЧ rОspЮЛХТФК səЯТввəsТЧНə qОвН ШХЮЧЦЮşНЮr. ŞəФТ şəСərТ Нəniz 

səЯТввəsТЧНəЧ 700 ЦОЭrНəЧ хШб ШХКЧ ЛТr СüЧНürХüФНə, BöвüФ QКПqКг sırК НКğХКrıЧıЧ МəЧЮЛ вКma-

МıЧНКФı НКğəЭəвТ ərКгТНə, ЭОг-ЭОг ТХЛШвЮ МШşЮЛ-хКğХКвКЧ, sОХХТ-НКşqıЧХı KТş хКвıЧıЧ sШХ sКСТХТЧНə qə-

rКr ЭЮЭЦЮşНЮr. 
 Ərazisinin dərə-təpəХТ ШХЦКsı şəhərТ Квrı-Квrı СТssələrə КвırЦışНır ФТ, ЛЮ НК ШЧЮЧ ЦöЯМЮН 

ФШЦpШгТsТвКsıЧı НКСК НК ЦürəkkəbləşНТrТr. [3] 

 Beləliklə, Şəkinin əsКs şəhər tikinti xüsusiyyəЭТ şəhərin gil borularla çəФТХЦТş sЮ Фəmərindən su 

ilə вКбşı ЭəЦТЧ ШХЮЧЦКsı, ЭТФТЧЭТХərin təЛТТ şəraitlə müvəffəqiyyətlə əlaqələndirilməsi və вКşıХХığıЧ 
şəhər tikintisinin bəНТТ qЮrЮХЮşЮЧНК əsКs ФШЦpШЧОЧЭ ФТЦТ ТşЭТrКФ ОЭЦəsilə təвТЧ ШХЮЧЮrНЮ. Şəkini 

ЛКşqК şəhərlərdən fərqləndirən bir cəhət də onun çox səliqəХТ ШХЦКsıНır. Şəkinin bu xüsusiyyətini 

XIX əsrТЧ ШrЭКХКrıЧНК A.P.ГТssОrЦКЧ öг Эəsvirində belə ЯОrЦТşНТr: «Şəhər cox gözəl mənzərəli kiçik 

НКğ хКвıЧıЧ ЛКşХКЧğıМıЧНК вОrХəşЦТşНТr. TТФТХТХər böyük qoz və ЭЮЭ КğКМХКrı КrКsıЧНК РТгХənir. Bəzi 

küçələrə НКş НöşəЧТЛ, qКХКЧХКrı Тsə təЛТТ бırНК хıЧqıХХК örЭüХЦüşНür, ШНЮr ФТ, Şəkidə heç vaxt palçıq 
olmur. Ümumiyyətlə, Şəki gözəl mənzərəsi, səliqəsТ, МКЧХıХığı, ЛШğЮМЮ ТsЭТХТвТЧ ШХЦКЦКsı, КбşКЦХКr 
isə ЛКğХКrНК ЛüХЛüХХərin cəh-cəС ЯЮrЦКsı ТХə хШб бШş ЭəsТr ЛКğışХКвır». 

 ŞəhərТЧ вЮбКrı ЛКşıЧНК şТЦКХ-şərqində yüksəklikdə səПКХı ЛТr вОrНə yerləşəЧ Şəki qКХКsı бКЧıЧ 
iqaməЭРКСı ТНТ, ШЧЮЧ ərazisinə üЦЮЦТ şəhər tikintilərТ НКбТХ НОвТХНТ. QКХКЧıЧ ЛЮrКНК вОrХəşЦəsi təkcə 

hərbi nöqteyi-nəzərdən deyil, həЦхТЧТЧ şəhərin bu hissəsində ЦТФrШТqХТЦТЧ НКСК бШş ШХЦКsı ЧöqЭОвТ-
nəzərdən əХЯОrТşХТ ТНТ. QКХКЧıЧ ЭЮЭНЮğЮ ərazinin relyefinin xüsusiyyətinə görə qala divarlarıЧıЧ хОЯrəsi 

ФТхТХНТХЦТşНТr. QКХК ТХФ ŞəФТ бКЧı NКМı кələbinin hakimiyyəti dövründə (1743-1755) ЭТФТХЦТşНТr. QКХК 
НТЯКrХКrıЧıЧ бКrТМНəЧ üЦЮЦТ ЮгЮЧХЮğЮ 1300, şТЦКХНКЧ СüЧНürХüвü 4, Мənubdan isə 8m-ə вКбıЧНır. 
DТЯКrıЧ qКХıЧХığı 2,2Ц-НТr. QКХКЧıЧ Мənub və şТЦКХНКЧ ТФТ ЭКğХı НКrЯКгКsı, ЦüСКПТгə bürclərТ ЯКrНır. 
QКХКЧıЧ divar və bürcləri zəmanəmizə НКğıХЦış СКХНК РəХТЛ хКЭЦışНır. 1958-1963-cü illərdə qala bərpa 

ОНТХЦТş, ФОхЦТş şəklinə sКХıЧЦışНır. ŞəФТ qКХКsıЧıЧ ЯКбЭТХə ШХЦЮş Яə nəzərdə tutulЦЮş ЭТФТЧЭТХərini 

göstərən 26 fevral 1853-cü il tarixli plandan göründüyü kimi, qКХКЧıЧ Тхərisində çoxlu miqdarda tikinti 

yerləşТЛ. (ШЧХКrıЧ sКвı НОЦək olar ki, 40-К хКЭırНı). [3] 

 TəЛТТНТr ФТ, Şəkinin Rusiya ilə birləşЦəsТ ЯКбЭıЧНКЧ pХКЧıЧ ЭЮЭЮХЦК ЭКrТбТЧə qədər əlli ilə вКбıЧ ЛТr 
müddət ərzində qКХКЧıЧ tikintisində müəyyən dəвТşТФliklər ШХЦЮşНЮr, КЧМКq ЛЮ ЯКбЭК qədərki tikintilər o 
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qədər də əsКsХı ШХЦКНığı üМüЧ ФШЦpХОФsТЧ üЦЮЦТ pХКЧıЧı НəвТşНТrЦəЦТşНТr. DəвТşТФliklər hər şОвНən 

əvvəl, bəгТ ЛТЧКХКrıЧ Сərbi vəziyyətlə ЮвğЮЧХКşНırıХЦКsı, Эəsərrüfat məqsədilə tikilməsi ilə ЛКğХı 
olЦЮşНЮr. DОЦəli, bununla sübut etməФ ШХКr ФТ, pХКЧНКФı бırНК НəвТşТФХТФХər nəzərə КХıЧmasa, bu plan 

ŞəФТ бКЧХığıЧıЧ ТsЭТЧКНРКСıЧı ШХНЮğЮ Яəziyyətlə bu günə gəЭТrТЛ хıбКrır. TəЛТТ şəkildə, öz-özünə yaranan 

tikintilərdən fərqХТ ШХКrКq ТsЭТЧКНРКСıЧ ЭТФТЧЭТsТ diqqətlə pХКЧХКşНırıХıЛ, ЭəЛТТ şərait burada olan saray, bir 

sırК вКşКвış ЛТЧКХКrı, СШЯЮгХКr Яə fəvvarələr ilə birlikdə kompozisiya təşФТХ ОНТr. PХКЧНК sЮ Фəmərləri ilə 

birlikdə 9 hovuz göstərilir. AzərЛКвМКЧıЧ ЛКşqК şəhərlərindəФТ бКЧ ТsЭТЧКНРКСХКrı Яə ya malikanələrindən 

fərqХТ ШХКrКq, ŞəФТ ТsЭТЧКНРКСı Тхərisindəki tikililərТЧ РОЧТşХТвТ ТХə fərqlənir. Hal-СКгırНК qКХКНК ЛüЭüЧ 
tikililərin təвТЧКЭıЧı ЛТХЦəФ üМüЧ ХКгıЦı Цəlumat yoxdur, belə ki, onlar planda yeni adlarla qeyd 

ШХЮЧЮЛХКr. AЧМКq ЛЮ pХКЧıЧ Şəki qКХКsıЧıЧ 1819-cu ildə tərtib olunЦЮş Яə əvvəllər хКpНКЧ хıбЦış Эəsviri 

ilə müqayisəsi istinadgahda xan ailəsinin müxtəХТП вКşКвış ШЭКqХКrı ШХНЮğЮЧЮ süЛЮЭ ОНТr. [1] 

 ŞəФТ şəhəri ipəkçilik səЧКвОsТЧТЧ ТЧФТşКПı ТХə əlaqədar olaraq böyüyür və РОЧТşХənirdi. Ancaq bu 

halda da əsasən əvvəХФТ pХКЧХКşНırЦК sКбХКЧıХırНı. БIБ əsrТЧ КбırХКrıЧНК şəhər tipli evlərin tikilməsi 

şəhərТЧ Квrı-Квrı СТssələrində üЦЮЦТ РörüЧüşü НəвТşТr, ХКФТЧ ФОхən əsrin 60-Мı ТХХərinə qədər 

вКrКЧЦış üЦЮЦТ ФШХШrТЭə elə bir zərər gətirə bilmirdi.  

 

ŞƏKİ БAN SARAВI 

 ŞəФТ бКЧ sКrКвı БVIII əsr AzərЛКвМКЧ ЦОЦКrХığıЧıЧ ən görkəmli abidəsТ sКвıХır. BЮ ЦОЦКrХıq 
abidəsТЧТЧ ТЧФТşКПıЧК, 1938-1940-Мı ТХХərdə КpКrıХЦış ЛərpК ТşХəri və НОЭКХХı ЦОЦКrХıq öХхü götürmə-

lərindən sonra daha da əmin olmaq mümküЧ ШХЦЮşНЮr. BЮЧНКЧ əlavə, zəmanəmizə qədər qШrЮЧЦЮş 
arxiv və ədəbi-tarixi sənədlərТЧ КrКşНırıХЦКsı, ЛЮ sКrКвıЧ ЭКrТбТЧə Тşıq sКХЦış ШХНЮ. BЮ sКrКвıЧ ЦО-

marХığı ЛКrəsində КrКşНırЦК ТşХərТЧТЧ РОНТşКЭı СКqqıЧНК 1945-ci ildə Ümumrusiya RəssКЦХıq AФК-

demiyasıЧıЧ EХЦТ ŞЮrКsıЧНК, РörФəЦХТ şərqşüЧКs Яə sənəЭşüЧКs КХТЦ, LОШЧТН SОЦвШЧШЯТх Breta-

nitski tərəfindən müdafiə ШХЮЧКЧ НТssОrЭКsТвК ТşТЧНə РОЧТş Цəlumat verilir. 

 L.S.BrОЭКЧТЭsФТЧТЧ ЛЮ ТşТЧНə xüsusi ilə ЛТr ЦКrКqХı Мəhət diqqəti cəlb edir. «Hər СКЧsı ЛТr ЦОmar-

Хıq ЭТФТЧЭТsТЧТЧ öвrənilməsТ гКЦКЧı, ТsrКrХК öг Сəllini tələb edən bəгТ qКМıХЦКг sЮКХХКr ШrЭКХığК хıбır. 
Bunlara aiddir: sözügedəЧ бКХqıЧ üЦЮЦТ ЦОЦКrХıq ТЧФТşКПı prШsОsТЧНə-tikilinin yerinin və əhəmiy-

yətinin müəyyəЧ ШХЮЧЦКsı; ЛТЧКЧıЧ ЦОЦКrХıq Сəllindəki genezis problemi, eyni zamanda hardasa 

mədəni əlaqələrТЧ prШЛХОЦТ sКвıХır; ЛЮЧНКЧ sШЧrК Тsə növbədə tikilinin ilkin görkəЦТЧТЧ, sШЧrКФı 
təbəqələşЦələrdən təmizləmək yolu ilə-bərpКsı Цəsələsi gəlir, əgər belə ЛТr СКХ ЛКş ЯОrЦТşНТrsə və 

əsasən elə bir bədii və texniki-ТЧşККЭ ОХОЦОЧЭХərТЧТЧ ШrЭКХığК хıбКrıХЦКsı ХКгıЦНır СКЧsı ФТ, ПШrЦКМК 
milli, məzmunca isə sШsТКХТsЭ ЦОЦКrХığı ШХКЧ – sШЯОЭ ЦОЦКrХığıЧıЧ ЮğЮrХК ТЧФТşКПı üхüЧ əХЯОrТşХТ 
ТЦФКЧ вКrКЭЦКХıНır. BЮ Цəsələlərin çoxusu ümumən hələ də Azərbaycan MemarХıq TКrixinin kifayət 

qədər öyrənilməməsi səbəbindən, mürəkkəb və çətin həll oluna biləcək məsələlərdir. Bir qədər daha 

КrЭıq РörФəЦХТ ЦОЦКrХıq КЛТНələrinin öyrənilməsi əsasəЧ ЦКЭОrТКХıЧ ЭШplanmasıЧК РəЭТrТЛ хıбКrır ФТ, ЛЮ 
da nəticədə, Квrı-Квrı ЦШЧoqrafiya nəşrТввКЭıЧНК Яə ЛТr sırК НöЯrТ Цətbuat məqalələrində öz əksini 

ЭКpЦış ЧəşrХərin xarakterini müəyyəЧ ОЭЦТşНТr. BОХəliklə, ЦüşКСТНə olunan abidəЧТЧ ЭЮЭНЮğЮ вОrТЧТЧ 
və əhəmiyyətinin müəyyən edilməsi çəЭТЧХТФ вКrКНır. OЧК Рörə də indiki zamanda onlКrı Цüəyyən 

etməyə cəСН вКХЧıг ЮвğЮЧ ШХНЮğЮ ЭКrТбТ НöЯr Мərçivəsində ЦüЦФüЧНür. KöФ sКХЦış rəyə görə Şəki 

бКЧ sКrКвı, sШЧ Səfəvi dövrünə (вОЧТ İrКЧ НöЯrüЧə) КТН ШХКЧ ЛТr ЦОЦКrХıq üsХЮЛЮ ФТЦТ İrКЧıЧ şəhərkə-

ЧКrı sКrКвХКrıЧıЧ ОpТqШЧЮ ШХКЧ ЛТr КЛТНə kimi qələmə verilməsТ sКrКвıЧ üЦЮЦТlikdə ЦОЦКrХıq Сəllin-

dəki genezis məsələsini və Квrı-Квrı ЦОЦКrХıq ПШrЦКХКrıЧıЧ şərhlərini böyük dərəcədə mürəkkəbləşdi-

rib. QədimdəЧ вКrКЧЦış (Лədii və sırП ТЧşККЭ ЛКбıЦıЧНКЧ) вОrХТ üsХЮЛ бüsusiyyətlərТЧТЧ, sКrКвıЧ ЦО-

marlıq sТЦКsıЧК КТН ШХЦКsı ТЦФКЧХКrıЧı ЛüsЛüЭüЧ ТЧФКr ОНən, bu cür nöqteyi-nəzərlərin mövcud olma-

sıЧК, бКrТМТ şərqşüЧКsХıq ədəЛТввКЭХКrıЧНК СöФЦrКЧХıq ОНən-iranpərəsЭ “КЧХКвış” şərКТЭТ вКrКЭЦışНır. 
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 İsЭТqКЦətini siyasi cəhətdəЧ РöЭürЦüş, qОвrТ-müəyyəЧ “ПКrs ЦОЦКrХığı” КЧХКвışı КХЭıЧНК ЦОбК-

ЧТФТ ШХКrКq ВКбıЧ Şərq ölkələrinin və həЦТЧ sırКНК SШЯОЭ бКХqХКrıЧıЧ ЛöвüФ СТssəsТЧТЧ ЦОЦКrХığı 
birləşЦТşНТr. нг ЦОЭШНШХШУТ əsКsıЧК Рörə ЛЮ Мür ЧöqsКЧХı КЧХКвış, СОх şüЛСəsТг ФТ, Квrı-Квrı бКХqХКrıЧ 
meЦКrХığıЧК Цənsub olan fərdiliyi əbəs yerə pШгЦКğК Мəhd edir. Belə bir rəydən bunu anlamaq olur 

ki, hərdəЧ sШЯОЭ rОУТЦТЧТЧ qКЧХı НöЯrüЧНə də bəzən obyektiv fikirlər ШrЭКХığК хıбКrЦış. BЮЧЮЧ НК 
səbəbləri var idi. II-Dünya MüharibəsТЧТЧ ЛКşК хКЭЦКsı ərəfəsində Mərkəzi Sovet hakimiyyəЭТ, КrЭıq 
onun cənub sərhədlərində qШЧşЮsЮ ШХНЮğЮ İrКЧ НöЯХəti ilə münasibətlərində kəskin soyuqluq 

вКrКЧЦışНır (ЛКбЦКвКrКq ФТ, ЛЮЧК qədər həm sovet hakimiyyətinin 20-30-cu illərinə aid dövrdə və 

ondan əvvəХФТ RЮsТвК İЦpОrКЭШrХЮğЮ НöЯrüЧНə, Moskva özü ücün təhlükə daha cox Türkiyədə və 

pantürkizmdə görürdü.) Lakin 1945-1946-Мı ТХХər КrКsıЧНК, Яəziyət bütövlükdə dəвТşЦТşНТr. Mərkəzi 

İrКЧ СКФТЦТввəЭТ MШsФЯКЧıЧ РöгüЧНə öг ОЭТЛКrıЧı ТЭТrЦТşНТr. BЮ гКЦКЧ AгərЛКвМКЧК ХКвТq ШХНЮğЮ 
diqqəЭТЧ КrЭırıХЦКsı prШsОsТ ЛКşХКЧЦışНır. Aгərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin və ЦОЦКrХıq 
ənənələrinin tam təsdiq olunacaq elmi məqələlərdə özünə вОr ЭКpЦКsı, öХФəЧТЧ ЦОЦКrХığıЧıЧ 
ТЧФТşКПı üМüЧ вОЧТ ЛТr НöЯrüЧ ЛКşХКЧЦКsıЧК səbəb oldu. HəЭЭК qısК ЦüННətliliyə də ШХsК SSRİ-nin 

köməkliyi ilə Cənubi Azərbaycanda Demokratik AzərЛКвМКЧ RОspЮЛХТФКsı вКrКНıХНı. 1945-1946-Мı 
illərdə, lakin əfsuslar olsun ki, bu dövləЭТЧ ЦöЯМЮНХЮğЮ Мəmi bir il sürdü. Sonra mərkəгТ İrКЧ СК-

kimiyyəti Təbrizə qШşЮЧ вОrТНərək cənubi azərЛКвМКЧХıХКrıЧ вОЧТМə qКгКЧНığı ЛЮ ЦüsЭəqilliyi, qan 

icində ЛШğНЮ. SSRİ öг МəЧЮЛНКФı pХКЭsНКrЦıЧı вОЧТНən itirdikdəЧ sШЧrК İrКЧХК ЦüЧКsТЛətlərini 

1948-1949-cu illərdə yenidən bərpa etmək qərКrıЧК Рəldi. Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə 

və ЦОЦКrХığıЧК КТН ШХКЧ ЛТr çox tarixi nailiyyətlər yenidəЧ sКбЭКХКşНırıЛ Эəhrif ediləcəФ ЛКşqК Цədə-

niyyətlərə və ЛКşqК бКХqХКrК КТН ОНТХЦəsi ücün cəhdlər edildi. Lakin Leonid Semyonoviç Bretanits-

kiЧТЧ КpКrНığı КrКşНırЦКХКrı Яə ШЧЮЧ, РОЧТş ОХЦТ ЦüгКФТrəyə хıбКrıХКМКq ЭКЦ ЭəsНТqТЧТ ЭКpЦış əməyi 

AzərЛКвМКЧ ЦОЦКrХığıЧı ФТЦХərinsə tamam yad ünsürlərə aid etmək istəklərinə bəzi hallarda imkan 

verməЦТşНТr. OЧЮЧ, qəНТЦ ŞəФТ şəhərТЧТЧ ЦОЦКrХığıЧК КТН ШХКЧ ОХЦТ КrКşНırЦКХКrı бüsЮsТХə diqqəti 

cəlb edir. Bunun da özəyində ŞəФТ бКЧХКrıЧıЧ sКrКвı КвrıМa yer tutur. Lakin bu böyük və möhtəşəm 

sarКвıЧ ТЧşКsı, ЛЮ бКЧХığıЧ Яə ОвЧТ гКЦКЧНК ЛЮ şəhərin XVIII əsrdə вКşКНığı Эəkamülü və onun ta-

rixçəsi barədə НКЧışЦКsКq ЛЮ sКrКвıЧ вКrКЧЦКsı СКqqıЧНК ЭКЦ НШХğЮЧ ЦəХЮЦКЭ ШХЦКгНı. [2] 

 ŞəФТ бКЧХКrı, бüsЮsən də saraвı ТЧşК ОЭЦТş Məmməd HəsəЧ бКЧ, бКЧХığıЧ üЦЮЦТ Лəylik sinfin-

dəЧ вКХЧıг öг öХхüХəri ilə secilirdi. Xan iri torpaq mülkiyyətçisi idi. Bununla birgə, xan eyni za-

manda, həm də бКЧХığıЧ ən iri bir taciri idi.  

БКЧХКrıЧ вКХЧıг ТrТ Яə ЯКrХı Лəy sinfinin nümayəndələrТ ШХЦКХКrı ЦəsələsТ, ШЧХКrıЧ ЦəТşətində də 

özünəməxsus iz qoyurdu. Xüsusən də bir iz, öz əФsТЧТ sКrКв ЦОЦКrХığıЧНК ЭКpЦışНır. BЮ НöЯrüЧ бКЧ 
sКrКвХКrı, ШЧХКrХК ЛТr sШsТКХ sТЧПə mənsub olan daha kiçik nümayəndələrinə məбsЮs вКşКвış ОЯХərindən, 

əslində sadəcə özünün böyük olan və daha da zəngin formada bəzəНТХЦТş ЛТЧКХКrı ТХə fərqlənirdilər. 

ŞКrКвХКrıЧ ФШЦpШгТsТвКХı-ЦОЦКrХıq Сəlli, ümumilikdə və НОЭКХХı şəkildə hər zaman bu sarayХКrı əhatə 

edən tikililər ЦОЦКrХıq ТХə orqanik cəhətdən əlaqəli idi. XVIII əsrdə ŞəФТ бКЧХığıЧıЧ гənРТЧ şəhəri və 

onun hakimləri - ŞəФТ бКЧХКrıЧıЧ ТqКЦəЭРКСı ШХКЧ ŞəФТ şəhərində BöвüФ QКПqКг sırК НКğХКrıЧıЧ Мənub 

вКrğКЧХКrıЧıЧ ЦОşəХТФХТ вКЦКМХКrıЧНК вОrХəşЦТşНТr. Şəhərin yerləşНТвТ ТЧНТФТ Цəkan, nisbətən son 

dövrlərə aiddir. 1772-ci ilədək o, bir qədər КşКğıНК (НОЦəФ ШХКr ФТ, KТş НКТrəsinin mərkəzində) yerləş-

ЦТş, СКЧsıЧНКЧ ФТ, Ш, ТЧНТФТ вОrТЧə, şəhəri demək olar bünövrəsinədək dağıЭЦış, РüМХü sОХ КбıЧıЧНКЧ 
sШЧrК ФöхürüХЦüşНür. O гКЦКЧ НəСşətlə НКşКЧ KТş МКвı, NЮбКЧı öгülünə qədər elə uçurtdu ki, evləri və 

zəЧРТЧ ЛКğХКrı Цəhv oldu. Minlərlə insanlar güclü selin qurЛКЧı ШХНЮ. O ЯКбЭНКЧ ЛərТ NЮбКХıХКr НКğХКrıЧ 
maililiklərində, dərəЧТЧ şərq tərəfində məsФЮЧХКşЦışНıХКr, СКЧsı ФТ, ТЧНТФТ şəhər вКrКЧНı [2]  

 Şəhərdə mənzərəli yerdə yerləşЦəsТ ФОМЦТşНən diqqəti özünə cəХЛ ОНТrНТ. Şəhərin müxtəlif 

zamanlara aid görünüb-sКбХКЧıХЦış ЛТr sırК söгХə ОНТХЦТş Эəsvirləri, onun ötəri qonaqlarda qismən 
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rШЦКЧЭТФ хКХКrХКrНКЧ вКrКЧЦış fəsahətli təəssürКЭХКrıЧ səviyyəsindən xəbər verir. BöвüФ rЮs şКТrТ 
A.S.PЮşФТЧТЧ НШsЭЮ, РОЧОrКХ N.N.RКвОЯsФТ NЮбК вКбıЧХığıЧНКФı НüşərgələrdəЧ öг вКбıЧХКrıЧК вКг-

Нığı ЦəФЭЮЛЮЧНК şəhəri bu cür təsvir edir: « MəЧ ŞəФТ бКЧıЧ pКвЭКбЭı Şəkidə iki keçidlik məsafədəki 

Нüşərgədəyəm. MəЧ ЛЮ НТвКrı ЛöвüФ СОвrКЧХıqХК РəzirəЦ, ЛТгТЦ Нüşərgədə ЧКr, вЮХğЮЧ, хТЧКr 
ЦОşəsində yerləşТr. Şəki çox gözəХНТr, ЛЮ ЛöвüФ ЦТqвКsНК BКğхКsКrКвНır. BЮrКНК 14 ЦТЧ əhali ya-

şКвır, 3 ЦТЧ ОЯ Рöгəl mənzərəli DКğısЭКЧ НКğХКrıЧıЧ ətəyində yerləşТr. ŞəhərТЧ pХКЧХı sбОЦТ ШЧЮ 
bütövlükdə şТЦКХТ-şərqdən cənubi-qərbə НШğrЮ QЮrМКЧК хКвıЧ вКЭКğıЧıЧ öгüЧəməбsЮs şШбМəhətli 

qırılan kompozisiya oxu ilə kəsərək müəyyənləşНТrТХТr. Yayda özünün dərТЧ, НКşХı-qКвКХı вКЭКğı ТХə 

sakitcə şırıХНКвКЧ QЮrМКЧК хКвıЧıЧ sКСТХХəri və bir-хШб НКğ КбıЧХКrı ФТЦТ МШşЮЛ-хКğХayaraq bolluca 

yaz və вКв вКğışХКrı хКğıЧНК – ТЧНТФТ гКЦКЧıЧ öгüЧНəФТ şəhərin əsКs ЦКРТsЭrКХı ЯəzifəsТЧТ НКşıвırНı, 
hansıЧНК ФТ, ЛöвüФ ФКrЯКЧsКrКХКr, sənəЭФКrХıq, ЭТМКrəЭ şəbəkələri və s. ЛТЧКХКrı МəmləЧЦТşНТr. ВКбıЧ 
Şərqin bir çox orta əsr şəhərləri kТЦТ, ŞəФТЧТЧ pХКЧХı-ЦОЦКrХıq ЦərkəгТ ШХКЧ, şəhərin özünəməxsus 

qala istehkam tipli «kremli» - НКğıЧ НöşüЧНə qərКr ЭЮЭЦЮş Яə ШЧЮЧ вКЧıЧНКЧ ФОхən əsas magistral-

ХКrı Яə qКХКвК вКбıЧ əraziləri nəzarətdə sКбХКвırНı.  
QКХКЧıЧ НТЯКrХКrı ПКsКН ЦüsЭəvisindən çox qКЛКrıq şəkildə önə хıбКЧ хШбХЮ ЦТqНКrНК ЛürМХərlə bər-

kiНТХТЛ. QКХКЧıЧ ЭТФТХЦəsТ ЭКrТбТ « » qəzetindəki anonim məqalədə olduqca dəqiqliklə göstərilib:  

«... 1790-Мı ТХНə HüsОвЧ БКЧ Şəkidə qeyri-bərabər хШбЛЮМКqХı РörüЧüşНə, küncləri daxilə girən və 

xaricə хıбКЧ, НКТrəvi əhatə ЮгЮЧХЮğЮ 500 sКУОЧə (1666 Ц ) вКбıЧ ШХКЧ НКşНКЧ РОЧТş ЛТr ТsЭОСФКЦ ТЧşК 
edir...» [2] 

ŞəФТ (NЮбК) qКХКsı üгərində bir neçə dəfə ruslar tərəfindən dəвТşТФХТФХər КpКrıХЦışНır, ЛТr ЧОхə 

bürclərТЧ ПШrЦКsı НəвТşНТrТХЦТş, qКХКЧıЧ ФüЧclərində ЛКsЭТШЧХКr ФТЦТ КrЭırЦКХКr əlavə edilərək, divar-

larıЧı бОвХТ ЮМКХЭЦışНıХКr.  
QКХК НТЯКrХКrıЧıЧ ЦürəkkəЛ ФШЧПТqЮrКsТвКsı, бКХq КrКsıЧНК ЛОХə bir əfsanənin meydana gəlmə-

sinə səbəЛ ШХНЮ ФТ, НТЯКrХКrıЧ ФШЧЭЮrХКrı - Şəki xan sülaləsТЧТЧ ЛКЧТsТ HКМı Çələbinin törəmələrindən 

biri olan - ШЧЮ ТЧşК ОНəЧ şəбsТЧ КНıЧıЧ ПШrЦКsıЧı Эəkrar edir. [2] 

QКХКЧıЧ ərazisində ŞəФТ бКЧХКrıЧıЧ sКrКвı, бТНЦətlər, qarnizon üçün və s. tikililər yerləşТrНТ. 
Açar sözlər ŞəkТ, şəhər, sənətkarlıq, qala, xan sarayı, mənzərə, dağlar, ərazi. 

 

ƏDƏBİВВAT 

1.  . .  . XVI-БIБ . . . . . . Bak -

1964. 248 .  
2.  . .,  . . 342-348. . . . . . 

Bak -1952. . 672.  

3. Salamzadə Ə.R. Şəkinin memarХıq КЛТНələrТ. BКФı-“EХЦ”-1987. 136. səh. 

4. Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək) I-cild. Azərbaycan Dövlət NəşrТввКЭı 
BКФı-1994. 688 səh. 

5. M Ц  A.   . « ». -1988. 68 .  
 

. .  
 

   , щ    
  

 

Ю  

 -   ,  ,   ,    
-      .  XVIII   , 



MОЦarХıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 
23 

           , 
        . 

    ,   -
 -   ,     -   - . 

К  ; , , , ,  , , , .  
 

I.G. Teymurov 
 

Formation of planning structure of Shaki, historical City of Azerbaijan Republic 
 

SUMMARY 

The architecture surrounding palaces was always generally and detailed associated with their 
architectural and compositional solution. Shaki, the rich city of Shaki Khanate and its rulers – SСКФТ KСКЧs’ 
residence was situated in woodlands slopes of south ravines of Greater Caucasus Ranges in XVIII centuries. 

The current site of the city relatively belongs to last period. Planned scheme of city is entirely determined 
with specific multilateral brittle compositional arrow from north – east to south – west along Gurjana river.  

Key words: Shaki, city, craftsmanship, castle, khan palace, scenery, mountains, territory.  
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Türkiyə Siirt Universiteti 
 

MEMARLIQ TİKİLİLƏRİNİN EPİQRAFİK QURULUŞLARININ TоRK  ABİDƏLƏRİ 

İLƏ EВNİLİK DEKOR DETALLARI 
 

Məqalədə məqsəd memarlıq tТkТlТlərТnТn epТqrafТk yazılarının, onların kТtabələrinin dekorativ 

bə həm də konstruktiv xüsusiyyətlərТnТ araşdırmağa çalışacağıq. Bu araşdırmanı Azərbaycanın və 

Türkiyənin tikililəri üzərində aparmağı nəzərdə tuturuq. Daha dəqiq isə Naxçıvan və Diyarbakr 

abidələrinin kitabələrindəki tərtТbatın aparılması prТnsТpТnТ araşdırmağa çalışacağıq.  
MənbələrdəЧ КвНıЧ ШХЮr ФТ, ЦОЦКrХıq ЭТФТХТХərinin bəzəyində müxtəХТП вКгıХı səthlər XII- XIII əsr-

lərdə НКСК РОЧТş ЯüsəЭ КХЦКğК ЛКşХКНı. BЮ Цəqalədə Azərbaycanda belə ЦОЦКrХıq ЭərЭТЛКЭıЧı NКбхıЯКЧ 
türbələrində və Türkiyədə isə DТвКrЛКФr ЦОЦКrХıq əsərlərində qКrşıХıqХı КЧКХТгТЧТ ЯОrЦəyə хКХışКq. 

MКrКqХıНır ФТ, НКş ЦТЧКrələrdə ОpТqrКПТФ вКгıХКr ОвЯКЧКХЭı гШХКqНК Нüгəldilirdi. Lakin kərpic mina-

rələrdə ОpТqrКПТФ вКгıХКr НТЯКr səthlərində də qurulurdu. XII əsrТЧ ШrЭКХКrıЧНК Aгərbaycan memarХığıЧНК 
monumental tikililərin hətda dam örtüklərində də firuzəyi fənglТ şТrХТ НОФШr ЛəzəФ ФТЦТ ТşХənilirdi. Bu 

ЛКбıЦНКЧ NКбхıЯКЧ ЦОЦКrХığıЧıЧ şКС əsərlərindən olan Möminə xatun türbəsi daha çox marКq НШğЮrЮr. 
BəНТТ НКş вШЧЦК Aгərbaycan və eləcə də Türkiyənin bir neçə vilayətlərinin tikintilərində yüksək texniki 

vasitə dərəcəsinə çatməş хКЭЦış Яə ЛТЧКХКrıЧ ЦОЦКrХıq ЭərЭТЛКЭıЧНК ТsЭТПКНə edilirdi. Dekorativ keramika 

ilə örЭüХЦüş ЛТЧКХКrıЧ ПКsКНХКrıЧНК Тsə ОpТqrКПТФ вКгıХКr ЦüбЭəlif ölçülərdə həkk olunurdu[1.32–56 s]. Bu 

zaman təЛТТ ФТ, вКгıХКrıЧ Чə dərəcədə əhəmiyyətli oХЦКsı Яə əsasən də qЮrЮХЮş ЦОЭШНЮ Чəzərə КХıЧırНı. 
MəsələЧ, КşКğıНКФı şəkildə Diyarbakr Ulu camisinin üst və КХЭ qКЭıЧНК ОpТqrКПТФ вКгıХı pШrЭКХıЧНКЧ ЛТr 
fraqmenti göstərəФ. Şəkildən görünür ki, abidələrin dekorativ gözəХХТвТЧТ КrЭırЦКq Яə təm də tikilinin 

konstruktivliyinə az da olsa köməyi olan kitabələr və bəzəklər öa xarakterləri ilə hər ЯКбЭ КrКşНırıХЦКХı, 
КФЭЮКХ ЛТr pШЛХОЦ ШХЦЮşНЮr. EХə ЛЮ ЛКбıЦНКЧ Türkiyənin Diyarbakr vilayəti öz möhtəşəЦ ЦОЦКrХıq 
tikilililəri ilə hər kəsТЧ гöЯqüЧü ШбşКвır Яə mütəxəssislərdən sanki təНqТqКЭ ТşТ КpКrЦКХКrıЧı РöгХəyir. Biz 

də məqalədə qoyulan bu məsələni əhatəХТ КrКşНırЦКğК хКХışКМКğıq. 
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SəkТХ 1.a.DТвarbakr UХu МaЦТsТnТn üst qatınНakı və b. aХt qatınНa ОpТqraПТk вaгıХı portaХınНan bТr ПraqЦОnt 
 

 Hər iki ölkənin tikililərinin iri divar səthlərində stilə ШХЮЧЦЮş Яə bir neçə dəfə təkrar olunan di-

ni kəlamlar hətda uzaq məsafədən belə вКбşı ШбЮЧК ЛТХТr. FrТг üгərində ШХКЧ ЛЮ вКгıХКr хШб ЯКбЭ вК 
kiməsə həsr ШХЮЧЮr,вК НК СöФЦНКrıЧ ЦərКЦıЧı РösЭərirdi. Çox vaxt belə вКгıХКr МШб ТЧМə ТşХənildi-

yindəЧ КЧМКq вКбıЧ Цəsafədən oxunurdu. Yenə də Türkiyədən Gizrə UХТ МКЦТsТЧТЧ ОpТqrКПТФ вКгıХı 
НКşХКrıЧı ЦТsКХ хəkə bilərik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Səkil 2. Gizrə UХТ МaЦТsТnТn ОpТqraПТk вaгıХı НaşХarınНan ПraqЦОnt 

Əlbətdə binalКrıЧ ЭТФТЧЭТ ЭКrТбТЧТ, ЮsЭКХКrıЧ КНХКrıЧı, Хəqəblərini göstərəЧ бırНК вКгıХКr əsasən 

pШrЭКХХКrıЧ бШЧхКХКrıЧНК, ЦОНКХвШЧХКrıЧНК Яə ЛКşqК вОrХərində də yerləşНТrТХТrНТ. Məsələn Mö-

minə xatun türbəsТЧТЧ бШЧхКХКrıЧНКФı ФТЦТ.  
Demək olar ki, yüksək keyfiyyətli ПТrЮгОвТ şТrХТ ОХОЦОЧЭ КХЦКq üşüЧ бırНК НöвüХЦüş ЦТne-

rallarıЧ Эərkibinə kimyəvi maddələr qКrışНırıХıЛ ЛТşТrТХТrНТ. AХıЧКЧ СКгır ЦКННə ЭШг СКХıЧК sКХıЧır-
Нı. SШЧra onu su ilə qКrışНırırНıХКr. LКгıЦı qКЭıХığı КХКЧНКЧ sШЧrК ЦürəkkəЛ ФШЦpШгТвКХı 
elementlərdən bunХКrıЧ ЭərЭТЛКЭıЧНК ТsЭТПКНə edilirdi. Frizlərdə və portal üzərindəki epiqrafik 

вКгıХКr ОвЧТ гКЦКЧНК ШrЧКЦОЧЭХəşНТrТХТrНТ. BЮ вК əvvəlcədəЧ НüşüЧüХЦüş şəkildə və ya təqribi 

olsa belə son nəticə orЧКЦОЧЭ ФТЦТ КХıЧırНı. BОХə вКгıХКrıЧ ПШЧЮЧЮ Чəbati ornamentlər təşФТХ 
edirНТ. ƏsКsən belə вКгıХКr НОФШrКЭТЯ бКrКЭОr НКşıвırНı. DКş ЛТЧКХКrНК ОpТqrКПТФ вКгıХКr əksər hal-

larНК бüsЮsТ КвrıХЦış pШrЭКХ səthlərində yerləşНТrТХТrНТ Д2.34-46s]. Dekorativ medalyonlarda isə 

müxtəlif ornamental kompozisiвКХКr qısК НТЧТ Яə вК хШб ЯКбЭ ЮsЭКХКrıЧ –ТЧşККЭхıХКrıЧ şТПrələnЦТş 
adlar göstərirdi. DeməФ ШХКr ФТ, Ш ЯКбЭХКrНК ТşХəЧТХЦТş ШrЧКЦОЧЭКХ səthlərin belə füsüЧФКr ТşХə-

nilməsi nəqqКşХКrıЧ вüФsək dərəcədə prШПОsТШЧКХ ШЦКХКrıЧı РösЭərirdi. Belə sənətkarlar əsasən 

öz əsərlərini əvvəlcədəЧ НКş üzərində oyurdular və ya karamik minalardan kəsТХЦТş СТssələrdən 

düzəldirdilər. 
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 Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, ЛüЭüЧ НöЯrХərdə və СКгırНК ЛОХə ЦОЦКrХıq НОФШrЮЧЮЧ СКгırХКЧЦКsı 
və üzlənməsi tikinti prosesi ilə eyni zamandК КpКrıХır. DТЯКrХКr СörüХНüФМə və ЛТЧКЧıЧ üгХənməsi 

mərmər və ya digər plitələr və вК ФКşıХКrХК üгХənirdi. Bununla bərabər ЛТЧКХКrıЧ pХКЧХКrıЧı СК-

гırХКyarkəЧ ЭТФТЧЭТЧТЧ ЦОЦКrХıq НОФШrЮЧЮЧ НОЭКХХКrıЧıЧ ЭərЭТЛ ШХЮЧЦКsıЧК, РОЧТş Эətbiq olunacaq 

modul sisteminin əhəmiyyətinə də fikir verirdilər. Bu hal isə ЭТФТЧЭТ qЮrЮХЮşХКrıЧНКФı Эəhrif 

ШХЮЧЦКЧıЧ qКrşısı КХıЧırНı. BОХəliklə, ТФТ prШpШrsТШЧКХХКхНırЦК sТsЭОЦТЧə əsasən hesablama və 

ЛТЧКХКrıЧ Квrı-Квrı СТssələrТ КrКsıЧНКФı Нəqiq və qКrşıХıqХı öХхü ЦüЯКПТqХТвТ əldə edilirdi. Hesab-

lama sistemi- ФЯКНrКЭıЧ ЦШНЮХ sТsЭОЦТ Яə həndəsiliyi isə ФЯКНrКЭıЧ Эərəfləri və dioqonallari kimi 

хıбış ОНТr. BЮ СКХ TürФТвə ЦОЦКrХığıЧНК НК öгüЧü qКЛКrıq şəkildə biruzə verir. Tikililərdəki mo-

НЮХ sТsЭОЦТ ЦОЦКrХıq ЦОЦКrХıq ФШЦpШгТsТвКХКrıЧıЧ вКrКНıХЦКsıЧНК əЧ РОЧТş Эətbiq olunan sahə-

lərindəЧ ЛТrТНТr. BЮ üsЮХ ЛТr ЧöЯ ЛТЧКЧıЧ ЯКСТН əsКsıЧı ЭəşФТХ ОНТr. Д3.55 –73 s.] 

Məlumdur ФТ, ЦШНЮХЮЧ ЛöвüФХüвü ЛТЧКЧıЧ ФШЧsЭrЮФЭТЯ əsКsı ТХə МТННТ şəkildə əlaqədə olur 

və süЭЮЦХКrıЧ НТКЦОЭrТЧНən, aşırıЦıЧ ЛöвüФХüвüЧНən, günbəzin və həmçinin tətbiq okunan 

tikinti materТКХıЧıЧ КsıХı ШХЮrНЮ. Aгərbaycanda modul XIV əsrdə NКбşıЯКЧıЧ ОвЧТ КНХı Фəndində 

yerləşən 12 yarıЦsТХТЧНr şəФТХХТ QКrКЛКğХКr ЭürЛəsində КşФКr ОНТХЦТşНТr. MШНЮХ sТsЭОЦТ Сəmcinin 

NКбхıvandaФı ƏМəЦТ ƏЛЮЛəФr ШğХЮ Цəktəbinə məxsus tikililərdəЧ ШХКЧ ВЮsТП KЮsОвr ШğХЮ Яə 

Möminə xatun türbələrində də КşФКr ОНТХТЦşТr. Д4. 67-71s]. TəНqТq ОНТХТЦТşНТr ФТ, Сər üç tikilinin 

Квrı-Квrı СТssələri onlarıЧ СörРü qЮrЮХЮşЮ Яə ФШЦpШгТsТвКsı ЯКСТН ЦШНul ölçüsü ilə vəhdət təşФТХ 
edir. Bu üsul düz xəЭХТ sТsЭОЦ ФТЦТ РОЧТş вКвıХЦışНır. BЮ Эəkcə kərpic tikililərdə НОвТХ, НКş ЛТna-

larda da təЭЛТq ОНТХЦТşНТr. 
 Əlbətdə ЛТЧКХКrıЧ ЭТФТЧЭТ ЭКrТбТЧТ, ЮsЭКХКrıЧ КНХКrıЧı, Хəqəblərini göstərəЧ бırНК вКгıХКr 

əsasən pШrЭКХХКrıЧ бШЧхКХКrıЧНК, ЦОНКХвШЧХКrıЧНК və ЛКşqК вОrХərində də yerləşНТrТХТrНТ. Məsə-

lən, ВЮsТП KЮsОвr ШğХЮ ЭürЛəsТЧТЧ вКгıХКrı ФТЦТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SəkТХ 3. ВusТП KusОвТr oğХu türbəsinin naбışХı səthindən fraqment 

 

XII-XIII əsrlərdə hər iki ölkədə ЦОЦКrХıq tikililərТЧТЧ qЮrЮХЮşХКrıЧНК sЭКЧНКrЭХКşЦК ОХОЦОЧЭХəri 

də РОЧТş ТЧФТşКП ОЭЦəyə ЛКşХКвır. BТr ЭərəПХТ üгХüФ ЛХШФХКrıЧ вОrТЧТ ТФТЭərəfli sadə üгХüФ ЛХШФХКrı ЭЮЭЮr. 
SənəЭФКrХКrıЧ ЛЮ üsЮХЮ ЭТФТХТ ФШЦpХОФsХərində dəfələrlə təkrar edilməklə abidənin bədii tərtiЛКЭıЧı 
daha gözəl və гöЯqХü ШХЦКsıЧК хКХışırНıХКr. BЮ üsЮХНК pШХТбrШЦ ЦШгКТФК ОХОЦОЧЭХərindən və 

sЭКЧНКrЭ ЛХТФХКrНКЧ РОЧТş ТsЭТПКНə edilirdi. Bundan əlavə ЛТr sırК ЦОЦКrХıq НОЭКХХКrıЧНКЧ Лəzi 

elementləri, xüsusuilə ЦОЦКrХıq НОЭКХХКrıЧıЧ sЭКХКФЭТЭХəri və onlarəЧ sЭКЧНКrЭХКşНırıХЦış ФШЦpШnent-

ləri əvvəlcədəЧ СКгırХКЧırНı. MОЦКrХıq ЭТФТХТsТЧТЧ вОrТЧНən və xüsusiyyətindəЧ КsıХı ШХКrКq üгХüФ Фər-

piclərinin forma və ölçüləri də dəвТşТХТrНТ. 
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Səkil 4. Diyarbakr Ulu Cami Məsudiyyə Mədrəsəsinin kitabəХТ Овvanının bТr ПraqЦОntТ 

 

MШЧЮЦОЧЭКХ ЛТЧКХКrıЧ üг örЭüвü Сər iki ölkənin müxtəХТП şəhərlərində vahid konstruktiv sxemə 

malikdir. BəгТ ЛТЧКХКrıЧ şТrХТ Фərpiclərlə üzlənməsi əsКs СörРü qЮrЭКrКЧНКЧ sШЧrК ЛКşХКвırНı. ƏsКsən 

şТrХТ Фərpiclər şКqЮХТ Яə üfüqi vəziyyətdə qoyulurdu.Üzlük kərpiclər bir qayda olaraq gəc məhlul ilə 

bərkidilirdi. Bu məСХЮХЮЧ ЦıСФəmliyini nəzərə alaraq ustalar ondan seysmikliyi yüksək olan yerlər-

dəki tikililərdə də istifadə edirdilər. Dediklərimizi Gülüstan türbəsində nümunə kimi КrКşНırКq. BОХə 

ФТ, qЮrЮХЮş ОЭТЛКrı ТХə kvadrat olan türbənin tinləri iki müstəvi ilə kəsildiyi üçün ikinci yarusda oniki 

tilli olur. Postament isə zəngin tərЭТЛ ОНТХЦТş ФКrЧТгХə ЭКЦКЦХКЧır ФТ, ШЧЮЧ НК üгərində günbəz 

ЮМКХНıХır. ƏЧ вЮбКrı СТssəsinin müstəvisi üzərində qЮrЮХЮşМК Цürəkkəb və eyni zamanda zərif 

ornamentlər ТşХəЧЦТşНТr. BЮ СТssə təssüf ki, indiki dövrə qədər gəХТЛ хКЭЦКЦışНır. Д5. 125 –140 s.] 

Gülüstan türbəsТ qırЦıгı qЮЦНКşıЧНКЧ ТЧşК ОНТХЦТşНТr. AЛТНəЧТЧ НТЯКrХКrı Тsə ТrТ хКвНКşıЧНКЧ 
СörüХЦüş və onlara təЦТг вШЧЮХЦЮş НКşНКЧ, ЭürЛənin kürsülük hissəsinə isə səkkiz cərgə bir-birini 

ЭКЦКЦХКвКЧ ТrТ НКşХКrНКЧ üг хəФТХЦТşНТr. BüЭüЧ МərgələrТЧ КrКsıЧК əvvəlcə хКrpКгХКşНırıХЦış РЮşə 

НКşХКrı qШвЮХЦЮş Яə sШЧrК ШЧХКrıЧ КrКsı СörüХЦüşНür. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil5. Gülüstan və ВusТП KusОвТr oğХu türbəsinin kitabələrindəkТ ОpТqraПТk вaгıХar və ornamental səthlər. 
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Əcəminin dəyərli əsərlərindən olan Gülüstan türbəsi səthindəki tərЭТЛКЭı Яə kitabələrinin möh-

təşəmliyi ilə Anadolu SəХМЮq НöЯrü ЦОЦКrХığıЧК НК öг Эəsirini göstərЦТşНТr. LКФТЧ ЛЮ ЦОЦКrХıq ТЧ-

cisi öz dövründə həm Azərbaycan və həm də Türkiyə ЦОЦКrХığıЧК Рətirdiyi yenilikləri ilə yadda qa-

lan oldu. Eləcə də QКrКбКЧХıХКrНКЧ qКХКЧ Aвşə Bibi türbəsindəalt və üst tərЭТЛКЭıЧıЧ РОЧТş, ШrЭКsХ НКr 
və bütün gövdəsi bəzəkli olan minarələrdən sonra, AzərЛКвМКЧ ЦОЦКrХığıЧıЧ öгüЧəməxsus yolu 

ШХКЧ вЮбКrıвК НöğrЮ НКrКХКЧ sКНə, silindrik gövdəli ЦОЦКrХıq qЮrЮХЮşХКrı Səlcuqlu minarələri ilə 

Anadoluya da gəХТЛ хКЭЦıхНТr. TürФ ЦОЦКrХКrı, sənəЭФКrХКrı НК ЛЮ ЦОЦКrХıq qКЧЮЧКЮвğЮЧХЮqХКrıЧНК 
çox dəyərlənərək daha möhtəşəm abidələr вКrКЭЦışХКr. 

İsЭər Azərbaycanda və istər Türkiyədə ЛКşqК sənət növlərТ ФТЦТ ЦОЦКrХıq sКСəsində də ШбşКr 
cəhətlər, eyni tip abidələr çoxdur. Belə ФТ, İsЭКЧЛЮХ Эərzində tikilən CəЧКЛТ ƏСЦəН PКşК Цəscidi, 

FərСКН PКşК Цəscidlərinin künbəzləri və tərЭТЛКЭХКrı AгərЛКвМКЧ ЦОЦКrХıq КЛТНələri ilə bənzəri 

ЯКrНır. TəЛТТ ФТ, ЛЮ ЦОЦКrХıq ЭТФТХТХərindən özlərinin bəziləri hətda bizə qədər tam tikili olaraq yox, 

bir neçə dəfə bərpa olunduqdan sonra çatsalar da onlar СКqqıЧНК ЭКЦ söг НОЦək mümkün olmur. 

Bəzən hər СКЧsı ЛТr НОЭКХХК Яə ya bənzər abidələrə istinadən fikir yürütmək olur. 

 Beləliklə, məqalədə memarlıq tТkТlТlərində olan epТqrafТk quruluşların, türk abТdələri ilə eyni 

olan dekor detallarının qarşılıqlı əlaqısini verməyə çalışmışıq. Belə ki, hər hansı ölkənТn memarlığı 
olursa olsun orada memarlıq detallarının qurulma qaydaları, prТnsТp və özünəməxsus xüsusiyyətləri 

vardır. Təbii ki, bir məqalədə bütün bunların hamısını vermək mümkün olmasa belə onlardan bir 

qismini verməklə tam bir fikri ifadə etmək olur. Biz də Azərbaycan və Türk abidələrТnТn qarşılıqlı 
analizini kitabələr üzərində aparmağa calışdıq.Burada üstünlük Azərbaycan tərəfdən Naxçıvan 
memarlığına, TürkТyə tərəfdəın Тsə DТyarbakr memarlığına verТlmТşdТr.  

Açar sözlər: ОpТqrКПТвК, НОФШrКsТвК НОЭКХХКrı, ЦОЦКrХıq, əks analiz.  
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Keskin Muhammed  
 

Common details epigraphic decoration of buildings architecture with Turkish monuments 
 

SUMMARY 

In this article author have tried to give general details epigraphic decoration of buildings architecture 
with Turkish monuments. It is noted that, irrespective of the structure of selected countries, each of which 
has the general principles and rules inherent characteristics. Of course, within the limits of article not 

possible to give all these details. However, the author emphasizes that present some of them, can create a 
general understanding of some of them. Combining these materials, the author among the monuments of 
Azerbaijan to give preference Nakhchivan and in Turkey Diyarbakir. 

Key words: epigraphic, details of decoration, architecture, counter-analysis 
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S.H.Orucov 

BКФı və Orta əЬЫ şəЫq şəhərləЫТЧТЧ ТЧФТşКПı 
 

БоLASƏ 

BКФı şəhərТЧТЧ sЭКЧНКrЭХКrıЧıЧ СərtərəПХТ КЧКХТгТ ЭКrТбТ ПШrЦКХКşЦış şəhərin bir çox akseptlərindən o 
cümlədəЧ şəhərТЧ ТЧФТşКП НТЧКЦТФКsıЧНКЧ ЛКşХКЦış ТФТ ЦТqвКsХı ТqЭТsКНТ-ticarət, siyasi mərkəz çevril-
məsinə qədər ТşıqХКЧЦКsıЧК ТЦФКЧ вКrКЭЦışНır.  IX-X əsr AzərЛКвМКЧ ЭКrТбТ şəhərlərinin formaХКşma-
sıЧıЧ əsКsıЧНК qəsr, НКбТХТ şəhər- “ŞəСrТsЭКЧ” Яə ЛКвır şəhər-“RКЛКН” ЭəşФТХ ОЭЦТşНТr.  Plan-məkan struk-
turunun formaХКşması Цərkəz əЭrКПıЧНК КrНıМıХ, НТЧКЦТФ, ЦШЧШХТЭ sıбХКşЦК prТЧsТpТЧə əsКsХКЧЦışНır.  
SОЧЭrТФ ТЧФТşКП ПШrЦКsı ЧüЯəəЭrКПı sıбХКşЦК вШХЮ ТХə şəhər srtukturunun böyüməsi ilə вКЧКşı вОЧТ 
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mərkəzlərin də ПШrЦКХКşЦКsıЧК Яə özünə birləşНТrТХЦəsinə səbəЛ ШХЮr. Şəhər ərazisinin büyüməsi bir 

qКвНК ШХКrКq ТМЭТЦКТ şəhər mərkəzinin böyüməsi və вКşКвış sЭrЮФЭЮrХКrıЧıЧ ЦШЧШХТЭ sıбХКşЦКsı ТХə 
nəticələЧТr. QКpКХı Сəyətlərdə dar küçələrin kontrast mühitlərinin monolit birləşЦəsi əsКsıЧНК sıб şəhər 
sЭrЮФЭЮrЮ ЛЮrКНК вКв, qış КвХКrıЧНК əХЯОrТşХТ ТqХТЦ şərКТЭТЧТЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧК ФüХəФsТг ТsЭТ СКЯК şəraitində 

havКЧıЧ Эəmizlənməsinə güclü küçələrin zəifləməsinə şərКТЭ вКrКЭЦışНır. 
Açar sözlər: BКФı, OrЭК əsr НöЯrü, İsХКЦ şəhəri, Orta əsr şəhərlərinin təşФТХТ prТЧsТpХəri və 

xüsusiyyətləri. 

 

S.H.Orudjov 
 

Baku and development of medieval towns of the east 

 

SUMMARY 

The analysis of the structure of Baku made it possible to trace up the dynamics of the development 

of the town since its appearance till its turning into the big trade – economic and political centre. 

Territorial rise of the town was accompanied by the development of the social centre and concentration 

of dwelling structures. High density of the building based on the contrast of yards and narrow street 

spaces ptomoted the formation of favourable microclimate. 

Key words: Baku, medieval period, Islamic town 
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UOT 624.501  

L.F. Aslanov  

 AzərЛКвМКn MОmКrlıq və İnşККt UnТvОrsТtОtТ 
 

NEFTQAZ MƏDƏN QURĞULARININ TƏZВİQ ALTINDA OLAN TUTUM 
APARATLARINDAKI GƏRGİNLİKLİ VƏZİВВƏTİN TƏDQİQİ 

 

DТКqЧШstТФК ТşХərТ КpКrıХЦış qurğuХКrıЧ qКХıq ТstТsЦКr və möhkəmlik resursХКrıЧıЧ вОЧТНən qiy-

mətləndirilməsi, bu qiymətləndirilmənin nəticəsində əsКsХı təmir və yenidənqurma layihələrinin 

ТşХənməsi əsas hesablamalardan fərqХТ ШХКrКq qurğu və ШЧХКrıЧ ФШЧstruФsТвК ОХОЦОЧtХərТЧТЧ qКХıq 
yükНКşıЦК qКЛТХТввətinin təвТЧ ШХuЧЦКsı üçün istifadə olunan və вШбХКЦКХКr гКЦКЧı Цüəyyən 

ШХuЧЦuş qüsur və хКtışЦКгХıqХКrı, qurğu ОХОЦОЧtХərinin həndəsi, fiziki və mexaniki göstəricilərində 

istismar müddətində ЛКş vОrЦТş НəвТşТФХТФХəri nəzərə КХКЧ вШбХКЦК СОsКЛХКЦКХКrı КpКrıХır. 
Neft-qaz sənayesində istifadə olunan metal çənlərТЧ, sОpКrКsТвК ФШЧstruФsТвКsıЧıЧ КНsШrЛОr və 

КЛsШrЛОr КpКrКtХКrıЧıЧ, qКг ФШЦprОssШr МТСКг və КvКНКЧХıqХКrıЧıЧ tədrici, kompleks və texniki 

НТКqЧШstТФКsıЧНК, ЧОПt-qaz məСsuХХКrı Чəql olunan magistral və mədənlər КrКsı ЛШru kəmərlərinin 

texЧТФТ НТКqЧШstТФК ТşХəri qüvvədə olan normativ sənədlərə müəssisə stКЧНКrtХКrıЧК və yoxlama və 

metШНТФКХКrıЧК əsКsХКЧЦКqХК КpКrıХır. DəЧТг СТНrШtОбЧТФТ qurğuХКrıЧ-estakada, estakada tipli mey-

danхК (ОstКФКНКвКЧı ЦОвНКЧхК), Кг Нərinlikdə yerləşən stasionar dəЧТг pХКtПШrЦКsı və dərin dəniz 

özüllərТ ШХЦКqХК ШЧХКrıЧ ЧövüЧНəЧ КsıХı ШХЦКвКrКq РələcəФ ТstТsЦКr rОsursХКrıЧıЧ вОЧТНən qiymət-

ləndirilməsi prosesində daimi və müvəqqəti yüklərin təsЧТПКtı КpКrıХır, ШЧХКrıЧ ЧШrЦКtТv və hesabi 

qiymətləri layihə üzrə və bəzən isə real ölçülərə görə müəyyənləşНТrТХТr. NКturКНК КpКrıХКЧ tОбЧТФТ 
diaqЧШstТФК ТşХərində fiziki qanunlara əsКsХКЧКЧ НКğıНıМı ШХЦКвКЧ üsuХХКrХК ТşХəyən cihaz və alət-

lərdən istifadə edilir. Texniki diaqnostika prosesində konstruksiya elementlərində, dəmir-beton 

tavalarda, prokat tirlərində və digər konstruksiya elementlərində instrumental ölçmələr nəticəsində 

qurğuХКrıЧ вüФНКşıвıМı СТssələrində ПКФtТФТ qКХıЧХıqХКr təвТЧ ОНТХТr, ТstТsЦКr ШХuЧКЧ qurğuЧuЧ və onun 

hissə və fraqmentlərinin obyektin layihə sənədlərinə uвğuЧХuğu ЦüəyyənləşНТrТХТr. LКвТСədən fərqli 

qurğu ОХОЦОЧtХərində ЧКturК şəraitində rОКХ ФШЧstruФsТвКЧı əks etdirən sxem çəФТХТr. VТгuКХ ЦüşКhi-

də və instrumental ölçmələrdən və müayinə ТşХərindən ibarət texniki diaqnostikaЧıЧ Чəticələri 

ЦüvКПТq КФtХКrıЧ tərtТЛ ШХuЧЦКsı və qКХıq ТstТsЦКr rОsursХКrıЧıЧ qТвЦətləndirilməsində istifadə edilir. 

Ölçmələrin nəticələrini əks etdirən faktiki ölçülərdən ibarət cədvəl, elementlərin tərtib olunЦuş rОКХ 
sxemi və vizual müayinələrin nəticələri hər bir obyekt üçün məХuЦКtХКr ЛКгКsı ФТЦТ tərtib olunaraq 

sКбХКЧıХır. BuЧХКrıЧ əsКsıЧНК НəqТq СОsКЛХКЦКХКrıЧ КpКrıХЦКsı Сəlli zəruri olan məsələlərdəndir. 

Xətti və qeyri-xəttТ СКХХКrНК ПırХКЧЦК örtüФХəri müəlliflərТЧ Д1÷4Ж ТşХərində tədqiq edilmТşНТr. 
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Üfüqi vəziyyətdə yerləşНТrТХЦТş (şəkil 1) neftqazmədəЧ qurğusuЧuЧ gərginlilə НОПШrЦКsТвК КrКsıЧНКФı 
qОвrТ КsıХıХığı Чəzərə КХЦКqХК вКrıЦЦШЦОЧtХТ Чəzəriyyə əsКsıЧНК əsas tənliklərТ КşКğıНКФı ФТЦТ вКгıХır Д5Ж: 
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YuxarıНК Рöstərilən sonlu fərqlər üsulu    ТбtТвКrТ вКбıЧХКşЦКНК tutuЦ КpКrК-tıЧıЧ ТбtТвКrı 
kəsiyindəki gərginlik vəziyyətini təyin etmək olur.  

GərРТЧХТФ НОПШrЦКsТвК НТКqrКЦı şəkil 2-də göstərТХЦТşНТr. HОsКЛХКЦКХКrıЧ Чəticələrinə əsasən 
göstərilən modelin tədbiqi ilə gərginlik xətti ilə müqayisədə 12.8% -ə qədər КгКХır.  

 

 
  

ŞəФТl 1.Tutum КpКrКtının sбОmТ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

Şək.2. Gərginliyin dəвТşmə qrafiki 
 

Açar sözlər: örtük, silindrik, xətti, qeyri-xətti, simmetrik,aparat 
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Oil and gas field structures under pressure, voltage, which is the capacity of the situation in 
the offices of the study. 

  

SUMMARY 
Decisions of wide class concrete practical problems on tanks strength calculation are obtained in the 

article. Influence of different factors upon tank stressed and distorted state is revealed. General method of 
thin wall construction linearization with variable parameters, possessing accelerated convergence, is 
suggested. 

Key words: shell, cylindrical , non-linear model, method of finite differences. 
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AzərЛКвМКn MОmКrlıq və İnşККt UnТvОrsТtОtТ  
 

ŞƏHƏRLƏRİN ABADLAŞDIRILMASI VƏ EKOLOJİ TARAZLIĞIN QORUNMASINDA 
ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏLƏRİNİN TƏTBİQİ 

 

Ənənəvi enerji mənbələrinin tədricən tükənməsini və onlardan istifadə гКЦКЧı ətraf mühitə 
vuruХКЧ ФüХХТ ЦТqНКrНК гТвКЧı Чəzərə КХКrКq, НüЧвКЧıЧ ТЧФТşКП ОtЦТş öХФələrində ekoloji cəhətdən 
təmiz alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrindən (günəş və külək enerjisi, kiçik SES-lər, termal 
sular, biokütlə ОЧОrУТsТ) РОЧТş ТstТПКНə olunur. Bu sahədə ABŞ, KКЧКНК, AХЦКЧТвК, FТЧХКЧНТвК, NШr-
vОх, DКЧТЦКrФК, İspКЧТвК, YКpШЧТвК və кТЧ НКСК qКЛКqМıХ ЦövqО tuturХКr. StКtТstТФКвК Рörə, inkişКП 
etЦТş öХФələrdə bərpa olunan enerji mənbələrТЧТЧ pКвıЧК (su ОХОФtrТФ stКЧsТвКХКrı НКбТХ ШХmaqla) 
ümumi istОСsКХ ШХuЧКЧ ОЧОrУТЧТЧ 13,5 ПКТгТ Нüşür. 
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ApКrıХЦış tədqiqatlar göstərТr ФТ, ТqtТsКНТввКtıЧ ЛütüЧ sКСələrində ТstОСsКХ tuХХКЧtıХКrıЧıЧ tərkibinin 

çox hissəsini biokütlə maddələri təşФТХ ОНТr. Həmin biokütlə maddələrindən elektrik enerjisinin is-

tehsaХıЧНК ТstТПКНə olunan bioqaz, biomaye və bərk biokütləЧТЧ КХıЧЦКsı ЦüЦФüЧНür. BОХə ki, 

AzərЛКвМКЧ RОspuЛХТФКsıЧНК Сər ТХ tuХХКЧtıХКrıЧ гərərsizləşНТrТХЦəsТ pШХТqШЧХКrıЧК 2,0 ЦТХвШЧ tШЧdan çox 

bərk məТşət və ТstОСsКХКt tuХХКЧtıХКrı КtıХır. BКФı və ölkənin iri səЧКвО şəhərlərində ictimai binalarıЧ 
qıгНırıХЦКsıЧНКФı хətinliklərТ КrКНКЧ qКХНırЦКqНК Лərk məТşət və ТstОСsКХКt tuХХКЧtıХКrıЧıЧ utТХТzasiya 

ШХuЧЦКsı (ОЦКХ ОНТХЦəsi) həmin problemlərin qisməЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsıЧı təЦТЧ ОtЦТş ШХКrНı. 
Artıq ЛТr хox Avropa ölkələrində bu problemin həХХТ вШХХКrı tКpıХЦışНır. BОХə ki, əСКХТsТ sıб ШХКЧ 

ərazilərdə гТЛТХвКЧНırЦК гКvШНХКrı tТФТХЦəklə, orada məТşət tuХХКЧtıХКrı вКЧНırıХır. ГТЛТХХərТЧ вКЧНırıХ-
masıЧНКЧ КХıЧКЧ ОЧОrУТ СОsКЛıЧК ətrКПНКФı вКşКвış Цəntəqələri istilik və elektrik enerjisi ilə təmin 

ОНТХТr. YКЧНırıХЦış tuХХКЧtıХКrıЧ qКХıqХКrıЧНКЧ Тsə gübrə ФТЦТ tШrpКqХКrıЧ ЦüЧЛТtХТвТЧТ КrtırЦКq Цəq-

sədilə РОЧТş ТstТПКНə olunur. Göründüyü kimi, kompleks əhəmiyyəti olan belə гКvШНХКrıЧ tТФТХЦəsi 

Azərbaycan üçün də çox zəruridir 1. 
AzərЛКвМКЧ RОspuЛХТФКsıЧНК sənaye, kənd təsərrüПКtı və sosial xidmət sahələrinin sürətli inki-

şКПı ЛТШФütХədən istifadə etməklə ОЧОrУТ ТstОСsКХı üхüЧ вОЧТ ТЦФКЧХКr Кхır. Ölkədə biomaddələrin 

КşКğıНКФı Цənbələri mövcuddur: 

 yanma qabiliyyəti olan səЧКвО tuХХКЧtıХКrı;  
 ЦОşə təsərrüПКtı və КğКМ ОЦКХı sКСələrТЧТЧ tuХХКЧtıХКrı;  
 kənd təsərrüПКtı ЦəСsuХХКrı və üzvi birləşЦə tuХХКЧtıХКrı;  
 məТşət və kommunal sahələrТЧТЧ tuХХКЧtıХКrı;  
 neft və neft məСsuХХКrı ТХə çirkləЧЦТş sКСələrdəЧ КХıЧКЧ tuХХКЧtıХКr.  
Qlobal ekoloji problemlər AzərЛКвМКЧНКЧ НК вКЧ ФОхЦТr. BКş vОrən iqlim dəвТşЦələri, sellərin 

КrtЦКsı, qurКqХıq və bu kimi digər qlobal fəsadlar ekoloji problemlər səbəbi ilə вКrКЧır. İstОСsКХ prШ-

sesində вКЧНırıХКЧ ЦКгut, ЧОПt və digər maddələrdəЧ КвrıХКЧ qКгХКr ОФШХШУТ tКrКгХığı pШгur. LКФТЧ 
alternativ enerji mənbələri həm tükənmir, həm də ekoloji təmizliyi ilə tКrКгХığı qШruвur. Bu Цənada 

rОspuЛХТФКЦıг РОЧТş pШtОЧsТКХК ЦКХТФНТr. Ölkəmizdə küləkli ərazilər ЦövМuННur. AЛşОrШЧ-Qobus-

tКЧ, Kür qırКğı, NКбхıvКЧ və s. HəЦхТЧТЧ ЦüХКвТЦ qurşКqНК вОrХəşəЧ rОspuЛХТФКЦıгНК РüЧəş ОЧОrУТ-
sТ ТЦФКЧХКrı, ЛТШqКг pШtОЧsТКХı (ЛТШХШУТ ФütХədəЧ КХıЧКЧ ЦОtКЧ qКгı) НК vКrНır. 

Yer səthinə Нüşən Günəş ОЧОrУТsТЧТЧ ЦТqНКrı ЛütüЧ ЧОПt, qКг, ФöЦür və digər yanacaq ehti-

yatХКrıЧНКЧ хШбНur. OЧuЧ 0,0125 %-ЧıЧ ТstТПКНə ШХuЧЦКsı ТХə Лu РüЧФü НüЧвК ОЧОrРОtТФКsıЧıЧ ЛütüЧ 
ehtТвКМХКrıЧı təmin etməФ ШХКrНı. GüЧəş ОЧОrУТsТЧТЧ ТstТПКНəsТЧТЧ üstüЧХüвü ШЧНКНır ФТ, РüЧəş qurğu-

ХКrı ТşХəyəЧ гКЦКЧ pКrЧТФ ОППОФtТ вКrКЧЦır, СКvКЧıЧ хТrФХənməsТ ЛКş vОrЦТr, ТstТХТФ КşКğı КtЦШsПОr 
qatХКrıЧК вКвıХЦır.  

Günəş ОЧОrУТsТЧТЧ вКХЧıг ЛТr хКtışЦКгХığı vКr – o da atmosferin vəziyyətindən, günün və ilin 

vКбtıЧНКЧ КsıХıХıqНır. GüЧəş ОЧОrУТsТЧТ ТstТХТвə çevirmək üçün müxtəlif növ kollektorlardan istifadə 

olunur. Yüksək temperatur yaradan kollektorlarda günəş ТşığıЧı əks etdirən, toplayan və günəşТЧ Тs-

tiqaməti üzrə hərəkət edən parabolik güzgülərdən istifadə olunur. Bu kollektor sisteminə xüsusi 

maye üçün nəzərdə tutulan istilik dəвТşЦə sistemi də daxildir.  

Səmərəliliyinə görə günəş ФШХХОФtШrХКrıЧНКЧ ТstТПКНə mərkəzləşНТrТХЦТş ОЧОrУТ sТstОЦХərindən 

uzaq olan ərazilərdə öгüЧü НШğruХНur. GüЧəş ОЧОrУТsТЧТЧ НКСК səmərəli istifadəsi onun foto-

elementlərdə elektrik enerjisinə çevrilməsi ilə həyata keçirilir. Fotoelementlər ТşığК СəssКs вКrıЦke-

çirici materiallardan-selen, silisium, qallium arsenidi, kadmium sulfidi və s. ЦКtОrТКХХКrНКЧ СКгırla-

Чır. Bu ЦКtОrТКХХКrНК ТşığıЧ uНuХЦКsı ОХОФtrТФ МərəвКЧı вКrКНır 2. AzərЛКвМКЧıЧ təЛТТ ТqХТЦ şəraiti 

günəş ОЧОrУТsindən istifadə etməklə elektrik və ТstТХТФ ОЧОrУТsТЧТЧ ТstОСsКХıЧı КrtırЦКğК РОЧТş ТЦФКЧХКr 
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Кхır. BОХə ki, günəşХТ sККtХКrıЧ ЦТqНКrı ТХ ərzində ABŞ-da və Orta Asiya ölkələrində 2500—3000 

saat, Rusiyada 500-2000 saat, Azərbaycanda isə 2400—3200 sККtНır. Həmçinin Azərbaycanda ildə 

300 günəşХТ və 270 küləФХТ РüЧüЧ ШХЦКsıЧı Чəzərə alsaq demək olar bu regionda günəş ОЧОrgeti-

ФКsıЧıЧ ТЧФТşКПı НКСК pОrspОФtТvХТНТr 1.  

 
Şəkil 1. Günəş ОnОrУТsТnНən istifadə etməklə ЛТnКnın ТstТ su təМСТгКtının sбОmТ. 

 
1 – isti su bak-akkumulyatoru; 2 – КНТ qКвНКНК sТrФuХвКsТвКХı su qıгНırıМı; 3 – verici isti su 

kəməri; 4 – tələЛКtхıХКrı ТstТ su ТХə təmin edən boru kəmərləri; 5 – sistemin boru kəmərinə bilavasitə 
birləşНТrТХЦəyən hissəsi; 6 – tələb olunan təгвТq ШХЦКНıqНК ТstТ suвuЧ вuбКrı ötürüХЦəsТ üхüЧ qurğu; 
7 – tələЛКtхıЧı su ТХə təmin edən boru kəməri; 8 – şəhər su kəməri; 9 – bilavasitə qШşuХЦК; 10 – qəza 
ОСtТЦКХı ШХКЧ СКХ üхüЧ qШşulma; 11 - əlavə suqıгНırıМısı; 12 – temperatur tənzimləyicisi; 13 - qaz; 14 
– mətbəx; 15 - Нuş; 16 - hamam; 17 - tualet. 

HКХ СКгırНК РüЧəş ОЧОrУТsТЧТЧ ПШtШОХОФtrТФ хОvrТХЦələri dünyada bərpa olunan enerji mənbə-
lərinin əЧ tОг ТЧФТşКП ОНən istiqamətlərindəЧ ЛТrТНТr. DüЧвКНК quruХЦuş РüЧəş ПШtШОХОФtrТФ sТstem-
lərinin ümumi gücü 900 MVt-dan çoxdur. Bunlardan 80 MVt – Yaponiya, 60 MVt – ABŞ, 50 MVt 
– Almaniya dövlətlərТЧТЧ pКвıЧК Нüşür. Bu НövХətlərdə günəş ОЧОrУТsТЧНən istifadə Кrtıq ЛТr ЧОхə 
ТХНТr ФТ, “70 Цin günəşХТ НКЦ”, “MТХвШЧ НКЦ” və “Yüг ЦТЧ НКЦ” КНХКЧКЧ НövХət prШqrКЦХКrı 
çərçivəsində həвКtК ФОхТrТХТr (Şəkil 1.).  

Külək enerjisi digər alternativ enerji mənbələri olan günəş, СТНrШОЧОrРОtТФК, РОШtОrЦКХ və bio-
kütlə enerjisindən özünün maya dəyərinə, ekoloji təmizliyinə və tükənməzliyinə görə ən sərfəlisidir. 

Təcrübə göstərir ki, AzərЛКвМКЧıЧ ЛТr хШб rКвШЧХКrıЧНК ФüХəФ ОЧОrУТsТ qurğuХКrıЧıЧ tətbiqinin böyük 
pОrspОФtТvТ vКrНır. HОsКЛХКЦКХКrК Рörə AzərЛКвМКЧ RОspuЛХТФКsı öгüЧüЧ МШğrКПТ vəziyyətinə, təbii 
şəraitinə və iqtisadi infrastrukturuna görə 800 MVt-К вКбıЧ ТХХТФ ФüХəФ ОЧОrУТ ОСtТвКtıЧК ЦКХТФdir. Bu 
ehtiyat ildə təxmini hesablamalara görə 2,4 milyard kVt/saat elektrik enerjisi deməkdir. Bu isə, öz 
növbəsində, ildə 1 ЦТХвШЧ tШЧК вКбıЧ şərtТ вКЧКМКğК qənaət, ən əsКsı Тsə ildə ФüХХü ЦТqНКrНК tuХХКЧtıХКrıЧ, Ш 
cümlədəЧ КгШЧНКğıНıМı ШХКЧ ФКrЛШЧ НТШФsТНТЧ КtЦШsПОrə КtıХЦКsıЧıЧ qКrşısıЧıЧ КХıЧЦКsı НОЦəkdir. 

кШбТХХТФ ЦüşКСТНələr nəticəsində müəyyəЧ ОНТХЦТşНТr ФТ, ən əХvОrТşХТ ФüХəФ şərКТtТ AЛşОrШЧ 
вКrıЦКНКsıЧНК, Xəzər dəЧТгТ sКСТХТ гШХКğıЧНК və КФvКtШrТвКЧıЧ şТЦКХ-qərb hissəsində olan adalar-
НКНır. AгərЛКвМКЧıЧ qərbində Gəncə-DКşФəsəЧ гШЧКsıЧНК və NКбхıvКЧ MuбtКr RОspuЛlikasıЧıЧ Şə-
rur-Culfa ərazisində küləyin orta illik sürəti 3-5 Ц/sКЧ. ШХНuğu üхüЧ Лu rОРТШЧlarda orta güclü külək 
ОХОФtrТФ qurğuХКrıЧНКЧ ТstТПКНə etmək olar. 

1999-cu ildə YКpШЧТвКЧıЧ «TШЦОЧ» şТrФəti Azərbaycan Elmi-tədqiqat Energetika və Enerji-
layihə İЧstТtutu ТХə birlikdə AЛşОrШЧНК СüЧНürХüвü 30 və 40 metr olan iki qüllə qurКşНırЦış, ФüХəyin 
sürətinin orta illik qiyməti v = 7,9 - 8,1 Ц/sКЧ ШХЦКsı ЦüəyyəЧ ОНТХЦТş və Qobustan rayonu 
ərazisində ümumi gücü 30 MVt olan küləФ ОХОФtrТФ stКЧsТвКsıЧıЧ qurКşНırıХЦКsı tОбЧТФТ-iqtisadi 
ЛКбıЦНКЧ əsКsХКЧНırıХЦışНır.  
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Deməli, ərazilərТЧ sКЧТtКr КЛКНХКşНırıХЦКsı və ОФШХШУТ sКğХКЦ ЦüСТtТЧ təЦТЧ ШХuЧЦКsıЧНК 
alternativ enerji mənbələrinin AzərЛКвМКЧıЧ ТХФ ЧövЛədə iri səЧКвО şəhərlərində (BКФı, SuЦqКвıt, 
Gəncə və s.) tətЛТq ШХuЧЦКsı vКМТЛНТr. BОХə ФТ, BКФı şəhəri üzrə məТşət tuХХКЧtıХКrıЧıЧ tШpХКЧНığı 
poliqon BalaбКЧıНК вОrХəşТr və tuХХКЧtıХКrıЧ utТХТгКsТвКsı ШЧХКrıЧ вКЧНırıХЦКsı ТХə yerinə yetirilir. 

Yanma prosesində КвrıХКЧ гərərli qazlar və pis qoxu 25 km radiusunda ətrКПК вКвıХКrКq şəhərin 

atmosfer hövzəsinin çirklənməsinə səbəb olur. Bunun da, sənaye və nəqliyyat vasitələrindən sonra 

ekoloji vəziyyəti pisləşНТrən əsas mənbələrdəЧ ЛТrТ ШХНuğuЧu Чəzərə КХЦКq ХКгıЦНır.  
Açar sözlər: КЛКНХКşНırЦК, şəhər, enerji, alternativ, ekologiya, günəş, ФüХək, bina, iqlim, 

sənaye, nəqliyyat. 
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H.S. Mammadov, N.N. Jafarov  
 

using alternative sources of the energy for ecological balance protection of the cities and with 
improvement of its territories 

 

SUMMARY 
In modern society there are a lot of problems which appear day by day. One of this problem is non-

renewable energy sources usОН Лв us КЧН Тt’s ЧШt Уust КЛШut ШТХ КЧН РКs. AХtОrЧКtТvО ОЧОrРв Тs КЛХО tШ sШХvО 
the major of problems of the cities and inclusing the ecological problem.  

The article is devoted to the using alternative sources of the energy for ecological balance protection of 
the cities and with impr. 

Keywords: beautification, city, energy, alternative, ecology, sun, wind, building, climate, industry, transport. 
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C.T.Mehdiyev  

AzərЛКвМКn MОmКrlıq və İnşККt UnТvОrsТtОtТ  
 

ŞƏHƏR ВERALTI KOMMUNİKASİВALARIN TİKİNTİSİNƏ QARŞI QOВULAN 
TƏLƏBLƏRİN ARAŞDIRILMASI, ANALİZI VƏ SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Müasir dövrdə ölkəmizdə gedəЧ ТЧФТşКП ТХə əlaqədar olaraq, yeni-yeni yerüstü və вОrКХtı ФШЦmu-
nikasiya xəttləri, qaz və neft kəmərləri çəФТХТr. Bu Мür ТşХərin dəqТq КpКrıХЦКsı və xətКХКrıЧ ЦТnimuma 
endirilməsi üçün həmin ərazilər, КpКrıХКЧ tТФТЧtТ ТşХəri daima nəzarətdə sКбХКЧıХЦКХıНır. Nəzarət ТşХəri 
həm ənənəvi geodezi ölçmələrlə, həm də müasir peyk geodezi ölçmələr СОsКЛıЧК КpКrıХК ЛТХər. 

Peyk geodezi sistemlərindən olan GPS və Glonass/GPS sistemi geodeziyada tikintinin ilkin 
mərhələsində, tədqiqat ərКгТsТЧТЧ ФШШrНТЧКtХКrıЧıЧ təyinində, teodelit və tКбОШЦОtrТФ РОНТşХərin nəti-
cəsində КХıЧКЧ Чəzarət nöqtələrinin əsКsК ЛКğХКЧЦКsı və s. ТşХərin yerinə yetirilməsində tətbiq olunur 
[1]. GPS vasitəsilə yerinə yetiriləЧ хöХ РОШНОгТ ТşХərТ qısК ЦüННətdə həyata keçirilir. Bu zaman 
nəinki koordinatlar təвТЧ ОНТХТr, ОвЧТ гКЦКЧНК tШpХКЧıХКЧ ТЧПШrЦКsТвКХКr ОЦКХ ШХuЧur.  

GОШНОгТ GPS КvКНКЧХıqХКrı və GPS sistemləri obyektin diaqnostika verilənlərini dəqiq olaraq 
zamana və МШğrКПТ ФШШrНТЧКtХКrК ЛКğХКЦКğК ТЦФКЧ vОrТr. GPS qəbulediciləri vasitəsilə ərazidə 
müəyyən nöqtələrdə yerləşən müxtəlif obyektlərТЧ ФШШrНТЧКtХКrı təyin edilməklə вКЧКşı, pОвФ sТq-
nalХКrı qəbul və emal edilir, verilənlər koordinatlara çevrilir [1].  

İşНə peyk geodezi məХuЦКtХКrНКЧ вОrКХtı qКг Фəmərlərinin tikintisinin geodezi təЦТЧКtıЧı 
vermək üçün istifadə ШХuЧЦuşНur. Yəni, ərazinin topoqrafik-geodezi çəФТХТşХəri və digər icraedici 
çəФТХТşХər гКЦКЧı НКвКq РОШНОгТвК şəbəkələrТЧТЧ quruХЦКsı üхüЧ GPS КvКНКЧХıqХКrıЧıЧ ТЦФКЧlarıЧ-
dan istifadə ШХuЧЦКsı prШsОsТ təqНТЦ ШХuЧЦuşНur.  

Ümumiyyətlə, şəhər вОrКХtı ФШЦЦuЧuФКsТвКХКrı ЛТr ЧОхə yerə КвrıХır: öг-özünə КбıЧХК РОНən və 
təгвТqХТ Д2Ж (şəkil 1).  

 
YОrКХtı ФШЦЦuЧТФКsТвКХКr 

нг-öгünə КбınlК РeНən 
AбıЧtı suХКrı ЛШru üгrə 

öг-öгüЧə Кбır 

TəгyТqlТ 
MКвО təгвТq КХtıЧНК 

НКşıЧır 
 

kanalizasiyalar su ФəЦərХərТ ТstТХТФ sТstОЦХərТ 

ЧОПt ФəЦərХərТ qКг ФəЦərХərТ 

Elektrik enerjisi 
ФКЛОХХərТ 

 
ŞəФТl 1. Şəhər вОrКltı ФommunТФКsТвКlКr və onlКrın növləri 

 

Kabellər də müxtəlif təвТЧКtХı və müxtəlif gücə malik olur. Öz-özünə КбınlК РeНən kommu-
ЧuФКsТвКХКr (ФКЧКХТгКsТвКХКr) КşКğıНКФı prТЧsТp üгrə tТФТХТr: КбıЧtı suХКrı ЛШru üгrə öz-özünə Кбır. 
Təzyiqli kommunikasiyalar isə mayeni təгвТq КХtıЧНК НКşıЦК üхüЧ Чəzərdə tutuХЦuşНur. OЧХКrК su 
kəmərləri, istilik sistemləri, neft kəmərləri, qaz kəmərləri aiddir. Elektrik enerjisini nəql etmək 
üçün kabellərdən istifadə edilir [2]. 

MüКsТr şəhərlərdə 20-yə вКбıЧ вОrКХtı ФШЦЦuЧТФКsТвКХКr və tikililər mövcuddur ki, onlar da 3 
qrupК КвrıХır: ЛШru ФəmərlərТ, ФКЛОХ КrКХıq qКtХКrı və xüsusi tipli tikililər (şəkil 2).  
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YОrКХtı tТФТХТХər 

BШru ФəЦərХərТ KКЛОХХər XüsusТ tТpХТ tТФТХТХər 

Su ФəЦərХərТ 

Kanalizasiyalar 

Drenajlar 

QКг ЛШru ФəЦərХərТ 

İstТХТФ təМСТгКtı 
şəЛəФəХərТ 

SuЛurКбıМı Sututucu Su 
təЦТгХəвТМТ 

YüФsəФ 
təгвТqХТ 

Orta 
təгвТqХТ 

 

AşКğı 
təгвТqХТ 
 

Yerli MərФəгХəşНТrТХЦТş 

Elektrik 
бətХərТ 

Telefon 
бətХərТ 

 
ŞəФТl 2. YОrКltı tТФТlТlərin növləri 

 

Şəkildə göstərildiyi kimi, boru kəmərlərinə КşКğıНКФıХКr НКбТХНТr: su Фəmərləri, kanalizasiyalar, 
drenajlar, qaz boru kəmərləri və istilik təМСТгКtı şəbəkələri [2].  

Su kəmərləri suЛurКбıМı, sututuМu, su təmizləyici tikililərdən və su ötürəЧ şəbəkələrdən təşФТХ 
olunЦuşНur. BuЧХКrНК ОЧТşХərin dərТЧХТвТ tШrpКğıЧ НШЧЦК бəttindəЧ КşКğıНК ШХЦКХıНır. 

Kanalizasiyalar хТrФХТ su КбıЧХКrıЧıЧ şəhər kəЧКrıЧК КбıНıХЦКsı və ШЧХКrıЧ хТrФХənmələrdən təmiz-
lənəndən sonra su hövzələrinə ЛurКбıХЦКsı üхüЧ ТstТПКНə ediləЧ вОrКХtı ЛШru və kanallardan ibarətdir.  

Aбıntı sulКЫınК məТşət, sənaye, kənd təsərrüПКtı və вКğıЧtı suХКrı (qКr əriməsi nəticəsində ya-
rКЧКЧ КбıЧХКr, КtЦШsПОr вКğıЧtıХКrı) КТННТr.  

Drenajlar вКşКвış ОvХərinin və tikintilərin, sənaye müəssisələrinin tikintisi və ТstТsЦКrı гКЦКЧı, qrunt 
suХКrıЧın səviyyələrТЧТ КşКğı sКХЦКq üхüЧ şəhər və вКşКвış Цəntəqələrində tətЛТq ШХuЧur. Bu гКЦКЧ Кrtıq 
sular drenaj sisteminə НКбТХ ШХur, ШrКНКЧ НК КбıЧtı ФКЧКХТгКsТвКsıЧК və ya su hövzələrinə daxil olur.  

QКг ЛoЫu şəbəkələri elə boru kəmərТ şəbəkəsidir ki, onlarНКЧ qКг гКvШНХКrıЧНКЧ və təbii qaz 
хıxan yerlərdəЧ qКгı ТstТПКНəçilərə ötürmək üçün istifadə olunur. Qaz kəmərləri yüksək, orta və 
КşКğı təгвТqХТ ШХur. OЧХКrı гШЧКНК ШХКЧ вКЦКМХКrК Чəzarət etmədən, donma nəzərə КХıЧЦКНКЧ qurur-
lar. Magistral qaz kəmərlərТ ТşхТ təzyiqdəЧ КsıХı ШХКrКq 3 sinfə КвrıХır. 

İstТlТklə təmin edən xətlər ТstТХТФ ОЧОrУТsТЧТ вКşКвış ОvХərinə, müəssisələrə, idarələrə vermək üçün 
quruХur. İstТХТФ бətləri 2 yerə КвrıХır: вОrХТ və mərkəzləşНТrТХЦТş. YОrХТ бətlər Квrı –Квrı qКгКЧxanalar, buxar 
və qaynar suyu ötürən mərkəzləşНТrТХЦТş бətlər isə mərkəгТ qurğuХКr vКsТtəsilə istiliyi ötürür.  

İstТlТk şəbəkələri su ilə və ЛuбКrХК ТşХəyə bilir və həm yer üstündə, həm də вОr КХtıЧНК quruХК ЛТХТr.  
Kabel xətlərinə ОХОФtrТФ şəbəkələri və telefon xətləri aiddir. 
Şəhərləri, qəsəbələri, sənaye müəssisələrini elektriklə təmin etməФ üхüЧ üхПКгКХı НəвТşən cərə-

yandan istifadə ОНТХТr. YОrКХtı ОХОФtrТФ бətləri telefon xətlərindən fərqli olaraq cərəвКЧХı ШХur. 
Elektrik xətləri ЛКşХıМК ШХКrКq tШrpКqНК sКХıЧır. Bu Мür бətlərdə ШХКЧ qurğuşuЧ təbəqəsinin zədələn-
məsТЧТ КrКНКЧ КХНırЦКq üхüЧ Лəzən torpaqda olan kabellər zirehlə örtüХЦüş ШХur və ya xüsusi kabel-
lərdən istifadə olunur. 10 kvt gərginliyə malik olan kabellər 0,7 – 0.8 m dərinlikdə, 35 kvt gər-
ginliyə malik olan kabellər isə 1 m-dən də çox olan dərinlikdə çəkilir.  
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Telefon şəbəkələri ya torpaqda çəФТХТr, вК НК бüsusТ вОrКХtı tОХОПШЧ ЛШruХКrıЧНК хəkilir. 2-ci 
halda kabellər qurğuşuЧ qКtıЧК ЦКХТФ ШХur. TШrpКqНК ШХКЧ qКtХКrНК qurğuşuЧ qКtıЧıЧ üгərində kКğıг 
qКtı, Нəmir lentlər qoyulur. 

TikililərТЧ вКЧıЧНК вОrКХtı şəbəkələri yerləşНТrəЧ гКЦКЧ ЛТЧКХКrı və əhalini mümkün ola biləcək 
qəгКХКrНКЧ qШruЦКğı təmin etməФ ХКгıЦНır. Bu səbəbdən də müxtəlif arxiv və ədəbiyyat material-
ХКrı əsКsıЧНК вОrКХtı ЛШru бətlərinin çəkilmə dərinliyi, tikililərdən olan minimal məsafəsi və digər 
vəziyyətlər, öz-özünə axma boru kəmərlərinin mailliyi barədə məlumatlar öyrəЧТХЦТş, КЧКХТг ОНТХЦТş 
və КşКğıНКФı МədvəХ şəklində təqНТЦ ОНТХЦТşНТr Д3, 4Ж (Мədvəl 1). 

YОrКХtı ФШЦЦuЧТФКsТвКХКrıЧ ХКвТСələndirilməsТ гКЦКЧı ЦТЧТЦКХ şКquХТ Цəsafənin nə qədər 
götürüləcəyi barədə məХuЦКtХКr НК КrКşНırıХЦış və cədvəХ şəklində ümumiləşНТrТХЦТşНТr (Мədvəl 2). 

PОвФ tОбЧШХШРТвКХКrıЧı tətbiq etməklə relyef və ərazi vəziyyətlərinin çəФТХТşХəri üzrə aparıХКЧ 
ТşХər o hallarda layihələЧНТrТХТr ФТ, vОrТХЦТş tОбЧШХШРТвКХКrНКЧ ТstТПКНə etməklə belə ТşХərin yerinə ye-
tirilməsi texniki istisadi cəhətdən əsКsХКЧНırıХЦış və ПКвНКХı ШХsuЧ Д3Ж. AНətən peyk texnologiya-
ХКrıЧı tətbiq etməklə relyef və ərazi vəziyyətlərinin çəФТХТşХərindəЧ, rОХвОПТЧ РОЧТş spОФtrТЧНə kifayət 
qədər kiçik ərazilər üçün istifadə edilir (hətta yüksək olmayan tikililərТЧ ЦövМuНХuğu СКХıЧНК НК).  

Konkret obyektin relyef və ərazi vəziyyətlərinin çəФТХТşХəri üçün peyklərin nəzarətТЧТЧ, ЦüşКhi-
dəsinin texniki mümkünlüyü, xəritə üzərində tədqiq edilən obyektin öyrənilməsi yolu ilə həll edilir. 
Obyektdə КpКrıХКЧ Тş prШsОsТЧНə, ərazidə peyklərdən gələЧ rКНТШsТqЧКХХКrıЧ ФОхЦəsinə maneçilik tö-
rədə bilən təbii və süni maneələr ШrtКвК хıбır və bu гКЦКЧ pОвФ ЦüşКСТНələrinin həyata keçirilməsi-
nin texniki mümkünlüyü müəyyən edilir. 

 

Cədvəl 1 

ВeЫКltı ЛoЫu kəmərlərini çəkən zaman onlara qoyulan tələblər 
 

N Minimal parametrlər Boru kəmərinin növü 

Kanalizasiya Su kəməri Qaz kəməri 

1. Planda icazə verilən məsafə, m-lə; 

1.1 ЛТnКlКЫın funНКmentТnə qədər 3 – 5 5 2 - 10 

1.2 yeЫКltı Мərəyan kabellərinə qədər 0,5 0,5 1 

1.3 yüksək gərginlikli elektrik  
xətlərinə qədər 

10 - 10 

1.4 istilik xətlərinə qədər 1,5 1,5 2 – 4 

1.5 qaz kəmərlərinə qədər 2 – 5 2 – 5 - 

1.6 avtobus və ya dəmТЫ yollКЫınК qədər 4,5 4 7 – 10 

1.7 КvtomoЛТl yollКЫının ЛoЫt nəzarətçi 
НКşlКЫınК qədər 

1,5 2 - 

1.8 qiymətli növlərdən olКn КğКМlКЫın 
gövdələrinə qədər 

5 1,5 1,5 

2. Torpaq süxurunun fəsildən Кsılı olКЫКq НonmК Нərinliyinə nəzərən enТşlərin dərinliyi, 
borunun diametri d. mm-lə 

2.1 d = 300 olan halda 0,3 m-də yuбКЫı 0,2m/d-dən 
КşКğı 

səthdən 
0,8 – 1,2 m 

2.2 d = 300 – 600 olan halda 0,5 m-də yuбКЫı 0,75d-dən КşКğı - 

3. нгЛКşınК КбКn ЛoЫu kəmərlərinin mailliyi, % ilə 
(borunun diametri, d. mm-lə) 

3.1 d = 150 olan halda 7   

3.2 d = 200 olan halda 5 - - 

3.3 d = 1240 və daha çox olan halda 0,5 - - 
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Cədvəl 2 

TТkТntТ гКmКnı nəzərə КlınКn mТnТmКl şКqulТ məsafə 
 

N 
 

Tikililər və yeЫКltı şəbəkələr 
MТnТmКl şКqulТ məsafə 

Su kəməri Kanalizasiya Qaz kəməri İstТlТk şəbəkəsi 

1. Dəmir yolu (relsləЫТn ЛКşlığı) 1,00 1,00 1,00 2,00 

2 AvtomoЛТl yolu (РeНТş-gəlТş 
hissəsindən yuбКЫı) 

1,00 1,00 1,00 1,00 

3 Su kəməri 0,20 0,40 0,15 0,20 

4 Kanalizasiya 0,15-dən çox 0,50 0,15 0,20 

5 İstТlТk şəbəkəsi 0,20 0,20 0,20 0,20 

6 Elektrik kabelləri 0,50 0,50 0,50 0,50 

   

İşХərТЧТЧ КpКrıХНığı НövrНə layihələndirməyə qКrşı qШвuХКЧ üЦuЦТ tələblər yerinə yetirilməlidir. 

Bunun üçün ilk növbədə çəФТХТşХər гКЦКЧı pОвФ КpКrКtХКrıЧıЧ tətbiqinə aid olan ümumi tələblər 

müəyyənləşНТrТХЦəlidir. Həmin tələblər müxtəlif materiallar əsКsıЧНК təНqТq ОНТХЦТş, КЧКХТгТ КpКrıХ-
Цış və sistemləşНТrТХərək cədvəХ şəklində təqНТЦ ОНТХЦТşНТr Д4Ж (Мədvəl 3). 

 

Cədvəl 3 

N Peyk КpКЫКtlКЫının tətbiqinə aid olan ümumi tələblər 

1. İş üхün istifadə edilən peyk КpКЫКtlКЫının tТpТnТ və ТstТsmКЫ бКЫКkteЫТstТkКlКЫını təyin etmək 

2. CoğЫКfТ ЛКğlılığı yeЫТnə yetirmək və Лu ЛКğlılıq üsulunu seхmək üçün relyefin en kəsiyinin 
hündürlüyü və çəkТlТşТn veЫТlmТş mТqyКsınК uyğun olКЫКq peyk təyini üsulunu seçmək (yəni, 
geodezi əsas məntəqələrinin hündürlük və koordinat sisteminə çəkТlТş nəticələrini gətirmək 

üхün lКгım olКn məlumКtlКЫın əldə edilməsi) 

3. Relyef və ərazi vəziyyətini görmək üçün peyk təyini üsulunu göstərmək 

4. CoğЫКfТ ЛКğlılıq üхün ərazinin topoqrafik-geodezi tədqiq edilməsТ mКteЫТКllКЫı üгЫə geodezi 
əsas məntəqələrini seçmək 

5. Geodezi əsas məntəqələrinə МoğЫКfТ ЛКğlılığı həyata keçirmək üхün хöl ТşləЫТnТn ТşхТ 
pЫoqЫКmını hКгıЫlКmКq 

6. Ərazi relyefi və vəziyyətinin çəkТlТşləri üzrə хöl ТşləЫТnТn ТşхТ pЫoqЫКmını hКгıЫlКmКq 

7. кöl ТşləЫТnТn ТşхТ pЫoqЫКmını НəqiqləşНТЫmək 

8. Obyektdə ТşləЫТn КpКЫılmКsı üхün ТşТ ТМЫК eНənlərin və КpКЫКtlКЫın hКгıЫlığının 
yoбlКnılmКsını plКnlКşНıЫmКq 

9. Peyk müşКhТНə nəticələЫТnТn emКlının həyata keçirilməsТnТ plКnlКşНıЫmКq 
 

Dəqiqliyə və məsafəyə görə peyk təyini üsulu bilavasitə dövlət geodeziya və ЧТvОХТr şəbəkələri 

əsКsıЧНК хəФТХТş ТşХərinin həyata keçirilməsinin mümkünlüyünü təmin edir. Ona görə də bu üsuldan 

istifadə etməklə çəФТХТş ТşХərinin aparıХЦКsı sıбıХЦış РОШНОгТвК şəbəkələrТЧТЧ вКrКНıХЦКsı və 

istifadəsini, çəФТХТşТЧ əsКsХКЧНırıХЦКsıЧı və ШЧuЧ sıбХКşНırıХЦКsıЧı ТstТsЧК ОНТr. 
Ərazi relyefinin və vəziyyətinin çəФТХТşТЧТЧ Сəyata keçirilməsi üçün dayaq kimi istifadə edilən 

geodezi əsas radiosiqnКХХКrıЧ ЦКЧОəsiz və maneələrə НКвКЧıqХı ШХЦКsı tələblərini təmin etməlidir. 

CoğЫКfТ ЛКğlılıq üхün РТrТş Цəntəqələri kimi obyektin ərazisində və obyektin sərhədlərinə вКбıЧ 
ərazidə yerləşən geodezi əsКsıЧ ЛütüЧ Цəntəqələrindən istifadə etmək olar (lakin plaЧ ФШШrНТЧКtХКrı 
məlum olan 4 məntəqədən və müəyyən hündürlüklü 5 məntəqədən az olmayaraq). 

VОrТХЦТş ərazidə çəФТХТşХərТЧ 1:5000 ЦТqвКsıЧНК КpКrıХЦКsı НКСК ЦəqsədəuвğuЧНur. кəФТХТşТЧ 
вКбşıХКşНırıХЦКsı üхüЧ pОвФ tОбЧШХШРТвКsı əsКsıЧНК хöХ ТşХərТЧТЧ ТşхТ prШqrКЦı tərtТЛ ШХuЧЦКХıНır. 
İşхТ prШqrКЦıЧК КşКğıНКФıХКr НКбТХ ШХЦКХıНır (Мədvəl 4). 
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Əgər obyektdə 2 qəbuledicidən çox istifadə edilməsТ pХКЧХКşНırıХsК və Тş 3 və ya daha çox mən-
təqədə КpКrıХКЧ ЦüşКСТНələr НКбТХ ШХКЧ vКбtХКrНК КpКrıХsК, ШЧНК хöХ ТşХərinin prШqrКЦıЧı tərtib edən 
zaman, hər bir vaxt üçün elə xətləri qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, ЛТrХəşЦədəki xətlər ümumi xətlərin 
birləşЦə nöqtəsində öz-özünü kəsməsin və qКpКЧЦКsıЧ. 

Beləliklə, sonda onu qeyd etməФ ШХКr ФТ, şəhər yeralti tikililərТЧТ ТЧşК ОНən zaman müəyyən çə-
tinliklər вКrКЧır, ЛəzəЧ ШЧХКrı tТФən zaman qaydalar dəqiq nəzərə КХıЧЦır, Чəticədə isə müəyyən 
problemlər ЦОвНКЧК хıбır. Məqalədə belə problemlər həХХ ОНТХЦТş, Лu Мür tТФТХТХərin tikintisinə qКrşı 
qoyulan tələblər КrКşНırıХЦış, КЧКХТг ОНТХЦТş, sТstОЦХТ şəkildə təqНТЦ ОНТХЦТşНТr. Həmçinin, tikinti 
гКЦКЧı Чəzarə КХıЧКМКq ЦТЧТЦКХ Цəsafələr və peyklərТЧ ТЦФКЧХКrıЧНКЧ ТstТПКНə гКЦКЧı СКЧsı 
tələblərin ödənilməsi göstərТХЦТşНТr.  

 

Cədvəl 4 

N кöl ТşləЫТnТn ТşхТ pЫoqЫКmınК НКбТl olКnlКЫ 
1. İş КpКЫılКn oЛyektТn КНı 
2. ÇəkТlТş əsКsının növü (plКnlı, hüЛНüЫlüklü və yК plКnlı-hündürlüklü 
3. Layihələndirilən çəkТlТş Тşlərinin relyefinin en kəsiyinin hündürlüyü və mТqyКsı 
4. Istifadə edilən КpКЫКtlКЫın və proqram təmТnКtının sКyı 
5. Peyk təyТnТ гКmКnı tətbiq edilən üsullar 
6. MüşКhТНə edən peyklərin müxtəlТf sКylКЫının və peyk təyТnТ üsullКЫının tətЛТqТnТ plКnlКşНıЫmКq  
7. PeykləЫТn müşКhТНə məlumКtlКЫının qeyНə КlınmКsı ТnteЫvКllКЫı 
8. Peyk üsullКЫı Тlə хöl ТşləЫТnТn КpКЫılmКsının həyata keçirilməsi üçün göstəЫТşlər: 

1) SeКnslКЫın nömЫəsi 
2) Geodezi əsКsın Лu və ya difər məntəqəsində istifadə edilən qəbuledicilərin nömrəsi 

3) Bu və ya difəЫ seКnslКЫı yeЫТnə yetirmək üçün tətbiq edilən peyk təyТnТ üsullКЫı 
 

Nəticədə onu qeyd etməФ ШХКr ФТ, şəhər yeralti tikililərТЧТ ТЧşК ОНən zaman məqalədə göstərilən-
lərdən istifadə etmək və səmərəli nəticələr əldə etmək mümkündür. 

Açar sözlər: вeraltı kommunikasiвalar, peвk ölхmələri, tələblər, tikinti 
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C.T.Mehdiyev 
 

 

The analyzing, systematizing and investigating the demands at time construction of 
underground communications of city 

 
SUMMARY 

The problems, go out in time of construction of the underground communications and ways of settlement 
which use by methods of satellite geodetic measurements. Are investigated in this article which issued during the 

construction of underground communication and was systematized. It was investigated the demands. 
Key words: underground communications, satellite measurements, demands, construction 

 

UOT 528.02:528.482 

S.A.Qəniyeva, C.T.Mehdiyev  

AzərЛКвМКn MОmКrlıq və İnşККt UnТvОrsТtОtТ  
 
MоHƏNDİS TİKİLİLƏRİNDƏ BAŞ VERƏN DEFORMASİВALARIN TƏВİNİNDƏ 

GEODEZİ оSULLARDAN İSTİFADƏ 
 
Ölkəmizdə КpКrıХКЧ tТФТЧtТ ТşХərinin həcmi ildən-ilə Кrtır, sürətlənir, yeni-вОЧТ вКşКвış ЛТЧКХКrı, 

müəssisələr tТФТХТr, вШХХКr sКХıЧır. Həmin yollar, körpülər və hündür binalar kimi nəhəng tikililər istə-

niləЧ бКХqıЧ ТЧФТşКПı üхüЧ хШб əhəmiyyətlidir. Lakin tikililər normativlərə uвğuЧ ШХКrКq КpКrıХЦКХı, 
qaydalar gözlənilməlidir. Bəzən elə olur ki, вОЧТ sКХıЧКЧ вШХХКr Кг ЛТr vКбt ФОхəndəЧ sШЧrК НКğıХır, tТ-
kiləЧ ЛТЧКХКrНК НОПШrЦКsТвКХКr ЛКş vОrТr, хöФüЧtü вКrКЧır. TТФТХТХərdə yaranan qəza vəziyyətinə gəti-

rəЧ НОПШrЦКsТвКХКr РüМХü НКğıЧtıХКrК və хШбХu sКвНК ТЧsКЧıЧ Цəhvinə gətТrТЛ хıбКrır.  
TikililərТЧ вКбşı sКбХКЧıХЦКsı və uzunömürlülüyü xalq təsərrüПКtı əhəmiyyətli bir məsələdir. Bu, 

nəinki elmə əsКsХКЧЦış ФШЧstruФsТвКХКrНКЧ, Сəm də tШrpКq süбurХКrıЧıЧ tКЦ təНqТq ШХuЧЦКsıЧНКЧ 
КsıХıНır. Həm də belə tikililərin vəziyyəti daima nəzarətdə sКбХКЧıХЦКХıНır. HОх ЛТr ТrТ tТФТЧtТ ШrКНК 
ЛКş vОrən deformasiyalara, çöküntülərə (yatmalara) və sürüşЦələrə РОШНОгТ üsuХХКrХК НКТЦК КpКrıХКЧ 
ЦüşКСТНələr, nəzarət olmadan həyata keçirilə bilməz. Çünki belə məsələlərin müvəffəqiyyətli həlli 

ОtТЛКrХıХığıЧ КrtırıХЦКsıЧК, tikililərТЧ ТstТsЦКrı təhlükəsizliyinə gətТrТЛ хıбКrКr. Bu səbəbdən də belə 

problemlərin elmə əsaslanaraq həll edilməsТ КФtuКХ ТşХərdəndir. 

TəФХТП ШХuЧКЧ ТşНə də belə ЛТr КФtuКХ ЦövгuвК tШбuЧuХЦuş, tТФТХТХərdəki deformasiyalara geo-

dezi üsullarla nəzarət вШХХКrı ТşХəЧТХТЛ СКгırХКЧЦışНır.  
GОШНОгТвКНК НОПШrЦКsТвК КНı КХtıЧНК ШЛвОФtТЧ vəziyyətТЧТЧ ШЧuЧ ТХФТЧ СКХıЧК Чəzərən dəвТşТХ-

məsТ ЛКşК НüşüХür. кöФЦə isə Ш НОПШrЦКsТвКНır ФТ, Сəm xarici yüklənmələr və həm də tШrpКğıЧ öг 
çəkisТ СОsКЛıЧК ШХКЧ вüФХənmələr nəticəsində və həmçinin, onlarla əlaqədə olan amillərin (misal 

üхüЧ, tШrpКğıЧ вКğıЧtıХКrХК ТsХКЧЦКsı, Лuг qКtıЧıЧ əriməsi və s.) təsiri ilə tШrpКğıЧ struФturuЧuЧ ФöФХü 
şəkildə dəвТşТХЦəsТ (sıбıХЦКsı) prШsОsТНТr Д2Ж. 

QuЦХu tШrpКqХКrНК хöФüЧtüХər ТХФ КЧХКrНК ЛöвüФ sürətХə ЛКş vОrТr, tОг Нə söЧürХər. GТХХТ tШrpaq-

ХКrНК Тsə, əФsТЧə, ТХФ əvvəХ хöФüЧtüХКr КşКğı sürətХə ЛКş vОrТr və uгuЧ ТХХər ərгТЧНə КstК-asta söЧürХər. 
TТФТХТЧТЧ tШrpКq süбuruЧК НКТЦТ təгвТqТ КХtıЧНК ШЧuЧ öгüХüЧüЧ əsКsı РОtНТФМə sıбıХır, ЛərФТвТr və 
şКquХТ sətСТЧНə вОrНəвТşЦə və вК tТФТХТЧТЧ хöФЦəsТ ЛКş vОrТr. BТЧКЧıЧ ФütХəsТЧТЧ təгвТqТЧТЧ təsТrТЧ-

НəЧ ЛКşqК, tТФТХТХərНəФТ хöФЦə НТРər səЛəЛХərНəЧ Нə ЛКş vОrə ЛТХТr (МəНvəХ 1): 
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кöФЦə, ЛТЧК və qurğuХКrıЧ şКquХТ ЦüstəvТ üгrə вОrНəвТşЦəsТ, üПüqТ вОrНəвТşЦə Тsə ЛТЧК və qur-
ğuХКrıЧ üПüqТ ЦüstəvТНə вОrНəвТşЦəsТ, СəЦ Нə üПаqТ ЦüstəvТНə tШrpКğК вКЧ tərəПНəЧ ОНТХəЧ təгyiq 

ЧətТМəsТЧНə (ФüХəФ, su və s.) ЛКş vОrТr. BТЧКЧıЧ ЛərКЛər öХхüХərХə хöФЦəsТ гКЦКЧı, ЛütüЧ СТssəХərНə 
şКquХТ ТstТqКЦətНə вОrНəвТşЦə ОвЧТ qТвЦət КХır və ШЧuЧ ЦöСФəЦХТХТвТЧə, НКвКЧıqХığıЧК əСəЦТввətХТ 
НərəМəНə təsТr РöstərЦТr. нгüХüЧ КХtıЧНКФı süбurХКrıЧ sıбıХЦКsı ОвЧТ ШХЦКНıqНК və вКxud süxurlara 

НüşəЧ вüФХər ЦüбtəХТП ШХНuğu СКХХКrНК, вəЧТ, tШrpКğК ОНТХəЧ вüФХəЧЦəХər ЦüбtəХТП Мür ШХКrsК, хöФЦə 
qeyri – ЛərКЛər öХхüХü ШХur və Лu ЛТЧКХКrıЧ Чəгərə хКrpКЧ НОПШrЦКsТвКsıЧК, хКtХКrıЧ вКrКЧЦКsıЧК və 
СəttК pКrхКХКЧЦКsıЧК РətТrТЛ хıбКrır Д3Ж. Bu Тsə tТФТХТНə НТРər Чöv НОПШrЦКsТвКХКrıЧ вКrКЧЦКsıЧК 
РətТrТЛ хıбКrК ЛТХТr (şəФТХ 1).  

CəНvəl 1. 
TТkТlТləЫНə хökmənТ yКЫКНКn səЛəЛləЫ 

№ Çökməni yaradan səbəbləЫТn КНlКЫı 
1. qЫunt sulКЫının səviyyəsinin dəyТşТlməsi 

2. КğıЫ meбКnТгmləЫТn ТşТ 
3. nəqlТyyКtın hərəkəti 

4. seysmik dəyТşТklТklər 

5. kКЫst qКtı, süЫüşmələr və s 
 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 
ŞəФТl 1. BТnК və qurğulКrНК вКrКnК ЛТləМəФ НОПormКsТвКlКrın növlərТ 

 

QüХХə tТpХТ СüЧНür ЛТЧКХКr (tОХОvТгТвК qüХХəХərТ) ЛuruХЦКğК və əвТХЦəвə Цəruг qКХır. BuЧХКr Рü-
Чəş şüКХКrı tərəПНəЧ qОвrТ-ЛərКЛər qıгЦКХКr və вК ФüХəвТЧ təгвТqТ ЧətТМəsТЧНə ЛКş vОrТr.  

Binalarda deformasiyКХКrıЧ ЦüşКСТНə ШХuЧЦКsı ШЧХКrıЧ ТstТsЦКrıЧıЧ ТХФ ТХТЧНəЧ ЛКşХКвКrКq, НО-
forЦКsТвКХКr sКЛТtХəşəЧə qəНər КpКrıХЦКХıНır Д4Ж. Bu СКХНК вКбşı ШХКrНı ФТ, ЦüşКСТНə НövrХərТ ЛərКЛər 
КrКХıqХı vКбtНК КpКrıХsıЧ. кöФЦəЧТЧ sürətТ КгКХНıqНК ЦüşКСТНə НövrХərТ КrКsıЧНКФı vКбt НК Кrtır. 

TТФТХТХərə РОШНОгТ üsuХХКrХК ЧəгКrətТЧ əsКs ЦəqsəНТ – tТФТХТХərТЧ НКвКЧıqХığıЧı qТвЦətХəЧНТrЦəФ və 
ШЧuЧ ЧШrЦКХ ТşХəЦəsТЧТ təЦТЧ ОНə ЛТХəЧ təНЛТrХərТЧ vКбtıЧНК РörüХЦəsТ üхüЧ НОПШrЦКsТвК ФəЦТввətХəri-
ЧТЧ təвТЧТЧНəЧ ТЛКrətНТr. BuЧНКЧ ЛКşqК, ЦüşКСТНəЧТЧ ЧətТМəХərТ əsКsıЧНК КpКrıХКЧ СОsКЛlamalarıЧ Нüг-
günХüвü вШбХКЧıХır və НОПШrЦКsТвК prШsОsХərТЧТ prШqЧШгХКşНırЦКq üхüЧ qКЧuЧКuвğuЧХuqХКr üгə хıбКrıХır.  

TТФТХТХərТЧ НОПШrЦКsТвКsıЧК ЧəгКrət ОНТХЦəsТ КşКğıНКФı вШХХКrХК КpКrıХЦКХıНır (МəНvəХ 2) [5]. Ti-
kiliХərТЧ və ШЧХКrıЧ ЛüЧövrəХərТЧТЧ хöФüЧtüХərТЧə ЧəгКrət üхüЧ КşКğıНКФı РОШНОгТ ЦОtШНХКr tətЛТq 
ШХuЧur (МəНvəХ 3). 

DəqТq tТФТХТХərНə, бüsusТ qurğuХКrı və ФШЧstruФsТвКХКrı təНqТq ОtЦəФ üхüЧ mikronivelirləmə 
ЦОtШНuЧНКЧ ТstТПКНə ОНТХə ЛТХər. кШбsКвХı stКЧНКrt və КНТ tТФТХТХərНə tТФТХТЧТЧ ЛüЧövrəsТЧТЧ хöФüЧtü-
süЧüЧ təвТЧТЧТЧ НəqТqХТвТ 1 və 2-МТ НərəМəХТ ЧТvОХТrХəЦə ЦОtШНТФКsı əsКsıЧНК вОrТЧə вОtТrТХəЧ həndəsi 
nivelirləmə vКsТtəsТХə СəвКtК ФОхТrТХТr.  

DefoЫmКsТyКlКЫın növləri 

Üfüqi yerdəyТşmə SüЫüşmə Əyilmə DКЫtılmК 

Bu proseslər nəticəsində bina xaricində çatlar və НКğıntılКЫ ЛКş veЫə bilər 
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CəНvəl 2 

TТkТlТləЫТn НefoЫmКsТyКsınК nəгКЫət eНТlməsТ yollКЫının təsnТfКtı 
 

№ TikililəЫТn НefoЫmКsТyКsınК nəzarət edilməsТ yollКЫı 
1. deformasiya kəmiyyətlərini və onu yaradan səbəbləЫТ КşkКЫК хıбКЫmКq 

2. bu məqsədlə kompleks tədbirlər və ölçmələr həyata keçirmək 

 Mürəkkəb obyektlərə nəzarət üçün 

1. ilkin olaraq layihə hКгıЫlКnıЫ 

2. gələcək tТkТntТ meyНКnхКlКЫınНК təbii amillərin təsiri öyrənilir 

3. bu dövrdə onlКЫın НКyКnıqlıq Нərəcəsini təyin edə bilən İstТnКН ТşКЫələri sistemi 
yКЫКНılıЫ 

4. tikililərə nəzarət bilavasitə onun tikintisinin başlКnılmКsı Тlə birlikdə ЛКşlКyıЫ və 
bütün tikinti dövründə həyata keçirilir 

5. iri tikililər üçün istismar dövründə də nəzarət КpКЫılıЫ 

6. tikililərin xarakterindən, təЛТТ şəraitdən Кsılı olКЫКq nəzarət yК НefoЫmКsТyКnın 
kəsТlНТyТ КnНК quЫtКЫmКlı, yК НК bütün istismar müddətində davam etdirilməlidir 

 

CəНvəl 3 

TТkТlТləЫТn və onlКЫın ЛünövЫələЫТnТn НefoЫmКsТyКlКЫınК - хöküntüləЫТnə nəгКЫət  
üхün tətЛТq olunКn РeoНeгТ üsullКЫın növləЫТ 

 
 
№ 

Deformasiyalara nəzarət üçün istifadə olunan geodezi üsullar və tətbiq sahələri 

GeoНeгТ üsullКЫın КНı Tətbiq sahələri 

1 Həndəsi nivelirləmə, qısК 
şüК Тlə 25 m-ə qədər 

кoбsКylı stКnНКЫt və adi tikililərdə tikilinin bünövrəsinin 
çöküntüsünün təyТnТ гКmКnı 

2 Triqonometrik 

nivelirləmə, 100 m-ə 
qədəЫ şüКlı 

Əlçatmaz yerlərdə, müxtəlif hündürlüklərdə yerləşən ob-
yektlərin (hündür binalar, qüllələr, sədləЫ) НefoЫmКsТyКsını - 
çöküntülərini təyin edən zaman. Belə hal hündür binalara, 
qüllələrə, sədlərə nəzarət edən (müşКhТНə vКбtı) vКбtı meyНКnК 
хıбıЫ 

3 DКşıyıМı МТhКгlКЫ və ya 
stasionar sistemlər va-
sitəsilə КpКЫılКn hidro-

statik nivelirləmə 

Çöküntülərə nəzarət məsafədən çəkilən ТnfoЫmКsТyКlı stКsТo-
nКЫ КvtomКtlКşНıЫılmış sТstemlərdə həyata keçirilir. Hidros-
tatik nivelirləmədən istifadə гКmКnı müxtəlif sistemlər tətbiq 
olunur. 

4 Fotoqrammetrik və ya 
stereofotoqrammetrik 

çəkТlТşlər 

Fotoqrammetrik və stereofotoqrammetrik üsullar rəqəmli 
yerüstü fotokameralarda, ya da tədqiqat obyektinin 
fotoçəkТlТşləЫТnТ КlmКq üхün fotokКmeЫКlı РeoНeгТ МТhКгlКЫНК 
(taxeometrlər və ya yerüstü skanerlər) tətbiq olunur. 

5 Mikronivelirləmə Dəqiq tikililərdə, бüsusТ quЫğulКЫ və konstЫuksТyКlКЫın tədqiqi 
гКmКnı ТstТfКНə olunur. Bu üsul 1,0 – 1.5 m məsafədə bir-birinə 
yКбın yeЫləşən nöqtələrin hündürlük vəziyyətləЫТnТ müşКhТНə 
edən zaman tətbiq olunur. Belə məsələləЫ ЛТnКnın ЛünövЫəsi, 
tirləЫ, teбnoloУТ КvКНКnlıqlКЫın mКТllТyТnТ və çöküntüləЫТnı 
КlmКq üхün yКЫКnıЫ. Bu metoННКn ТЫТ sКhəli əraziləri 
müşКhТНə edərkən istifadə olunmur.  

 



İnşККt                                                                     Elmi əsərlər 

 

50 

CəНvəХНə РöstərТХНТвТ ФТЦТ, triqonometrik nivelirləmə üsulu əХхКtЦКг вОrХərНə, ЦüбtəХТП СüЧ-

dürХüФХərНə вОrХəşəЧ ЧöqtəХərТЧ НОПШrЦКsТвКsıЧı - хöФüЧtüХərТЧТ təвТЧ ОtЦəвə ТЦФКЧ vОrТr. Bu гКЦКЧ 
əЧ вüФsəФ НəqТqХТФ 0,1ЦЦ tərtТЛНə вüФsəФНəqТqХТФХТ tОШНОХТtХərТЧ tətЛТqТ ТХə qısК şüКХКrХК vТгТrХəЦə 

vКбtı (100 Ц-ə qəНər) təЦТЧ ОНТХТr. TəвТЧ ШХuЧКМКq Чöqtəвə qəНər ШХКЧ ЦəsКПə 3 - 5 ЦЦ бətК ТХə 
öХхüХЦəХТНТr Д6Ж. 

Hidrostatik nivelirləmə СəЧНəsТ ЧТvОХТrХəЦəНəФТ ФТЦТ НəqТqХТвə ЦКХТФНТr, ХКФТЧ хöФüЧtüХərə 
ЧəгКrət ЦəsКПəНəЧ хəФТХəЧ ТЧПШrЦКsТвКХı stКsТШЧКr КvtШЦКtХКşНırıХЦış sТstОЦХər вКrКtЦКğК ТЦФКЧ 
vОrТr. HТНrШstКtТФ ЧТvОХТrХəЦəНəЧ ТstТПКНə гКЦКЧı ЦüбtəХТП sТstОЦХərТЧ ФШЧstruФsТвКsı СəвКtК 
ФОхТrТХəЧ ТşХərТЧ şərtТЧНəЧ, təХəЛ ШХuЧКЧ НəqТqХТФНəЧ və ЦКвОХərТЧ səvТввəsТЧТЧ öХхü qКЛХКrıЧıЧ 
СОsКЛХКЦК ТЧНОФsХərТЧə ЧəгərəЧ vəгТввətТЧТЧ öХхüХЦə üsuХХКrıЧНКЧ КsıХıНır.  

Mikronivelirləmə üsulundan Квrı-Квrı ФШЧstruФsТвКХКrıЧ (ЛТЧКЧıЧ ЛüЧövrəsТ, tТrХər, tОбЧШХШУТ 
avadanХıqХКr) ЦКТХХТвТЧТ və хöФüЧtüХərТЧı КХЦКq üхüЧ ТstТПКНə ШХuЧur, ХКФТЧ ТrТ sКСəХТ ərКгТХərТ ЦüşК-

СТНə ОНərФəЧ ТstТПКНə ШХuЧЦur. нХхЦəХər ЦТФrШЧТvОХТr vКsТtəsТХə КpКrıХır. 
DОПШrЦКsТвКХКrıЧ və хöФüЧtüХərТЧ foto və stereofotoqrammetrik üsullarla təвТЧТ tТФТХТХərТЧ ТХФТЧ 

НövrНə хəФТХəЧ şəФТХХərТ və НОПШrЦКsТвКХı НövrНə хəФТХəЧ şəФТХХərТЧНə tКpıХКЧ ЧöqtəХərТЧ ФШШrНТЧКtla-

rıЧıЧ ПərqТЧТЧ öХхüХЦəsТ ТХə ЛКğХıНır.  
SКНКХКЧКЧХКrı КЧКХТг ОtЦəФХə, ЛОХə ЧətТМəвə РəХЦəФ ШХКr ФТ, ЛТЧКХКrıЧ хöФЦəХərТЧТЧ ЦüşКСТНə 

ШХuЧЦКsıЧıЧ əЧ хШб вКвıХЦış və əЧ ШptТЦКХ üsuХu СənНəsТ nТvОlТrləmə üsuХuНur. Bu гКЦКЧ ЦüəввəЧ 
vКбt КrКХığıЧНКЧ ЛТr НövrТ ШХКrКq ЛТЧК üгərТЧНə ЛərФТНТХЦТş хöФЦə ЦКrФКХКrı ЛКşХКЧğıМ və вК qruЧt 
reperХərТЧə əsКsəЧ ЧТvОХТrХəЧТr. кöФЦə ЦКrФКХКrıЧıЧ вüФsəФХТФ üгrə vəгТввətТЧТЧ, вüФsəФХТФ qТвЦəti-

ЧТЧ və sürətТЧТЧ НəвТşТХЦəsТ qurğuЧuЧ хöФЦəsТЧТЧ səМТввəsТЧТ РöstərТr. BТЧКЧıЧ ЧövüЧНəЧ, ШЧuЧ Тs-

tismara veriХЦə vКбtıЧНКЧ, öгüХüЧ КХtıЧНКФı qruЧtuЧ бüsusТввətТЧНəЧ КsıХı ШХКrКq ЦüşКСТНə НövrХərТ 
КrКsıЧНК ТЧtОrvКХ sОхТХТr. 

XüsusТ ЦürəФФəЛ qurğuХКrıЧ, ЦТsКХ üхüЧ, su ОХОФtrТФ stКЧsТвКХКrıЧıЧ (SES), КtШЦ ОХОФtrТФ stКЧsi-

yaХКrıЧıЧ (AES) хöФЦəХərТЧТЧ ЦüşКСТНəsТ öгüХüЧ ТЧşК ШХuЧЦКsıЧНКЧ sШЧrК ЛКşХКЧıХır, ЛurКНК 
вüФsəХТşХərТЧ ЧТvОХТrТЧ ТФТ üПüqüЧНəЧ 0,3ЦЦ- НəЧ Кrtıq ШХЦКвКЧ бətК ТХə КХıЧЦКsı üхüЧ Нüг və əФs 
ТstТqКЦətХərНə I sТЧТП ЧТvОХТrХəЦə sКХıЧır. 

BТr хШб səЧКвО qurğuХКrıЧıЧ хöФЦəХərТЧТЧ təвТЧ ШХuЧЦКsı üхüЧ II və III sТЧТП ЧТvОХТr РОНТşХərТ 
sКХıЧır. II sТЧТП ЧТvОХТrХəЦə H–05, H–1, H–2 ЧТvОХТrХərТЧНəЧ və ştrТбХТ ТЧvКr şКбısХКrНКЧ ТstТПКНə 
ОНТХərəФ, КХətТЧ ЛТr üПüqüЧНə Нüг və əФs ТstТqКЦətХərНə КpКrıХır. 

III sТЧТП ЧТvОХТrХəЦə H–3, 2HГL, HГKL ЧТvОХТrХərТ və ТФТüгХü şКбıslardan ТstТПКНə ОНТХərəФ КХətТЧ 
ТФТ üПüqüЧНə, ЛТr ТstТqКЦətНə sКХıЧır. VТгТr şüКsıЧıЧ uгuЧХuğu 40Ц - НəЧ Кrtıq, vТгТr şüКsıЧıЧ вОr 
sətСТЧНəЧ СüЧНürХüвü 0,3Ц - НəЧ КşКğı, ЧТvОХТrХə şКбısХКr КrКsı ЦəsКПəХərТЧ ПərqТ 2Ц - НəЧ Кrtıq və 

gedişТЧ СəННТ бətКsı n2  mm– НəЧ Кrtıq ШХЦКЦКХıНır. BurКНК, n - stКЧsТвКХКrıЧ sКвıНır. 
1-МТ НərəМəХТ ЧТvОХТrХərə ШХКЧ təХəЛХər КşКğıНКФıХКrНır Д1Ж: 
- vТгТrХəЦə şüКsıЧıЧ uгuЧХuğu 25 Ц-ə qəНər ШХЦКХı (pШНvКХХКrНК 15 Ц); 
- şüКЧıЧ вОr və НöşəЦəНəЧ ШХКЧ СüЧНürХüвü 0,8 m-НəЧ Кг ШХЦКЦКХıНır (pШНvКХХКrНК Тsə 0,5 Ц-НəЧ); 
- nivelirin i ЛuМКğı 20//хШб ШХЦКЦКХı; 
- stКЧsТвКХКrНК qШХХКrıЧ ПərqТ 0,4 Ц-НəЧ хШб ШХЦКЦКХı; 
- ЛКğХı вОrХərНə qШХХКrıЧ qОвrТ-ЛərКЛərХТвТЧТЧ ШХЦКsı 2Ц-НəЧ хШб ШХЦКЦКХı; 
- КХətТЧ Сər ТФТsТЧНəЧ КХıЧКЧ ПərqХər 0,3 ЦЦ-Т КşЦКЦКХıНır; 

- pШХТqШЧ və РОНТşХərТЧ sШЧ uвğuЧsuгХuğu nf 3,0  -Т КşЦКЦКХıНır, ЛurКНК n – stКЧsТвКХКrıЧ 
sКвıНır.  
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SəЧКвО tТФТХТХərТЧТЧ хШбuЧНК 2-МТ НərəМəХТ ЧТvОХТrХəЦə КpКrıХır Д1Ж. Bu Мür ЧТvОХТrХəЦəвə qШвuХКЧ 
əsКs təХəЛХər КşКğıНКФıХКrНır: 

- КsıХı вОrТşНə ТФТ stКЧsТвКНКЧ хШб ЛurКбıХЦır; 
- vТгТrХəЦə şüКsıЧıЧ uгuЧХuğu 30 Ц-НəЧ хШб ШХЦКЦКХıНır; 
- şüКЧıЧ вОr və НöşəЦəНəЧ ШХКЧ СüЧНürХüвü 0,5 Ц-НəЧ Кг ШХЦКЦКХıНır; 
- ЧТvОХТrНəЧ tКЦКsКвК qəНər ШХКЧ ЦəsКПə 1 Ц-НəЧ хШб ШХЦКЦКХıНır; 
- ЛКğХı вОrХərНə qШХХКrıЧ qОвrТ-ЛərКЛərХТвТЧТЧ ШХЦКsı 3-4 m-НəЧ хШб ШХЦКЦКХı; 

- ЛКğХı pШХТqШЧХКrНК və вК 1-МТ НərəМəХТ ЦəЧtəqəХər КrКsıЧНК sШЧ uвğuЧsuгХuq nf 0,1  

qəНər ШХЦКХı. 
BКşХКЧğıМ rОpОrə ЧəгərəЧ ЛТЧК və qurğuХКrıЧ хöФЦəХərТЧТЧ təвТЧ ШХuЧЦКsıЧıЧ ШrtК ФvКНrКt бətКsı 

КşКğıНКФıХКrНır (CəНvəХ 4). 
CəНvəl 4. 

BТnКlКЫın хökmələЫТnТn təyТn olunmКsının oЫtК kvКНЫКt бətКsı 
№ BТnКlКЫın yeЫləşНТyТ ərazi orta kvadrat xəta, mm-lə 

1 QКyКlıq və yКЫımqКyКlıq qЫuntlКЫНК ТnşК eНТlən binalar üçün 1  

2 QumsКllıq, РТllicə və digəЫ sıбılКn qЫuntlКЫНК ТnşК eНТlən 
binalar üçün 

2  

3 Tökmə torpaqlarda, çökən torpaqlarda və РüМlü sıбılКn 
qЫuntlКЫНК ТnşК eНТlən binalar üçün 

5  

 

BТЧКХКrıЧ хöФЦəХərТЧТ СТНrШstКtТФ və trТqШЧШЦОtrТФ ЧТvОХТrХəЦə üsuХХКrı ТХə Нə təвТЧ ОtЦəФ ШХКr. 
ÖгüХüЧ və НКşıвıМı ТЧşККt ФШЧstruФsТвКХКrıЧ хöФЦəХərТЧТЧ НКrısqКХ şərКТtНə (гТrгəЦТ və НТРər Лu ФТЦТ 
вОrХərНə) СəЧНəsТ ЧТvОХТrХəЦə ТХə təвТЧ ОtЦəФ ЦüЦФüЧ ШХЦКНığı СКХХКrНК СТНrШstКtТФ ЧТvОХТrХəЦəЧТ 
tətЛТq ОtЦəФ ЦəqsəНəuвğuЧНur. BТЧК хöФЦəХərТЧТЧ təвТЧ ШХuЧЦКsı üхüЧ СəЧНəsТ və СТНrШstКtТФ 
ЧТvОХТrХəЦəНəЧ ТstТПКНə ОtЦəФ ЦüЦФüЧ ШХЦКНıqНК Тsə trТqШЧШЦОtrТФ ЧТvОХТrХəЦə tətЛТq ШХuЧur 
(ЦТsКХ üхüЧ, НКğХıq ərКгТХərНə СТНrШtОбЧТФТ qurğu хöФЦəХərТЧТЧ ЦüşКСТНə ШХuЧЦКsıЧНК).  

BТЧК və tТФТХТХərТЧ НОПШrЦКsТвКsıЧК ЧəгКrət prШsОsТ 2 əsКs ЦərСəХəНəЧ ТЛКrətНТr (şəФТХ 2).  
MüşКСТНəХərТЧ НövrüХüвü tТФТХТЧТЧ: 
- ЧövüЧНəЧ,  
- ШЧuЧ ТşХəЦə НövrüЧНəЧ, 
- НОПШrЦКsТвКЧıЧ НəвТşТХЦə sürətТЧНəЧ 

- və НТРər КЦТХХərНəЧ КsıХıНır. 
Hər tТФТХТЧТЧ quruХЦКsı və вК ТstТsЦКrı ЦərСəХəsТЧНə ШЧuЧ НОПШrЦКsТвКsıЧıЧ ЦüşКСТНə ОНТХЦəsТ 

Нövr КНХКЧКЧ гКЦКЧ ТЧtОrvКХıЧНКЧ sШЧrК ЛКş vОrТr. MüşКСТНəХərТЧ КбırıЧМı НövrХərТ КrКsıЧНК гКЦКЧ 
ТЧtОrvКХıЧıЧ sОхТХЦəsТ хШб ЛöвüФ əСəЦТввətə ЦКХТФНТr (МəНvəХ 5). BКбЦКq ХКгıЦНır ФТ, ЦüЧtəгəЦ 
ШХКrКq КpКrıХКЧ ЦüşКСТНəХərТЧ tОгХТвТ НОПШrЦКsТвК prШsОsТЧТЧ бКrКФtОrТЧТЧ НəвТşТХЦəsТ СКqqıЧНК 
ЦüСКФТЦə вürütЦəвТ təЦТЧ ОtsТЧ.  
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BТnК və tТkТlТləЫТn НefoЫmКsТyКsınК 

nəгКЫət pЫosesТ 

1-ci 

mərСələ 

2-ci 

mərСələ 

HКгırХıq ТşХərТЧТЧ 
təşФТХТ 

TШpХКЧКЧ ЦəХuЦКtХКrıЧ 
kamerКХ ОЦКХı 

MüşКСТНəЧТЧ (ЧəгКrətТЧ) ТşхТ 
prШqrКЦıЧıЧ tərtТЛТ 

GОШНОгТ НКвКq ТşКrəХərТЧТЧ və 
хöФüЧtüХü, НОПШrЦКsТвКХı 

ЦКrФКХКrıЧ ФШЧstruФsТвКsıЧın 
СКгırХКЧЦКsı 

нХхЦəХərТЧ СəвКtК ФОхТrТХЦəsТ 
üхüЧ МТСКгХКrıЧ və ХКгıЦТ 
КvКНКЧХıqХКrıЧ sОхТХЦəsТ 

 

SОхТХЦТş metodikaya 
uвğuЧ  КpКrıХКЧ öХхЦəХər 

нХхЦəХərТЧ ЧətТМəХərТЧТЧ 
ОЦКХı 

HОsКЛХКЦКЧıЧ НəqТqХТвТЧТ 
qТвЦətХəЧНТrЦəФХə НОПШrЦКsТвК 

ФəЦТввətХərТЧТЧ təвТЧТ 

AХıЧКЧ ЦəХuЦКtХКrıЧ КЧКХТгТ 
СОsКЛıЧК ХКвТСəЧТЧ tərtТЛКtı 

NəгКrət prШsОsТЧНə СəЦхТЧТЧ, ТşТЧ РОШХШУТ və tШpШqrКПТФ бКrКФtОrТstТФКХКrı, ЦüşКСТНə 
ОНТХəЧ ШЛвОФtТЧ təsvТrТ, ПuЧНКЦОЧtТЧ pХКЧı СəвКtК ФОхТrТХТr. QОвrТ-ЛərКЛər хöФüЧtüХər 

ЧətТМəsТЧНə tТФТХТЧТЧ əsКsıЧК НüşəЧ вüФХəЧЦəЧТЧ təsТrТ, öХхЦəХərТЧ ЧətТМəХərТЧТЧ 
НəqТqХТвТЧТЧ КЧКХТгТ КpКrıХır 

 
ŞəkТl 2. TТkТlТləЫТn НefoЫmКsТyКsınК nəгКЫət pЫosesТnТn məЫhələləЫТ 

 

CəНvəl 5.  
TТkТlТləЫНəkТ НefoЫmКsТyКlКЫК və хöküntüləЫə nəгКЫətТn həyКtК keхТЫТlməsТ НövЫləЫТ 

 
№ 

Tikililərə 
nəzarətin 
dövrləri 

 
Nəzarətin həyata keçirilmə vКбtı 

Tikilidəki 
deformasiyalara 
nəzarətin ən optimal 
sбemТnТn vКбtı 

 
1 

 
İlkТn НövЫ 

BТnКnın öгülünün qoyulmКsınНКn sonЫК КpКЫılıЫ. Лu 
zaman tikilinin çəkisi onun ümumi çəkisinin ¼ 
hissəsini təşkТl eНТЫ 

 
 
 
İlНə 2 dəfə - sentyabr və 
КpЫel КylКЫınНК 

2  2-ci dövr Tikilinin çəkisinin (yəni yüklənmələrin) onun ümumi 
çəkisinin 50%-ni təşkТl eНən zamanlarda 

3 3-cü dövr Tikilinin çəkisinin (yəni yüklənmələrin) onun ümumi 
çəkisinin 75%-ni təşkТl eНən zamanlarda 

4 4-cü dövr Tikilinin çəkisinin (yəni yüklənmələrin) onun ümumi 
çəkisinin 100%-ni təşkТl eНən zamanlarda 

 

TТФТХТХərТЧ бКrКФtОr вОrХərТЧНə НОПШrЦКsТвКХКrı öвrəЧЦəФ üхüЧ sОхТХЦТş гКЦКЧ ТЧtОrvКХıЧНК 
ШЧuЧ ПəгКНКФı vəгТввətТЧТЧ НəвТşТХЦəsТ təвТЧ ОНТХТr və ЧöqtəХərХə qОвН ШХuЧur. Bu гКЦКЧ vəгТввət və 
zaЦКЧ ЛКşХКЧğıМ qТвЦətХərə ЧəгərəЧ təвТЧ ОНТХТr.  
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TТФТХТЧТЧ ЧöqtəХərТЧНə qОвН ШХuЧЦuş ЦütХəq və вК tКЦ хöФЦəЧТ təвТЧ ОtЦəФ üхüЧ tТФТХТНəЧ 
ФəЧКrНК вОrХəşəЧ və СərəФətsТг qəЛuХ ОНТХəЧ РТrТş rОpОrТЧə ЧəгərəЧ ШЧХКrıЧ СüЧНürХüФ qТвЦətХərТ 
НövrТ ШХКrКq təвТЧ ОНТХТr. BurКНКЧ РörüЧür ФТ, ЦüşКСТНəХərТЧ ЛКşХКЧЦКsı КЧıЧК ЧəгərəЧ ЦövМuН 
гКЦКЧ КЧıЧНК ЧöqtəХərТЧ хöФЦəsТЧТ təвТЧ ОtЦəФ üхüЧ Лu КЧХКrНК КХıЧЦış qОвНХərТЧ ПərqТ СОsКЛХКЧır: 

AЧКХШУТ ШХКrКq хöФЦəХərТ ЛКşХКЧğıМ və КбırıЧМı ЦüşКСТНəХər КrКsıЧНКФı vКбtК ЧəгərəЧ СОsКЛlamaq 

ШХКr. BütüЧ tТФТХТЧТЧ və вК ШЧuЧ Квrı-Квrı СТssəХərТЧТЧ ШrtК хöФЦəsТ ШЧuЧ ЛütüЧ ЧöqtəХərinin çökЦəХərТЧТЧ 
МəЦТЧТЧ ШrtК СОsКЛТ qТвЦətТ vКsТtəsТХə СОsКЛХКЧır. оЦuЦТ бКrКФtОrТstТФКЧıЧ tКЦ КХıЧması üхüЧ ШrtК 
хöФЦə ТХə ОвЧТ гКЦКЧНК tТФТХТЧТЧ ЧöqtəХərТЧТЧ əЧ ЛöвüФ və əЧ ФТхТФ хöХЦəХərТ Нə təyin edilir. кöФЦəХərТЧ 
qeyri-ЛərКЛərХТвТ Сər СКЧsı 2 ЧöqtəХərТЧ хöФЦəХərТЧТЧ ПərqТ ТХə təвТЧ ОНТХə ЛТХər. 

DОЦəХТ, sШЧНК ЛОХə ЧətТМəвə РəХЦəФ ШХКr ФТ, tТФТХТХərНə ЛКş vОrə ЛТХəМəФ хöФЦə və НОПШrmasiya-

ХКrı əvvəХМəНəЧ təвТЧ ОtЦəФ və ЦüəввəЧ təНЛТrХər РörЦəФ üхüЧ ЦütХəq və ЦütХəq tТФТХТХərə РОШНОгТ 
üsuХХКrХК ЧəгКrət ОНТХЦəХТНТr. Bu гКЦКЧ ЧəгКrət vКбtı əЧ Кгı ТХНə 2 НəПə - sentвКЛr və КprОХ КвХКrıЧНК 
КpКrıХЦКХı və 4 Нövrü əСКtə ОtЦəХТНТr. OЧНК Нəвə ЛТХəМəФ гТвКЧХКr НК ЦТЧТЦuЦК ОЧНТrТХə ЛТХər.  

Açar sözlər: geodeziya, çökmə, deformasiya, nəzarət, nivelirləmə, tikililər 
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Using of geodetic methods for the determination of deformations  
arising in engineering structures 

 

SUMMARY 
In the article deals with the causes of sediment and deformations in buildings and was indicated 

examples of different methods for control of deformation. 
Key words: geodesy, sediment, deformation, control, nivelir, constructions 
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ŞƏHƏR ВOLLARINDA NƏQLİВВAT AXINININ REVERSİV HƏRƏKƏTİNİN 
SƏMƏRƏLİ TƏŞKİLİ окоN TнVSİВƏLƏR 

 
 AzərЛКвМКЧ RОspuЛХТФКsıЧıЧ вШХ СərəkətТ qКвНКХКrıЧНК rОvОrsТv Сərəkətin təşФТХТ ТХə ЛКğХı 5.35-

5.36 вШХ ЧТşКЧХКrı,1.9 üПüqü ЧТşКЧХКЧЦК бətti,eləcədə 59 və 69-cu maddələrdə təХТЦКtХКrıЧ ШХЦКsıЧК 
baxmayaraq bu sistem praktiki olaraq öz tətbiqini bu günə ФТЦТ tКpЦКвıЛ. Д1ЖBuЧuЧ ЛТr sırК ШЛyek-

tiv və subyektiv səbəbləri mövcuddur. Bir tərəfdən bu üsul nəzəri cəhəttən kifayət qədər öyrənil-

məyib,ikinci tərəfdən isə yol hərəkəti ilə məşğuХ ШХКЧ Цütəxəssislər bunun səmərəliyinə düzgün 

qiymət vermədikləri üçün bu istiqamətdə СОх ЛТr Тş КpКrЦКвıЛХКr. Halbuki, bu günkü gündə onun 

təkmilləşНТrТХЦəsi və tətbiqi yol hərəkətinin təşФТХТЧНə çox böyük səmərəli tədbirlərdən biri ola 

bilər. Bu da nəqХТввКt prШЛХОЦТЧТЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı ТstТqКЦətində КpКrıХКЧ ПКвНКХı ТşХərТЧ sırКsıЧı 
РОЧТşХəndirər. 

BöвüФ şəhərlərin bəгТ вШХХКrıЧНК Сəftənin müəyyən günləri və ya günün müəyyəЧ vКбtı ЛТr ТstТ-
qamətdə nəqliyyat vasitələrТЧТЧ КбıЧı НТРər istiqamətdəkinə nisbətən daha çox olur və hərəkət zo-

ХКqХКrı ТstТqКЦətlər üzrə bərabər yüklənmir.Bu səbəbdən də şəhər КvtШЦКРТstrКХХКrıЧıЧ ЛurКбЦК 
qabiliyyətindən tam istifadə olunmur.[2] 

Reversiv hərəkətin tətbiqi üçün müəyyən metodik vəsaitlər və konkret meyarlar mövcud de-

yildir. Д3ЖYКХЧıг ФТПКвət dərəcədə əsКsХКЧНırıХЦКЦış Цüəyyən təkliflər var.Belə fikirlər vКrНır ФТ, rО-

versiv hərəkətdə istiqamətlər üzrə hərəkət гШХКqХКrıЧıЧ ЧТsЛəti zoХКqХКrıЧ sКвıЧНКЧ və hərəkət inten-

sivliyinin qiymətindəЧ КsıХıНır.LКФТЧ Лu СКХНК qКrşıНКЧ Рələn nəqХТввКt КбıЧı üхüЧ ЦüvКПТq Сərəkəti 

buraxma qabiliyyətinin təЦТЧ ШХuЧЦК şərtlərТ tКЦ КrКşНırıХЦКвıЛ.RОvОrsТv Сərəkətin tətbiqi ilə həf-

tənin müəyyən günü, sutФКЧıЧ ЦüəyyəЧ sККtХКrıЧНК Сərəkət istiqamətinin birində hərəkət intensiv-

liyi digərinə nəzərən yüksəФ ШХКЧ ЦövМuН вШХХКrıЧ ЛurКбЦК qКЛТХТввəti sözsüz ki,yüksəlir.Bu halda 

minimum vəsait sərf etməklə küçənin izafi buraxma qabiliyyətindən tam və hərəkət zШХКРıЧНКЧ 
вКбşı ТstТПКНə ШХuЧЦК ТЦФКЧı вКrКЧır. 

Reversiv hərəkətin təşФТХТ sТstОЦТЧТЧ tətbiqini ləngidəЧ хКtışЦКЦКгХıqХКr sırКsıЧНК ОХəcədə 

КşКğıНКФıХКrı Рöstərmək olar: 

1.RОvОrsТv гШХКqХКrıЧ sШЧ Цəntəqələrində hərəkətТЧ ЧТгКЦХКЧЦКsı prШЛХОЦТ вКrКЧır. 
2.SürücülərТЧ НКvrКЧışХКrıЧК, rОvОrsТv Сərəkət təşФТХ ШХuЧЦuş şəhər ЦКРТstrКХХКrı ТХə kəsТşЦələr-

də müəyyən tələblərТЧ ШХЦКsıЧК ШХКЧ ОСtТвКМ ШrtКвК хıбır. 
Bu хКtışЦКЦКгХıqХКrı КrКНКЧ qКХНırЦКq üхüЧ Цəqalədə təklif olunan tövsiyələr КхıqХКЧıЛ. 

NəqХТввКt КбıЧıЧı НКСК əХvОrТşХТ ЧТгКЦХКЦКq Цəqsədi ilə nəqХТввКtıЧ Сərəkətin təşФТХТ ЛКбıЦıЧНКЧ 
ТЧФТşКП ОtЦТş öХФələrТЧ şəhərlərinin belə вШХХКrıЧНК Сərəkət hissəsТЧТЧ ШrtК гШХКğı ТФТqКt qıqıq-qırıq 
uzununa xətlərlə ЧТşКЧХКЧır və həЦТЧ гШХКğıЧ ЛКşХКЧğıМıЧНК КsıХЦış svОtКforun sol bölməsindən iki 

çarpaz xətt qırЦıгı rənglə ТşıqХКЧır və qКrşı tərəfdən nəqliyyat vasitələrinin həЦТЧ гШХКğК хıбЦКsı 
qКНКğКЧ ОНТХТr. Beləliklə, Лu Мür svОtКПШrХКrı tətbiq etməklə hərəkət hissəsТЧТЧ ТФТqКt qırıq uгuЧuЧК 
xətlərlə ЧТşКЧХКЧЦış ШrtК гШХКğıЧНК və вК гШХКqХКrıЧНК Сəftənin müəyyən günləri,yaxud "pik" saatla-

rıЧda hərəkət istiqamətlərinin birində hərəkət intensivliyi digərinə nəzərən yüksək olduqda bu və ya 

digər istiqamətdə hərəkət təşФТХ ОНТХТr. Orta zolaq reversiv və вК qКrşıХıqХı Сərəkətlə nizamlama 

tətЛТq ШХuЧКЧ гШХКq КНХКЧır. 
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O вШХХКrНКФı rОvОrsТv Сərəkət təşФТХ ШХuЧur, ШrКНК вШХ КвrıМıЧı ФОхЦək və manevr etmə üçün 

бüsusТ qКвНКХКr ТşХəЧТЛ СКгırХКЧЦКХıНır. Reversiv zolaqda hərəkətin dəqiq istiqamətini əsasən yol 

КвrıМı гШЧКsıЧНК xüsusi rОvОrsТv svОtШПШr КsıХНığı вОrНə müəyyən etmək olur.Baxmayaraq ki,sürücü 

reversiv hərəkəti olan yola dönəЧ гКЦКЧ Лu СКqНК 5.37 вШХ ЧТşКЧı ТХə məХuЦКtХКЧНırıХır,КЧМКq Ш 

reversiv svetoforun müstəvisinə nəzərən  ЛuМКq КХtıЧНК ШХНuğuЧНКЧ,ШЧuЧ sТqЧКХХКrıЧı хШб vКбt 
görə ЛТХЦТr. HəЦНə sürüМü qКЛКqМКНКЧ СКЧsı гШХКğıЧ rОvОrsТv ШХНuğuЧu və ШrКНКФı СərəФət ТstТqК-

ЦətТЧТ ЛТХЦəНТвТ üхüЧ,ОХəМəНə СКЧsı гШХКğК НöЧəМəвТЧə СКгır ШХЦКНığıЧНКЧ ЦüəввəЧ təСХüФəХТ və-

ziyвətТЧ вКrКЧЦКsı ОСtТЦКХı ШrtКвК хıбır. Ona РörəНə rОvОrsТv СərəФət ШХКЧ вШХ КвrıМıЧıЧ ФОхЦəsТЧə 
НəqТq təХəЛХər ТşХəЧТЛ ЦüəввəЧХəşНТrТХЦəХТНТr və вШХ СərəФətТ qКвНКХКrı ТХə təsЛТt ШХuЧЦКХıНır. 
BОХəХТФХə Лu təХəЛ КşКğıНКФı СКХХКrı əСКtə ОtЦəХТНТr: 

Yol hərəkətТ qКвНКХКrıЧНК 5.37 вШХ ЧТşКЧı ТХə ТşКrələЧЦТş rОvОrsТv Сərəkəti olan yola dönən 

sürüМü вКХЧıг ФəЧКr sКğ гШХКqХК Сərəkət etməlidir. YəЧТ sКğК və ya sola dönməЧТ qurtКrНıqНКЧ sШЧrК 
sürücü hərəkət hissəsТЧТЧ sКğ ФəЧКr гШХКğıЧК хıбır ФТ, burada həЦТşə hərəkət ümum qəЛuХ ШХuЧЦuş 
istiqamətdə təşФТХ Шlunur. 

Beləliklə həmin anda və həmin halda müəyyəЧ ОНТХЦТş Сərəkət istiqamətinə qКrşı хıбЦКЧıЧ 
qКrşısı КХıЧır.(ЛКб şəkil 1) 

 

 
 

Şəkil.1 Reversiv hərəkəti olan yol kəsТşməsində manevr etmə sxemi 

Bu təklif olunan tələbin məsuliyyət dərəcəsini inzibati xətalar məcəlləsinin 151.1 maddəsi ilə 

müəyyənləşНТrЦək olar. Əgər sürüМü qШвuХЦuş svОtШПШrХК Сərəkət istiqamətini müəyyən edib və 

dönmə əməХТввКtıЧıЧ sШЧuЧНК sКğ ФəЧКr гШХКğК НОвТХ, ЛКşqК ОвЧТ ТstТqКЦətli rОvОrsТv гШХКğК 
dönərsə, yenə də sürücü qayda pozuntusu ОtЦТş sКвıХır.BКşqК гШХКqХКrНК вОrНəвТşЦəyə вКХЧıг 
reversiv svetoforu keçdikdən sonra icazə verilməlidir, yəЧТ sШЧrКФı вШХ КвrıМıЧНК və ya 5.8.7 

(«Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri») və вКбuН 5.36 («QКrşıХıqХı СərəkətТЧ sШЧu») ШХКЧ вШХ ЧТşКЧla-

rıЧНКЧ sШЧra həyata keçirilə bilər. 

AхКr söгlər: rОvОrsТv СərəФət, СərəФət гШХКqХКrı, СərəФət ТstТqКЦətТ, вШХ СərəФətТ 
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Recommendations for an efficient organization of urban road traffic reversible 

 
SUMMARY 

Specified in the traffic rules of the direction of movement strips which can change on the opposite side 
to regulate the requirements the movement of vehicles were analyzed in the article and the current case, 
some shortcoming were revealed. On the basis of revised the new proposals and rationale for their use is 

described in the article. 
Key words: movement is reversiv, action lanes, direction of the motion, traffic action. 

 

UOT:502.71 

Ş.F.MüttəlТЛovК, N.C.QКsımovК, Г.A.NovruгovК 

AzərЛКвМКn MОmКrlıq və İnşККt UnТvОrsТtОtТ  
 

GEOİNFORMASİВA SİSTEMLƏRİ VƏ KOSMİK ŞƏKİLLƏRİN EMALI ƏSASINDA 
ABŞERON İQTİSADİ RAВONU оZRƏ TİKİLİLƏRİN İNKİŞAF DİNAMİKASININ 

QİВMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 

нХФə əСКХТsТЧТЧ təqrТЛəЧ 40%-Т və səЧКвО pШtОЧsТКХıЧıЧ 70%-Т AЛşОrШЧ вКrıЦКНКsıЧНК МəЦХəş-

diвТЧНəЧ RОspuЛХТФКНК СəХХТ vКМТЛ ШХКЧ ОФШХШУТ prШЛХОЦХərТЧ əФsər СТssəsТ Лu ərКгТНə ЦövМuННur 
Д1Ж. XüsusТХə Нə Лu ərКгТХərНə КpКrıХКЧ ТЧФТşКП prШsОsТ ЛurКНК вКşКвКЧ əСКХТЧТЧ Нə sКвıЧıЧ КrЦКsıЧК, 
ЛКşqК söгХə, urЛКЧТгКsТвК prШsОsТЧТЧ sürətХəЧЦəsТЧə səЛəЛ ШХЦuşНur. BuЧuЧХК əХКqəНКr ШХКrКq Сə-

ЦТЧ ərКгТНə tТФТХəЧ вКşКвış ЛТЧКХКrıЧıЧ sКвı əvvəХФТ ТХХərə ЧТsЛətəЧ НКСК НК хШбКХЦış, tТФТХТХərТЧ КrtıЦ 
НТЧКЦТФКsı sürətХəЧЦТşНТr.  

LКФТЧ urЛКЧТгКsТвК prШsОsТЧТЧ ЦüsЛət МəСətХərТ ТХə вКЧКşı, ЦəЧПТ МəСətХərТ Нə öгüЧü РöstərЦəФ-

НəНТr, вəЧТ, əСКХТЧТЧ sКвıЧıЧ, ТЧşК ОНТХəЧ tТФТХТХərТЧ ЦТqНКrıЧıЧ КrtЦКsı, ТstОСsКХıЧ ТЧФТşКП tОЦpТЧТЧ və 
ЦТqвКsıЧıЧ КrtЦКsı КЧtrШpШРОЧ prШsОsХərТЧ ətrКП ЦüСТtə ШХКЧ təsТrТЧТ Нə РüМХəЧНТrЦТşНТr. Bu, öгüЧü, 
ПКвНКХı qКгıЧtıХКrıЧ ТstТsЦКrıЧНК, вОЧТ ТЧПrКstruФturХКrıЧ вКrКНıХЦКsıЧНК, ətrКП ЦüСТtТЧ ЦüбtəХТП tuХ-
lantıХКrХК хТrФХəЧЦəsТЧНə, su СövгəХərТЧТЧ гəСərХТ ЦКННəХərХə хТrФХəЧЦəsТЧНə, tШrpКqХКrıЧ səЧКвО 
tullantıХКrı, ФТЦвəvТ РüЛrəХərХə хТrФХəЧЦəsТЧНə və ЧətТМəНə ЦəСsuХНКr tШrpКqХКrıЧ ТtТrТХЦəsТЧНə 
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РöstərТr Д2Ж. Bu Мür prШsОsХər təФМə AгərЛКвМКЧ üхüЧ НОвТХ, НüЧвКЧıЧ ЛТr хШб öХФəХərТ üхüЧ бКrКФ-

tОrТФНТr. NətТМəНə, şəСər və ШЧК вКбıЧ ШХКЧ rКвШЧХКrНК ОФШХШУТ prШЛХОЦХər ФəsФТЧХəşЦТşНТr. BОХə ФТ, 
əСКХТЧТЧ və tТФТХТХərТЧ вОrüstü ФШЦpШЧОЧtХərТЧТЧ бОвХТ СТssəsТЧТЧ AЛşОrШЧ вКrıЦКНКsıЧНК МəЦХəşЦəsТ 
ТХə əХКqəНКr ШХКrКq Лu rОРТШЧНК ОФШХШУТ prШЛХОЦХər öгüЧü НКСК qКЛКrıq Лüruгə vОrТr. 

MəСг Лu səЛəЛНəЧ Нə şəСər və şəСərətrКПı ərКгТХərНə вОrüstü ТЧПrКstruФtur ФШЦpШЧОЧtХərТЧТЧ, tТФТХТ ШЛ-

yektlərТЧТЧ КrtıЦ НТЧКЦТФКsıЧıЧ öвrəЧТХЦəsТ və şəСər ərКгТsТЧНə ЛКş vОrəЧ НəвТşТФХТФХərТ ЦüəввəЧХəş-
НТrərəФ rəqəЦХТ ОХОФtrШЧ бərТtəХər şəФХТЧНə təqНТЦКtı öгü-öгХüвüЧНə хШб vКМТЛ və КФtuКХ ЦəsəХəХərНəЧНТr.  

Bu səЛəЛНəЧ Нə, təqНТЦ ОНТХəЧ ТşНə ЦüКsТr tОбЧШХШРТвКХКrНКЧ ШХКЧ МШğrКПТ ТЧПШrЦКsТвК sТstemХərТ 
(CİS) tОбЧШХШРТвКsı və təНqТqКt ərКгТsТЧТ əФs ОtНТrəЧ ФШsЦТФ şəФТХХərТЧ ОЦКХı ЧətТМəsТЧНə КХıЧКЧ 
ЦəХuЦКtХКrНКЧ ТstТПКНə ОНТХərəФ AЛşОrШЧ ТqtТsКНТ rКвШЧu ərКгТХərТЧНə ЛКş vОrəЧ НəвТşТФХТФХər öвrəЧТХЦТş, 
şəСər ТЧПrКstruФturuЧuЧ вОrüstü ФШЦpШЧОЧtХərТЧНə ЛКş vОrəЧ НəвТşТФХТФХər qТвЦətХəЧdirilЦТşНТr. 

CİS tОбЧШХШРТвКsı və ФШsЦТФ şəФТХХər əsКsıЧНК təНqТqКt ərКгТsТЧТЧ бərТtəХəşНТrТХЦəsТ prШsОsТ, Лu 
prosesТЧ ТЧtОЧsТv ШХКrКq ЛКş vОrНТвТ ərКгТХərТЧ qОвН ОНТХЦəsТ və şəСər ТЧПrКstruФturuЧuЧ вОrüstü ФШЦ-

pШЧОЧtХərТЧТЧ КrtıЦ НТЧКЦТФКsı СКqqıЧНК ЦəХuЦКtХКrıЧ əХНə ОНТХЦəsТЧə ТЦФКЧ vОrТr Д3Ж. BuЧuЧ üхüЧ 
ЦüбtəХТП ТХХərТЧ ФШsЦТФ şəФТХХərТ ЦüqКвТsə ОНТХЦТş, tТФТХТ ərКгТХərТЧ spОФtrКХ бКrКФtОrТstikaХКrıЧıЧ КЧКХТгТ 
КpКrıХЦış və ФШsЦТФ təsvТrХərНə Лu Мür ərКгТХərТЧ ТНОЧtТПТФКsТвК əХКЦətХərТ təвТЧ ОНТХЦТşdir.  

TəНqТqКt ərКгТsТ ФТЦТ AЛşОrШЧ ТqtТsКНТ rКвШЧuЧuЧ ФТхТФ ЛТr ərКгТsТ РötürüХЦüşНür (şəФТХ 1). 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

GТrТş vОrТХəЧХərТ ФТЦТ LКЧНsКt-ETM+, TM və OLİ ФШsЦТФ şəФТХХərТ, GШШРХО EКrtС şəФТХХərТ, ArМ 
GİS prШqrКЦı РötürüХЦüşНür. CШбТХХТФ ФШsЦТФ ЦəХuЦКtХКrıЧ ОЦКХı əsКsıЧНК ЦəsФuЧХКşЦК ərКгТХəri-

ЧТЧ spОФtrКХ бКrКФtОrТstТФКХКrıЧıЧ ТНОЧtТПТФКsТвКsı üхüЧ 2003.05.22 tКrТбТЧНə КХıЧЦış LКЧНsКt ETM+, 
2011.06.05 tКrТбТЧНə КХıЧЦış LКЧНsКt TM və 2013.08.29 tКrТбТЧНə КХıЧЦış LКЧНsКt OLİ ФШsЦТФ 
təsvТrХərТ ТstТПКНə ОНТХЦТşНТr (şəФТХ 2 (К, Л, М)).  

   
  a)     b) 

                       
c)  

ŞəФТl 2. AЛşОron вКrımКНКsının К) LКnНsКt 7 ETM+, Л) LКnНsКt 5 TM və 

М) LКnНsКt 8 pОвФТnНən Кlınmış təsvТrlərТ 

             
 
 

Şəkil 1. Tədqiqat ərazisТnТn Рörünüşü 
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AЛşОrШЧ вКrıЦКНКsıЧıЧ LКЧНsКt 7 ETM+ təsvТrТЧТЧ (şəФТХ 3,К-НКФı təsvТr) təЛТТ rəЧР хКХКrХКrıЧНК 
РörüЧüşü ЛəЧН 3,2,1 (RGB); Л) LКЧНsКt 5 TM-ТЧ РörüЧüşü: ЛəЧН 3,2,1 (RGB); М) LКЧНsКt 8-Нə 
РörüЧüşü ЛəЧН 2,3,4 (BGR) kimidir. 

AЛşОrШЧ вКrıЦКНКsıЧıЧ sОхТХЦТş tОst ərКгТsТЧТЧ вОrüstü ФШЦpШЧОЧtХərТЧТ НəqТq ЦüəввəЧХəşdir-
ЦəФ və CİS sТstОЦТЧНə ТstТПКНə ШХuЧЦКsı ЦəqsəНТ ТХə əХНə ОНТХəЧ ФШsЦТФ şəФТХХər sФКЧТrə ШХuЧЦuş, 
Pulkovo – 42 ФШШrНТЧКt sТstОЦТЧə ЛКğХКЧıХЦış və sШЧrКНКЧ АGS 84 ФШШrНТЧКt sТstОЦТЧə trКЧsПШr-
ЦКsТвК ОНТХЦТşНТr. GОШrОПОrОЧs prШsОsТЧТЧ ШrtК ФvКНrКtТФ бətКsı ЛТr pТФsОХ tərtТЛТЧНə ШХЦuşНur Д3Ж.  

AЛşОrШЧ вКrıЦКНКsıЧНК вОrХəşəЧ təНqТqКt ərКгТsТЧНə BКФı şəСərТЧТЧ вКşКвış ЛТЧКХКrıЧıЧ КrtıЦ 
НТЧКЦТФКsıЧı ТгХəЦəФ üхüЧ Лu ərКгТНə вОrХəşəЧ КşКğıНКФı sТЧТП ШЛвОФtХərТ təвТЧ ШХuЧЦuşНur: ЛШş 
sКСəХər, вКşıХХıqХКr və tТФТХЦТş sКСəХər. YuбКrıНК РöstərТХəЧ LКЧНsКt şəФТХХərТ ЦüqКвТsə ШХuЧЦuş və 
СəЧНəsТ uвğuЧХuğК РətТrТХЦТşНТr, вəЧТ, vКСТН UTM prШвОФsТвКsıЧК РətТrТХЦТşНТr. SШЧrК Тsə şəФТХХərТЧ 
sОхТХЦТş НКвКq ЧöqtəХərТЧТЧ ФШШrНТЧКtХКrı ТХə СəЧНəsТ uвğuЧХuğu вШбХКЧıХЦışНır. NətТМəНə ЦüəввəЧ 
ШХuЧЦuşНur ФТ, şəФТХХər КrКsıЧНКФı Пərq 10 Ц-НəЧ хШб НОвТХНТr. İХФТЧ ШХКrКq Кхıq sКСəХər, ЛТtФТ örtüвü 
və tТФТХЦТş ərКгТХər üхüЧ tОst sКСəХərТ ЦüəввəЧХəşНТrТХЦТşНТr (ŞəФТХ 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŞəФТl 3. AЛşОron вКrımКНКsının 29 Кvqust 2013-Мü Тl tКrТбТnНə хəФТlmТş  

LANDSAT 8  pОвФТnТn üгərТnНə sОхТlmТş tОst ərКгТsТ 
 
TТФТХТХər öг spОФtrКХ бКrКФtОrТstТФКХКrıЧК Рörə ПərqХəЧНТвТЧНəЧ, tОst sКСəХərТЧТ təвТЧ ОНərФəЧ tТФТХТ 

sТЧТП ШЛвОФtХərТ üх вКrıЦsТЧПə ЛöХüЧЦüşНür: 
- sıб şəСər ərКгТХərТ; 
- ШrtК sıб şəСər ərКгТХərТ; 
- sОвrəФ şəСər ərКгТХərТ. 
TəНqТqКt ərКгТsТ ФТЦТ sОхТХЦТş ərКгТНə ЛКş vОrəЧ НəвТşТФХТФХərТ ЦüəввəЧХəşНТrЦəФ, вОrüstü ФШЦ-

pШЧОЧtХərТЧ КrtıЦ НТЧКЦТФКsıЧı öвrəЧЦəФ üхüЧ LКЧНsКt ФШsЦТФ təsvТrХərТ ЦüбtəХТП НОşТПrə əХКЦətХərТ 
əsКsıЧНК və təsЧТПКt üsuХХКrı vКsТtəsТХə ОЦКХ ШХuЧЦuş, ЦəsФuЧХКşЦК ərКгТХərТЧТЧ spОФtrКХ və ЦəФКЧ 
бКrКФtОrТstТФКХКrıЧıЧ ЦüqКвТsəХТ КЧКХТгТ вОrТЧə вОtТrТХЦТşНТr. BuЧuЧ üхüЧ tТФТХТ sТЧТП obyektХərТЧТЧ 
ЛöХüЧНüвü вКrıЦsТЧТПХərə uвğuЧ ШХКrКq LКЧНsКt şəФТХХərТ üгərТЧНə 6 ЛəЧНə uвğuЧ ШХКrКq pТФsОХХərТЧ 
pКrХКqХıq qТвЦətХərТ təвТЧ ШХuЧЦuş və sОхТХЦТş tОst ərКгТsТ üхüЧ ТЧПШrЦКtТv spОФtrКХ ФКЧКХХКrıЧ ЧöЦrəsТ 
və pТФsОХХərТЧ pКrХКqХıq qТвЦətХərТ МəНvəХ şəФХТЧНə təqНТЦ ШХuЧЦuşНur (МəНvəХ 1).  

SОхТХЦТş tОst ərКгТsТ ЦüəввəЧХəşНТrТХНТФНəЧ sШЧrК, ЦüбtəХТП ТХХərТ əСКtə ОНəЧ ФШsЦТФ şəФТХХərə 
əsКsəЧ, МəНvəХНə РöstərТХəЧ ЦəХuЦКtХКrК uвğuЧ ШХКrКq spОФtrКХ ФКЧКХХКrıЧ ЧöЦrəХərТ ТХə pТФsОХХərТЧ 
pКrХКqХıq qТвЦtХərТ КrКsıЧНК КsıХıХıq, вəЧТ üх tТp ЦüбtəХТП tТФТХТ ərКгТХərТЧ - sıб şəСər ərКгТХərТ, ШrtК sıб 
şəСər ərКгТХərТ və sОвrəФ şəСər ərКгТХərТЧТЧ spОФtrКХ бКrКФtОrТstТФКХКrıЧıЧ ТНОЧtТПТФКsТвК əХКЦətХərТЧТЧ 
qrКПТФХərТ quruХЦuşНur (şəФТХ 4). QrКПТФХərТЧ КЧКХТгТ əsКsıЧНК ЦüəввəЧ ОНТХЦТşНТr ФТ, AЛşОrШЧ ТqtТ-
sКНТ rКвШЧuЧuЧ sОхТХЦТş tОst ərКгТsТЧНə 2003-Мü ТХНə sıб şəСər ərКгТsТ üхüЧ pТФsОХХərТЧ qТвЦətХərТ 50-
72 КrКsıЧНК ШХНuğu СКХНК, 2011-МТ ТХНə Лu qТвЦət 55-107, 2013-Мü ТХНə Тsə 11004-11132 КrКsıЧНК 
НəвТşЦТşНТr. OrtК sıб və sОвrəФ şəСər ərКгТХərТ üхüЧ pТФsОХХərТЧ qТвЦətХərТ uвğuЧ ШХКrКq КrtЦışНır. 

Tədqiqat 
КpКЫılКn test 

ərazisi 
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Bu ШЧu РöstərТr ФТ, 2013-Мü ТХНə 2003-Мü ТХə ЧТsЛətəЧ sОхТХЦТş tОst ərКгТsТЧНə tТФТХТХərТЧ КrtıЦ НТЧК-
miФКsı МШб-хШб вüФsəФ ШХЦuşНur. DОЦəХТ, uвğuЧ ШХКrКq, ətrКП ЦüСТtə КЧtrШpШРОЧ təsТr Нə вüФsəФ ШХ-
Цuş, КtЦШsПОr СКvКsı НКСК хШб хТrФХəЧЦТşНТr.  

 

CəНvəl 1. 
2003, 2011 və 2013-Мü ТlləЫНə хəkТlən LКnНsКt peykləЫТnТn (LКnНsКt 7 ETM, LКnНsКt 5 TM və 

LКnНsКt 8) spektЫКl kКnКllКЫının nömЫəsТ və pТkselləЫТn pКЫlКqlıq qТymətləЫТ 
SpektЫКl kКnКllКЫının nömЫəsТ 
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 Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6 

PТkselləЫТn pКЫlКqlıq qТymətləЫТ 

Sıб şəhəЫ əЫКгТləЫТ 72 61 64 68 63 50 

OЫtК sıб şəhəЫ 
əЫКгТləЫТ 

64 53 53 66 60 44 

SeyЫək şəhəЫ əЫКгТləЫТ 62 49 47 60 46 33 

SpektЫКl kКnКllКЫının nömЫəsТ 
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 Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6 

PТkselləЫТn pКЫlКqlıq qТymətləЫТ 

Sıб şəhəЫ əЫКгТləЫТ 107 51 57 72 94 55 

OЫtК sıб şəhəЫ 
əЫКгТləЫi 

108 57 60 70 97 57 

SeyЫək şəhəЫ əЫКгТləЫТ 112 60 66 81 108 64 

SpektЫКl kКnКllКЫının nömЫəsТ 
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 Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6 

PТkselləЫТn pКЫlКqlıq qТymətləЫТ 

Sıб şəhəЫ əЫКгТləЫТ 11132 10419 10325 12612 13655 11004 

OЫtК sıб şəhəЫ 
əЫКгТləЫТ 

11967 11684 12131 15153 15148 13056 

SeyЫək şəhəЫ əЫКгТləЫТ 11712 11310 11426 14898 15415 12547 
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ŞəФТl 4. 2003, 2011 və 2013-Мü ТllərНə хəФТlmТş LКnНsКt pОвФlərТ əsКsınНК müбtəlТП tТФТlТ ərКгТlərТn 
spОФtrКl бКrКФtОrТstТФКlКrının qrКПТФТ 

 

Açar sözlər: ФШsЦТФ şəФТХ, РОШТЧПШrЦКsТвК sТstОЦТ, AЛşОrШЧ, tТФТХТХər, ТЧФТşКП 
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Estimation of the dynamics of development of construction in the economical district of 
Absheron based on geographic information systems and the data of remote sensing 

 

SUMMARY 
In this paper on the basis of treatment perennial of Landsat space images (2003. - 2013th years) in the 

selected test territory of Apsheron economical region was watched and estimated the development dynamics 

of the ground-based components of the city. 
Key words: space images, geoinformation system, Absheron, construction, development 
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DAŞQIN RİSKİNİN QİВMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ MоBARİZƏ TƏDBİRLƏRİNİN 
İŞLƏNİLİB HAZIRLANMASI 

 

Təhlükəli fövqəladə hadisələrdəЧ (FH) ЛТrТ ШХКЧ НКşqıЧХКr - qar və ЛuгХКqХКrıЧ sürətlə əriməsi, 
НКЦЛКХКrıЧ НКğıХЦКsı, ФüХəyin sürətТЧТЧ КrtКrКq suХКrı q vub gətirməsi və РüМХü ХОвsКЧ вКğışХКrı 
nəticəsində dənizlərdə, göllərdə, çaylarda suyun səviyyəsТЧТЧ qКХ ЦКsı С sКЛıЧК sКСТХвКЧı ərazilərin 
su ilə ЛКsıХЦКsı pr s sТНТr. DКşqıЧХКrХК ТЧsКЧХКr Сələ qədim zamanlardan mübarizə КpКrırХКr. Bu prШ-
sОs гКЦКЧı tТФТlən bəndlərТЧ uхuХЦКsı, suвuЧ ətraf ərazilərТ ЛКsЦКsı Фənd təsərrüПКtıЧК, Ш МüЦХədən 
ТЧsКЧХКrК хШб МТННТ гТвКЧ vОrТr. DКşqıЧХКr Мəmiyyətə vurНuğu гТвКЧК və qurЛКЧХКrıЧ sКвıЧК Рörə 
təbii fəlakətlər КrКsıЧНК ЛТrТЧМТ вОrТ tutur.  
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Azərbaycanda da əhali günü bu günə qədər НКşqıЧХКrНКЧ əziyyət çəkirlər. DКşqıЧХКr Aгərbay-
МКЧıЧ Фənd təsərrüПКtı p t ЧsТКХıЧК МТННТ гərbə vurur. Çünki burada əhalinin müəyyən hissəsi və bir 
çox təsərrüfat sahələrТ НКşqıЧ və su ЛКsЦКsı təhlükəsТ гШЧКsıЧНК вОrХəşЦТşНТr. 1997-2010-cu illər 
ərzində bu ərazilərdən axan çaylarda 120-dəЧ хШб qısК ЦüННətХТ sОХ, НКşqıЧ və suЛКsЦК СКХХКrı 
qeydə КХıЧıЛ ФТ, ЛuЧuЧ НК 80%-Т BöвüФ QКПqКгıЧ Мənub və şТЦКХ-şərq вКЦКМı, qКХКЧ 20%-i isə 
KТхТФ QКПqКгıЧ şТЦКХ-şərq вКЦКМı, NКбхıvКЧ MR ərazisindən axan çaylarıЧ, Kür və ArКг хКвХКrıЧıЧ 
pКвıЧК Нüşür Д1, 2Ж. LКФТЧ Kür və ArКг хКвХКrıЧНК ЛКş vОrən və uzun sürəЧ НКşqıЧ, suЛКsЦК 
proseslərТ RОspuЛХТФКЧıЧ ТqtТsКНТввКtıЧК vuruХКЧ гərərin böyüklüyünə görə fərqlənir. Çünki Kür və 
ArКг хКвХКrı ЛöвüФ ЛТr ərazidə в rХəşən НКğХКrıЧ və Ц şələrТЧ suХКrıЧı t pХКвКrКq əzər dənizinə 
gətirir. Hər ТХ вКг КвХКrıЧНК Kür ətrКПıЧНК ЛКş vОrəЧ НКşqıЧХКr Чəticəsində minlərlə ТЧsКЧıЧ Оv-ОşТвТ 
НКğıХır, НövХət büdcəsinə on milyonlarla manat ziyan dəyir [3]. 

Bu səbəbdən də bu cür proseslər daima təqdid edilməХТ, НКşqıЧ гКЦКЧı Нəyən zərərlərin mini-
muma endirilməsТ üхüЧ НКşqıЧ rТsФТ qТвЦətləndirilməli və НКşqıЧК qКrşı ЦüЛКrТгə tədbirlərТ ТşХənil-
məlidir. Təqdim edilən məqalədə də məhz bu cür aktual problemlərə tШбuЧuХЦuşНur. 

Bilirik ki, formalКşЦК şətrindəЧ КsıХı ШХКrКq НКşqıЧХКr 6 əsas hissəyə КвrıХır. BОХə НКşqıЧХКrНКЧ 
da əksəriyyətТ RОspuЛХТФКЦıгıЧ хКвХКrıЧНК ЦüşКСТНə olunur [2]: 

1. DКşqıЧХКrıЧ Рur vКбtı (ЛuгХКr əriyəndə) – düzənliklərdə вКг vКбtı qКrХКrıЧ əriməsi və ya 
вКğıЧtıХКrıЧ НüşЦəsi, həЦхТЧТЧ НКğХКrНК вКг və вКв КвХКrıЧНК qКrХКrıЧ əriməsТ СОsКЛıЧК хКвХКrНК 
suХКrıЧ səviyyəsi müntəzəm təФrКrХКЧКrКq qКХбır ФТ, Лu НК НКşqıЧХКrıЧ вКrКЧЦКsıЧК səbəb olur və 
хКвНКЧ КşКğıНК вОrХəşən ərazilərТ su ЛКsır.  

2. GüМХü НКşqıЧХКr – ХОвsКЧ вКğışХКrıЧıЧ ТЧtОЧsТv вКğНığı, ЛəгТ СКХНК qışıЧ ТstТ ФОхНТвТ НövrХərdə 
qКrХКrıЧ sürətlə əriməsi nəticəsində qısК ЦüННətdə intensiv və dövri olaraq çaylarda suyun səviyyəsi 
qКХбır ФТ, Лu НК Рur sОХХər və НКşqıЧХКrıЧ вКrКЧЦКsıЧК səbəb olur.  

3. Buг вığıЧı ЦКЧОəsi – вКг vКбtı Лuг КбıЧХКrıЧıЧ хКвХКrıЧ НКr вОrХərində, çay məМrКХКrıЧНК üst-
üstə qКХКЧЦКsı хКв КбıЧХКrıЧК ЦКЧО ШХur, Чəticədə ЛuгХКrıЧ вığıХНığı sКСələrdə və bəzən də daha 
yüksəkliklərdə suyun səviyyəsТ qКХбır ФТ, Лu НК РüМХü НКşqıЧХКrıЧ вКrКЧЦКsıЧК səbəb olur.  

4. Küləyin təsiri ilə вКrКЧКЧ su ЛКsЦКsı – dənizlərdə, su hövzələrində, gölərdə və həmçinin iri 
хКвХКrıЧ Сövгələrində küləyin suyun səthinə təsiri nəticəsində suyun səviyyəsТЧТЧ qКХбЦКsı СОsКЛıЧК 
НКşqıЧ ЛКş vОrТr. 

5. BəndlərТЧ НКğıХЦКsı СОsКЛıЧК вКrКЧКЧ НКşqıЧХКr – sürüşЦələr, НКğ süбurХКrıЧıЧ uхЦКsı, 
ЛuгХКrıЧ Сərəkəti və digər ekstremal hadisələrdə bəndlərТЧ НКğıХЦКsı Чəticəsində çaylarda suyun 
səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə qКХбЦКsı СОsКЛıЧК НКşqıЧХКr ПШrЦКХКşır.  

Deyilənləri analiz etməklə belə nəticəyə gəlmək olar kТ, su КбıЧıЧıЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧК və 
НКşqıЧХКrıЧ вКrКЧЦКsıЧК Рörə AzərЛКвМКЧ хКвХКrıЧı ЛТr ЧОхə yerə КвırЦКq ШХКr (Мədvəl 1).  

 

Cədvəl 1. 

DКşqının foЫmКlКşmК şərtləri 

MКФsТЦКХ КбıЧıЧ ПШrЦКХКşЦК şərtləri YКвıХЦК əraziləri 

Çöllük ərazilərdə qКrХКrıЧ вКг vКбtı əriməsi (yazda) Kür və Araz, BöвüФ QКПqКгıЧ şТЦКХ-şərq вКЦКМıЧНКФı 
çaylar 

DКğ qКrХКrıЧıЧ və ЛuгХКqХКrıЧ əriməsi (yaz) DКğ хКвХКrı (BöвüФ QКПqКгıЧ Мənub  
вКЦКМıЧНКФı хКвХКr) 

İЧtОЧsТv вКğışХКrıЧ НüşЦəsi (yaz-yay) Kür və Araz , NКбхıvКЧ MR ərazisindən axan çaylar 

QКrХКrıЧ əriməsi və вКğıЧtıХКrıЧ ЛТrРə təsiri nəricəsində 
(yaz-yay) 

DКğ və çöllük ərazilərdə yerləşən çaylar (Böyük və Kiçik 
QКПqКгıЧ şТЦКХ-şərq вКЦКМıЧНКФı хКвХКr, Kür хКвı) 
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R spuЛХФКНК НКşqıЧıЧ вКrКЧЦК rТsФТЧТ КrtırКЧ бüsusТ ПКФtШrХКr vКr. BuЧХКr təbii və ən çox da 

t бЧШР Ч ЦəЧşəХТНТr (Şəkil 1).  
 DAŞQIN RİSKİ 

TəЛТТ бКrКФtОrХТ Texnogen xarakterli 

YARANMA SƏBƏBLƏRİ 

qlobal iqlim 
НəвТşТФХТФХərТ 

temperaturun 
вüФsəХЦəsТ və 

СКvКХКrıЧ 
ТstТХəşЦəsТ 

qКrХКrıЧ 
sürətХə 
ərТЦəsТ 

РüМХü ХОвsКЧ вКğışХКrıЧıЧ НüşЦəsТ 

insan faktorunun 
təsТrТ, ТЧsКЧıЧ 

СəвКt ПəКХТввətТ 
ЧətТМəsТЧНə 

 
ŞəФТl 1. DКşqın rТsФТnТn вКrКnmК səbəbləri 

 

İХ ərzində təbii səbəblərlə вКЧКşı хШбХu sКвНК t бЧШР Ч ЦəЧşəХТ НКşqıЧХКrıЧ НК ЛКş v rЦə riski 

Кrtır. KürətrКПı ərazilərdə texnogen məЧşəХТ НКşqıЧ rТsФХərТЧТ КşКğıНКФıХКrК КвırЦКq ШХКr: 
- вОЧТ вКşКвış ОvХərТЧТЧ ТЧşК ОНТХЦəsТ СОsКЛıЧК Лəndlərin bir hissəsinin kəndlərin daxilində 

qКХЦКsı, 
- çay məМrКsıЧıЧ ХТХХənməsi və suburaxma qabiliyyətТЧТЧ КгКХЦКsı,  
- subasma təhlükəsТЧТЧ хШб ШХНuğu sКСТl ərazilərində bəndlərin bəzilərТЧТЧ sırКНКЧ хıбЦКsı,  
- НКşqıЧХКrХК ЦüЛКrТгə apara biləcək mühəЧНТs qurğuХКrıЧıЧ Кг ШХЦКsı və вК sırКНКЧ хıбЦКsı,  
- КğКМХКrıЧ qırıХЦКsı və s.  

Bu səbəblərdən KürətrКПı ərazilərdə çox vaxt texnogen məЧşəХТ НКşqıЧ rТsФТ вКrКЧır. Bu zaman 

НКşqıЧ prШsОsХəri birdəЧ ЛКş vОrТr və stКЧНКrt бКrКФt r НКşıЦır. T бЧШРОЧ prШs sХər гКЦКЧı вКrКЧК 
biləcəФ НКşqıЧХКrıЧ sКвıЧıЧ Чə qədər ШХЦКsı СtТЦКХıЧıЧ qТвЦətləndirilməsi isə bir qədər zəif olur. 

Ona görə də prШs sТЧ stКЛТХХТвТЧТ pШгКЧ səbəbləri müəyyəЧ НТЛ, ЛuЧХКrК əsКsХКЧКЧ вШХu s хЦək olar 

ФТ, Лu НК НКşqıЧХКrıЧ əmələ gələcəвТ sТqЧКХı rШХuЧu ШвЧКвКr.  
DКşqıЧХКrıЧ rТsФТЧТ С sКЛХКЦКq üхüЧ “stКtТstТФ Чəzarət sТst ЦТ”ЧНən istifadə etmək olar [4, 5]. 

Çoxlu sayda müxtəХТП Мür НКşqıЧХКr ЛКş v rТr. Lakin bu hadisələri birləşНТrəЧ в РКЧə amil – ШЧХКrıЧ 
КrНıМıХ ЛКş v rЦəsi ilə kəsilməsТ КЧıЧК qədərФТ гКЦКЧ ТЧt rvКХıНır. Bu, ШЛв Фtə ЦüşКСТНənin 

ЛКşХКНığı КЧНКЧ qurtКrНığı КЧК qədərФТ (Л Хə СКХНК ШЛв ФtНə СКЧsısК ЛТr НКşqıЧ ЛКş v rТr və əvvəlki 

nəzarət dayКЧНırıХır) гКЦКЧ ТЧt rvКХıНır.  
Tutaq ki, n qədər ШЛв ФtНən i-МТ ШЛв Фt s хТХТr ФТ, Лu ШЛв Фtə nəzarət ШХuЧЦur. Bu ШЛв ФtНəki 

НКşqıЧХКrıЧ НКvКЦ tЦə müddəti Mi –dir. Mi - təsadüfi kəmiyyətdir. Fərг НəФ ФТ, Хə Лu ШЛв Фt 
üzərində nəzarət ti КЧıЧНК Фəsilir. Onda həqiqətdə xi = min {Ti, ti} kəmiyyətТ ЦüşКСТНə НТХТr.  






,1

,0
ia

əgər ii

ii

tT

tT




 

a nəzarət ПuЧФsТвКsıНır. ii tT 
 Ш Н ЦəФНТr ФТ, ШЛв Фtə nəzarət olunmayan müddət nəzarət 

НТХən müddətdəЧ КгНır. BurКНКЧ КХıЧır ФТ, ШЛв Фtə nəzarət olunur (a = 1). ii tT 
 olanda isə 

ШЛв Фtə nəzarət olunmur (a = 0).  
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T-yə uвğuЧ РələЧ “НКşqıЧК qКrşı ЦüЛКrТгə ПuЧФsТвКsı”Чı təвТЧ НəФ. СtТЦКХ ШХuЧur ФТ, СКНТsə 

ЛКş v rТХЦТş t КЧıЧНКЧ хШб Ф хТr, вəni, 

F[T(t)] = P(T t). 

DКşqıЧК “qКrşı ЦüЛКrТгə ПuЧФsТвКsı”ЧıЧ sıбХığıЧı f(t) ilə ТşКrə edək. Onda f(t) НКvКЦ tЦə 

müddətТЧТЧ pКвХКЧЦК sıбХığıЧК Лərabər olar: 
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Bu Ш Н ЦəФНТr ФТ, НКşqıЧıЧ qКrşısıЧı КХКЧ təsirlərin davametmə müddəti nə qədər çox olsa, 

НКşqın riski bir o qədər az olar, ona görə də    tFtf   ШХur. BurКНКЧ rТsФ ПuЧФsТвКsıЧı tКpЦКq 
olar. Fərг Нək ki, hadisə t КЧıЧК qədər НКvКЦ НТrsə, ШЧНК Ш, qısК  гКЦКЧ ТЧt rvКХıЧК qədər də 

НКvКЦ Нə bilər, yəni, 
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TənlikdəЧ РörüЧür ФТ, rТsФ ПuЧФsТвКsı НКşqıЧК qКrşı ЦüЛКrТгə ПuЧФsТвКsı sıбХığıЧıЧ НКşqıЧК qКrşı 
mübarizə ПuЧФsТвКsıЧК ЧТsЛətinə bərabər olar: 
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RТsФ ПuЧФsТвКsıЧıЧ I tərtib törəməsТЧТЧ ТşКrəsinə görə КЧТ КsıХıХığı təyТЧ tЦək olar: 

1). əgər 

  *(0 tt
dt

td




 КЧıЧНК) ШХsК, ШЧНК ЦüsЛət КЧТ КsıХıХıq вКrКЧır, вəЧТ, НКşqıЧıЧ вКбıЧ qısК 
гКЦКЧ КЧıЧНК ФəsilməsТ СtТЦКХı Кrtır. 

2). əgər 
  *(0 tt

dt

td




 КЧıЧНК) ШХsК, ШЧНК ЦəЧПТ КЧТ КsıХıХıq вКrКЧır, вəЧТ, НКşqıЧıЧ НКvКЦ tЦə 

СtТЦКХı вКбıЧ qısК гКЦКЧ ТЧt rvКХıЧНК хШб ШХur. 
1)-dəЧ КХıЧır ФТ, НКşqıЧНКЧ əvvəХ НКşqıЧК qКrşı ЦüЛКrТгə tədbirləri nə qədər çox görülsə, əhali 

əvvəlcədən nə qədər çox məХuЦКtХКЧНırıХsК, ШЧНК ЛКş vОrəЧ НКşqıЧıЧ qКrşısı НК tОг ЛТr гКЦКЧНК 
КХıЧКr və dəyən ziyanlar da minimuma endirilər.  

DКşqın rТsФТnТn qТвmətləndirilməsi və erkən xəbərНКrlıq sТstОmТnТn вКrКНıХЦКsı üхüЧ əsasən 

КşКğıНКФıХКr Сəyata keçirilməlidir [6, 7]: 

 НКşqıЧ rТsФТЧə СКгırХıq və НКşqıЧıЧ qКrşısıЧıЧ КХıЧЦКsı üгrə prioritet sahələrdə ТЦФКЧХКrıЧ 
ТЧФТşКП ОtНТrТХЦəsi;  

 risklərin qiymətləndirilməsi sahəsində biliklərТЧ КrtırıХЦКsı;  
 sОхТХЦТş rТsФХərin monitorinqi və xəbərdar edilməsТ sТstОЦТЧТЧ ТЧФТşКП ОtНТrТХЦəsi; 

 НКşqıЧıЧ qКrşısıЧıЧ КХıЧЦКsı və nəticələrТЧТЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı Цəqsədilə rabitə sisteminin 

təkmilləşНТrТХЦəsi məsələlərinin həll edilməsi; 

 erkən xəbərНКrХıq sТstОЦТЧТЧ вОrХТ və regional səviyyələrdə quruХЦКsı.  
DКşqıЧ гКЦКЧı təhlükə riskinin qiymətləndirilməsi və dəyə biləcəФ гТвКЧıЧ КгКХНıХЦКsı Цəqsə-

di ilə erkən xəbərdarlıq sТstОmТ və görüləcək tədbirlər КşКğıНКФı НörН Цərhələdən ibarət ШХЦКХıНır: 
1-ci mərhələ. 
DКşqın ЛКş vОrməmТşНən əvvəl: 

 НКşqıЧХКrıЧ ЛКşХКЦК təhlükəsТЧТЧ ШХЦКsı ЛКrədə informasiya verilməli; 
 əhali xəbərНКrХıq ОНТХЦəli; 
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 təşФТХКtхıХıq, СКгırХıq ТşХəri həyata keçirilməli; 
 vəsaitlər, ehtiyat mənbələri, təМСТгКt pХКЧХКşНırıХЦКХı; 
 məhəХХТ (tОrrТtШrТКХ) pХКЧХКşНırıХЦК КpКrıХЦКХı; 
 sığШrtК ТşХəri həyata keçirilməli; 
 texniki tədbirlər görülməlidir. 
2-ci mərhələ. 
Əgər НКşqın СКНТsəsТ ЛКş vОrТЛsə, ШЧНК ШpОrКtТv şəkildə fəaliyyət pХКЧı СКгırХКЧЦКХıНır. BurК: 
 НКşqıЧıЧ ЛКş vОrЦəsi barədə həyəМКЧ sТqЧКХıЧıЧ vОrТХЦəsi; 
 xilasetmə ТşХəri; 
 dəyə biləcəФ гТвКЧıЧ КгКХНıХЦКsı üхüЧ tədbirlərin görülməsi; 
 xüsusi təХТЦКtХКrıЧ vОrТХЦəsi daxildir.  
3-cü mərhələ. 
 Bundan sonra ilkin bərpК Тşləri həyata keçirilməlidir. Yəni: 
 НКşqıЧıЧ vurНuğu ərazilərdə müvəqqəti bərpa etmə ТşХəri həyata keçirilməli; 
 təchizat və pКвХКşНırЦК КpКrıХЦКХı; 
 ilk növbədə nəqliyyat sisteminə dəyəЧ гТвКЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКХı; 
 kommunikasiya, rabitə xidmətləri tez bir zamanda təmin edilməlidir. 
4-cü mərhələ. 
DКşqın təhlükəsТ sovuşКnНКn sonrК isə: 
 yenidəЧ qurЦК ТşХəri həyata keçirilməli; 
 əsКsХı surətdə bərpaetmə КpКrıХЦКХı; 
 sabitlik gücləndirilməli; 
 təsisat ilə təmin etmə yerinə yetirilməlidir. 
SКНКХКЧКЧХКr КşКğıНКФı sбemdə üЦuЦТ şəkildə təqНТЦ ОНТХЦТşНТr (şəkil 2).  
 

 

 XəЛərНКrХıq 
 İЧПШrЦКsТвК 

Təhlükə və RТskТn 
qТymətlənНТЫТlməsТ 

OpeЫКtТv şəkТlНə fəКlТyyət: 
 СəвəМКЧ ОХКЧ ОНТХЦəsТ 
 бТХКsОtЦə ТşХərТ 
 НəвəЧ гТвКЧıЧ КгКХНıХЦКsı təНЛТrХərТ 
 ТЧПШrЦКsТвК /təХТЦКt (РöstərТşХər) 

 

HКгıЫlıq ТşləЫТ: 
 təşФТХКtхıХıq (təşФТХ ОtЦə) 
 vəsКТtХərТЧ, ОСtТвКt ЦəЧЛəХərТЧТЧ 
   pХКЧХКşНırıХЦКsı 
 təМСТгКtıЧ pХКЧХКşНırıХЦКsı 
 sığШrtК ТşХərТ 

 

XəЛəЫНКЫlıq: 
 ЦəСəХХТ (tОrrТtШrТКХ) pХКЧХКşНırıХЦК 
 tОбЧТФТ təНЛТrХər 
 təМСТгКtıЧ pХКЧХКşНırıХЦКsı 
 ЛТШХШУТ təНЛТrХər 

 ВenТНən quЫmК (təşkТl etmə): 
 əsКsХı surətНə ЛərpК ОtЦə 
 вОЧТНəЧ təşФТХ ОtЦə 
 sКЛТtХТвТЧ, НКvКЦХıХıqıЧ РüМХəЧНТrТХЦəsТ 
 ЦКХТввəХəşНТrЦə (təбsТsКt ТХə təЦТЧ ОtЦə) 

 

BəЫpК etmə: 
 ЦüvəqqətТ ЛərpК ОtЦə 
 təМСТгКt və pКвХКşНırЦК 
 ЧəqХТввКt sТstОЦТ 
 ФШЦЦuЧТФКsТвК, rКЛТtə 
 ЦКХТввəХəşНТrЦə 
 НКşqıЧ СКНТsəsТЧə 
   qКrşı qКЧuЧХКr 
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ŞəФТl 2. DКşqın rТsФТnТ ТНКrəetmənin kompleks sistemi 

  

Bu şəkildən görmək olur ki, çay sistemi dinamik sistemdir, cəmiyyətdə də daima dəвТşТФХТФХər 

ЛКş vОrТr. OЧК Рörə də НКşqıЧ rТsФТЧТ ТЧtОqrКsТвК ШХuЧЦuş şəkildə idarə etmək üçün həmin idarə 

prШsОsТ НövrТ ШХКrКq КpКrıХЦКХıНır. Şəkildən də РörüЧür ФТ, Лu Нövrü prШsОs КşКğıНКФı КrНıМıХХıqХК 
həyata keçirilməlidir: 
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1) DКşqıЧıЧ əvvəlcədəЧ qКrşısıЧıЧ КХıЧЦКsı; 
2) DКşqıЧНКЧ qШruЧЦК; 
3) DКşqıЧК СКгırХıq prШsОsТ; 
4) Fövqəladə hadisəyə qКrşı tОг ЦüЧКsТЛət göstərmə (təsirə cavab vermə); 

5) DКşqıЧıЧ vurНuğu гТвКЧıЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı. 
Bu КННıЦХКrıЧ Сər ЛТrТ НКşqıЧ rТsФТЧТ ТНКrəetməЧТЧ ОППОФtТv şəkildə ТЧtОqrКsТвКsı üхüЧ хШб vКМТЛНТr. 
Yerinə yetirilənləri ümumiləşНТrərək, nəticə olaraq demək olar ki, НКşqınК qКЫşı müЛКЫТгə 

tədbirləri sırКsıЧК РОЧТş ЦəЧКНК КşКğıНКФıХКr НКбТХ ШХЦКХıНır: 
DКşqıЧХКrıЧ qКrşısıЧıЧ КХıЧЦКsı üхüЧ Чəzərdə tutulan preventiv tədbirlərin xərclərТ НКşqıЧХКrıЧ 

törətНТвТ Кğır Чəticələrin ləğvТЧə sərf olunan xərclərdəЧ хШб ШХЦКХı. PrОvОЧtТv tədbirlər sırКsıЧК 
КşКğıНКФıХКr НКбТХ ШХЦКХıНır: 
 НКşqın müСКПТгə гonКsınНК evlərin və digər tikililərin tikilməsТЧТЧ qКrşısı КХıЧЦКХı; 
 mühafizə гШХКqХКrıЧıЧ sərhədləri gözlənilməli; 

 suyun keyfiyyəti, torpaq örtüyünün, flora və ПКuЧКЧıЧ, хКв vКНТsТЧТЧ quruХuşu və relyefi, 

НКşqıЧХКrıЧ ЛКş vОrЦə müddəti və sШЧrКФı НövrНə ТЧsКЧХКrıЧ sКğХКЦХığıЧК Нəyən zərərin 

qОвНТввКtı ЦОtШНТФКsı ТşХəЧТЛ СКгırХКЧЦКХı; 
 НКşqıЧ təhlükəli ərazilərin təsərrüfat məqsədilə istifadəsТ гКЦКЧı хКвХКrıЧ vКНТsТЧНə iqtisadi və 

ОФШХШУТ КrКşНırЦКХКr КpКrıХЦКХı; 
 bu ərazilərin istifadəsТ гКЦКЧı ЦüЦФüЧ ТqtТsКНТ ЧəticəЧТЧ КХıЧЦКsı və ЛuЧuЧХК вКЧКşı, НКşqıЧ-

ХКrıЧ törədə biləcəвТ ЦüЦФüЧ гТвКЧХКrı ЦТЧТЦuЦК ОЧНТrЦəФ ТЦФКЧХКrı Чəzərdən keçirilməli; 

 НКşqıЧХКrıЧ qКrşısıЧı КХЦКq üхüЧ РörüХəcək tədbirlər ФШЦpХОФs КpКrıХЦКХı. BuЧuЧ üхüЧ вОrХТ 
geoloji-МШğrКПТ vəziyyət nəzərə КХıЧЦКХı, хКв vКНТsТЧТЧ вОrКХtı хКвХКrХК ШХКЧ ФШХХОФtШrХКrı, 
drenaj sistemi və хКвıЧ təЛТТ uгuЧХuğu qШruЧЦКХıНır. кüЧФТ əks təqdirdə çay vadisinin su 

tutuЦu КгКХКr, НКşqıЧ təhlükəsТ rОКХХКşКr və vurulan zərər dəfələrlə çox ola bilər. 

 хКвıЧ vКНТsТЧТЧ ЛütüЧ uгuЧХuğu ЛШвu ОвЧТ Сəcmdə su tutumu təmin edilməli; 

 НКşqıЧХКrıЧ РüМХənməsinə şərait yaradan amillərТЧ (ЦОşələrТЧ qırıХЦКsı) qКrşısı КХıЧЦКХı; 
 pШtОЧsТКХ НКşqıЧ təhlükəsi olan ərazilərdə təsərrüfat fəaliyyətinin elə ПШrЦКХКrıЧК ТМКгə veril-

məХТНТr ФТ, НКşqıЧХКr гКЦКЧı НəyəЧ гТвКЧıЧ ЦТqНКrı ЦüЦФüЧ qədər az olsun. Bunun üçün 

НКşqıЧХКr üгrə dəqТq rКвШЧХКşНırЦК və xəritəçəkmə ТşХərТ КpКrıХЦКХı; 
 tШrpКğıЧ və təsərrüfat obyektlərinin mühəЧНТs qurğuХКrıЧıЧ ЦüСКПТгəsi ətraf mühitin minimal 

dəвТşТФХТвТ şəraitində ОtТЛКrХı şəkildə КpКrıХЦКХı; 
 НКşqıЧХКrıЧ prШqЧШгХКşНırıХЦКsı və əСКХТЧТ ЦüЦФüЧ НКşqıЧХКrıЧ ЛКşХКЧЦК vКбtı, ШЧuЧ 

səviyyəsi və müddəti, ehtimal edilən nəticələri və НКşqıЧНКЧ əvvəХ, НКşqıЧ vКбtı və НКşqıЧНКЧ 
sonra əvvəlcədəЧ pХКЧХКşНırıХЦКsı vКМТЛ ШХКЧ РörüХəcək tədbirlər barədə xəbərНКrХıq ОНТХЦəsi 

sТstОЦТ вКrКНıХЦКХı. Bu Цəqsədlə hidrometeoroloji vəziyyətin müasir səviyyədə dinamik 

ЦüşКСТНəsi tələb olunur. Bütün bunlar müvafiq mərkəzi və yerli dövlət struФturХКrı, qОвrТ-
hökumət təşФТХКtХКrı və mütəxəssislərТЧ ЦüştərəФ, uгХКşНırıМı Пəaliyyəti ilə həyata keçirilməli; 

 НКşqıЧ təhlükəsi olan ərazilərdə icbari və ФöЧüХХü sığШrtК sТstОЦТ вКrКНıХЦКХı. Bu sistemlə bütün 

müdafiə tədbirlərinə ЛКбЦКвКrКq, НКşqıЧХКrıЧ vurНuğu гərərТЧ ФШЦpОЧsКsТвКsı Сəyata keçirilməli; 

 хКв НОХtКsıЧНК, хКвıЧ Цənbə və mənsəbində lillənmə təmizlənməli;  

 çay bəndləri bərkidilməli; 

 mühafizə гШЧКsıЧК Нüşən ərazilərdə КğКМХКr əkilməməli, çünki həЦТЧ КğКМХКr Лəndlər olan 

yerlərdə tШrpКqХКrıЧ вuЦşКХЦКsıЧК, ЛəndlərТЧ НКğıХЦКsıЧК РətТrТЛ хıбКrКr. 
 gəmilərТЧ РОНТş-gəХТşТ təmin edilməlidir. 

Açar sözlər: НКşqıЧ, rТsФТ, Kür хКвı, ЦüЛКrТгə tədbiri 
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Sh.F.Muttalibova, R.M.Denziyev  
 

Flood risk assessment and the development of measures to fight them 
 

SUMMARY 
In this article was conducted classification of processes of flooding, have been shown areas of flood 

propagation, corresponding to the conditions of formation of floods, was evaluated the flood risk by 

statistical methods. It was created a system for assessing and predicting the risk of flooding, as a result have 
been developed a flood control measures. 

Key words: Flood, risk, river Kura, measures to fight 
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  N . R ,  R *,  Rn /R1 

1  (  ) 198  39,6 36 1 

2  (  200 + .) 224,2  32,8 40,8 1,36** 

3  (  50) 248  39,6 45,1 1,25 

4  (  100) 214  39,6 38,9 1,08 

 

* ; **  Rn /R1   R  = 39,6. 
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  ε  εmax ε (n)/ε (1) εmax(n)/ε (1) 

1  
(  ) 0,0015 0,0023 1 - 

2  
(  200 + .) 0,0017 0,0020 1,13 1,33 

3  
(  50) 0,0026 0,0032 1,78 2,13 

4  
(  100) 0,0019 0,0031 1,27 2,12 
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M.A. Logunova  

 
An experimental study of various types columns with internal frame models 

 
SUMMARY 

The paper presents the results of theoretical and experimental studies of the transverse rods internal 
frame effect on the columns bearing capacity and their deformability. 

Keywords: the inner ferrule, the relative deformation, of the compressed elements, placing of shear 

reinforcement, experimental studies 

 

M.A.Logunova 

 

Müxtəlif tipli daxili oboymali sütunlarin modellərinin eksperimental tədqiqi 
 

XÜLASƏ 
Məqalədə НКбТХТ ШЛШвЦКЧıЧ ОЧТЧə millərТЧТЧ КННıЦıЧıЧ sütuЧuЧ вüФРötürЦə qabiliyyətinə və 

НОПШrЦКsТвКХıХığıЧК təsirinin nəzəri – eksperimental tədqiqinin nəticələrТ vОrТХЦТşНТr. 
Açar sözləri: daxili oboyma, nisbi deformasiya, sıбıХКЧ ОХОЦОЧtХər, əlavə armirlənmə, eksperimental 

tədqiqatlar. 
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R.Ö.Hüseynova  
 

Günəş ПotoЦОtЫХərinin kalibrlənməsi üçün yüksək dəqТqХТФХТ ТФТ НКХğКХı metod 
 

БоLASƏ 
Günəş sКЛТЭТЧТЧ Lenqlinin qrafoanalitik metodu əsКsıЧНК Эəyin edilməsinin xəЭКsıЧıЧ ümЮmТ Эəhlili 

ЯОrТХmТşНТr. Metodun tətbiqi zamani yarana bilən xətanin nisbi qiymətini muəyyənləşНТrmək uçun formula 
təФХТП ОНТХmТşНТr. 

Günəş ПШЭШmОЭrХərinin kalibrlənməsi üçün yüksək dəqiqХТФХТ ТФТ НКХğКХı mОЭШН ЭəФХТП ОНТХmТşНТr. MОЭШНЮЧ 
riyazi əsКsХКrı ЯОrТХmТş, ШЧЮЧ rОКХХКşНırıХmКsı üхüЧ КХqШrТЭm ТşХəЧmТşНТr. 

Açar sözləri: günəş ПШЭШmОЭrХəri, kalibrlənmə, günəş rКНТКsТвКsı, КОrШгШХ, КЭmШsПОr qКгХКrı. 
 

R.O.Huseynova  
 

High accuracy two wavelengths method for calibration of sun photometer 
 

SUMMARY 
The general analysis of error of determination of solar constant on the basis of Langley graphoanalytic 

method has been given. The new formula for determination of relative value of error which may be occurred 
in utilization of this method has been derived. High accuracy two wavelength method is suggested for 
calibration of sun photometer. 

The mathematical grounding of the method is described and the algorithm for its realization is 
developed.  

Key words: sun photometer, calibration, solar radiation, aerosol, atmospheric gases. 

 

UOT 674.81-41.07  

Z.H.Quliyev 
AzərbaвМan MОmarХıq və İnşaaЭ UnТvОrsТЭОЭТ 

 

“ELEKTRİK ENERJİSİNİN XÜSUSİ SƏRFİNİN ODUNCAQ KоTLƏSİNİN оВоDоLMƏ 
DƏRƏCƏSİNDƏN ASILILIĞININ RİYAZİ MODELİNİN QURULMASI” 

 

Məqalədə, oduncaq-lif plitələrТ ТsЭОСsКХıЧНК ОХОФЭrТФ ОЧОrУТsТЧТЧ бüsЮsТ sərfi ilə oduncaq kütləsi-

nin üyüdülmə dərəcəsТ КrКsıЧНКФı КsıХıХığК ЛКбıХmış Яə ЛЮ ЛТr ПКФЭШrХЮ КsıХıХığıЧıЧ rТвКгТ mШНОХТ qЮ-

rulmЮşНЮr. 
Oduncaq-lif plitələrТ ТsЭОСsКХıЧНК ШНЮЧМКq ФüЭХəsinin, həm defibratorda, həmdə rafinatorda üyüdül-

məsinə sərП ШХЮЧКЧ ОХОФЭrТФ ОЧОrУТsТЧТЧ mТqНКrı, ЛüЭüЧХüФНə müəssisəyə sərf olunan elektrik enerjisinin 

65%-ni təşФТХ ОНТr. Məhz buna görə də elektrik enerjisinə qənaət etməklə məСsЮХНКrХığı КrЭırmaq digər 

sahələr kimi bu sahə üçün də КФЭЮКХНır. BЮЧК Тsə müКsТr ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧ Яə КpКrıХmış хШбХЮ sКвНК ОХmТ-
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təЭqТqКЭ ТşХərТЧТЧ ЛТrЛКşК ТsЭОСsКХКЭК Эətbiqi ilə nail olmaq olur. MüəyyəЧ ОНТХmТşНТr ФТ, ШНЮЧМКq-lif 

plitələri istehsalıЧНК, ЭОбЧШХШУТ prШsОsТ бКrКФЭОrТгə edən parametrləri və хıбış məhsulunun keyfiyyət 

göstəriciləri nəzərə КХmКqХК (ШЧХКrıЧ ЯОrТХmТş ЭОбЧШХШУТ ТЧЭОrЯКХХКrНК НəвТşməsini təmin etməklə) elektrik 

enerjisinin xüsusi sərfinin optimal qiyməti (minimum qiyməti) üyütmə qarniturunun parametrlərindən 

(L/h, , n) və oduncaq kütləsinin üyüdülmə dərəcəsindəЧ КsıХıНır (1). Məqalədə isə defibratorda 

oduncaq kütləsinin üyüdülmə dərəcəsi ilə elektrik enerjisinin sərПТ КrКsıЧНКФı КsıХıХığК ЛКбıХmış Яə bu 

КsıХıХığıЧ mШНОХТЧТ qЮrmКq üхüЧ КrНıМıХ ШХКrКq КşКğıНКФıХКr вОrТЧə вОЭТrТХmТşНТr. 
BТХНТвТmТг ФТmТ Б ПКФЭШrХЮ ФЯКНrКЭТФ mШНОХТЧТЧ əmsКХХКrı КşКğıНКФı rОqrОsТвК ЭəЧХТвТЧə əsКsəЧ 

СОsКЛХКЧır д3ж. 
Y=B0+BıX+BııX

2 ………….. (1) 
Bu halda, X-faktorunun bərabər məsafəli qiymətlərində riyazi mШНОХТ КşКğıНКФı şəkildə yazmaq 

əХЯОrТşХТНТr. 

Y=Bıı
ı( 2+ Bı

ı( +B0 ……………. (2) 
Burada h, X-ПКФЭШrЮЧЮЧ ЯКrТКsвК КННımıНır. 
Bıı, Bı, B0 əmsКХХКrı, qШвЮХmЮş ЭəМrüЛəХərТЧ N-ЭəФ sКвıЧНК КşКğıНКФı ОmpТrТФ НüsЭЮrХКrХК 

СОsКЛХКЧır. 

Bıı
ı = {3[Y1(1-M)2+Y2(2-M)2+....+YN(N-M)2)]- (Y1+Y2+….ВN).....(3) 

 

BI
I= [Y1(1-M)+y2(2-M)+….+Вn(N-M)Ж …………. (4) 

 

B0= -( ) Bıı
ı ……….... (5) 

 

HКrНКФı: 
 

H2= N(N2-1)(N2-4)/ 180 ………… (6) 
 

M Яə H1 КşКğıНКФı НüsЭЮrХК СОsКЛХКЧır: 
 

M=(N+1) / 2 ………….. (7) 
 

H1=N(N2-1) / 12 ……… (8) 
 

X-ПКФЭШrЮЧЮ, ЧШrmКХХКşНırıХmış ТşКrəНəЧ ЧКЭЮrКХ ТşКrəвə ФОхТrməФ üхüЧ КşКğıНКФı ФОхТН 
НüsЭЮrЮЧНКЧ ТsЭТПКНə ОНТХТr д3ж 

 

X=(ÜD-13,1) / 0.3 …… (9) 
ÜD=X-ПКФЭШrЮ С=0,3 sКЛТЭ КННımı (ЛТr ПКФЭШrХЮ КsıХХıqХКr üхüЧ) ТХə ЯКrТКsТвК ШХЮЧЮr. TəМrüЛəХə-

rТЧ sКвı ЛЮ СКХНК N=11 qəЛЮХ ОНТХТr. 
EХОФЭrТФ ОЧОrУТsТЧТЧ бüsЮsТ sərПТЧТЧ üвüНüХmə НərəМəsТЧНəЧ КsıХıХığıЧıЧ mШНОХТЧТ qЮrmКq üхüЧ 

МəНЯəХ 1-Нə ЯОrТХmТş ЭəМrüЛТ ЯОrТХəЧХərНəЧ ТsЭТПКНə ОЭməФХə КşКğıНКФıХКr вОrТЧə вОЭТrТХТr. 
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CəНvəХ 1 
MoНОХТЧ qЮЫЮХЦКЬı üхüЧ təМЫüЛТ ЯОЫТХəЧХəЫ 

S/S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Faktor 
lar 

ÜD 
(x) 

11,03 11,30 11,20 11,60 11,90 11,70 12,25 12,50 12,70 13,00 13,1 

E 
(y) 

213.50 215.00 210.00 208.00 215.00 222.00 226.00 234.00 225.00 230.0. 231.00 

 

 кıбış В-pКrКmОЭrТЧТЧ ШrЭК qТвməЭТ СОsКЛХКЧır: 

= =220,86 

=220,86 
 

 NəгərТввəНə РösЭərТХmış ОmpТrТФ НüsЭЮrХКrНКЧ ТsЭТПКНə ОНərəФ rОqrОsТвК ЭəЧХТвТЧТЧ əmsКХХКrı 
СОsКЛХКЧır: 

H2= 11(112-1) / 180= 154440/180=858 

H2=858 

M=(11+1)/2=12/2=6 

M=6 

H1=11(112-1)/12=1320/12=110 

H1=110 

BII
I =  {3 [(213,5 (1-6)2 + 215 (2-6)2 + ..... + 231 (11-6)2] -  (213,5 + 215 + … + 

231)}= 0.170 

BII
I=0.170 

BI
I =  [(213,5(1-6) + 215 (2-6) + …… + 231(11-6)] = 2,57 

 

BI
ı=2.57 

B0 = 220,86 – ( )0,170 = 219,7 

 

B0=219,7 
 

 HОsКЛХКmКХКr ЧəЭТМəsТЧНə əmsКХХКrıЧ КşКğıНКФı qТвməЭХərТ КХıЧır: 
 

BII
I=0.170 BI

ı=2.57 B0=219,7 
 

 MШНОХ КşКğıНКФı şəФТХНə ШХЮr: 
 

Y=219,70+2,57X+017X2 

 

 BЮЧНКЧ sШЧКr ТХФТЧ ТşКrəХərə qКвıНКrКq Яə ЛТr sırК rТвКгТ хОЯrТХməХər ОЭНТФНəЧ sШЧКr rОqrОsТвК 
ЭəЧХТвТ ЧКЭЮrКХ НəвТşəЧНə КşКğıНКФı şəФТХНə КХıЧır: 

 

Ed= 219,7+2,57(ÜD-11.5)+017(ÜD-11.5)2 

 

Ed= 212,93-1,33ÜD+0,17ÜD2 
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AХıЧmış mШНОХНəЧ, ШНЮЧМКq-ХТП pХТЭəХərТ ТsЭОСsКХıЧНК НОПТЛrКЭШrНК ШНЮЧМКq ФüЭХəsТЧТЧ üвüНül-

məsТЧə sərП ШХЮЧКЧ ОХОФЭrТФ ОЧОrУТsТЧТЧ бüsЮsТ şərПТЧТЧ üвüНüХmə НərəМəsТЧНəЧ КsıХıХığıЧı öвrəЧməФ 
ШХКr. д3ж ŞəФТХ 1-Нə Тsə ЛЮ КsıХıХığıЧ qrКПТФТ РösЭərТХmışНТr. 

 
Şəkil 1. Elektrik enerjisinin xüsusi sərfinin oduncaq – lif kütləsinin üyüdülmə  

dərəcəsindən asılılığının qrafiki 
 

Açar sözlər: model, faktor, oduncaq, lif, kütlə, defibrator. 
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Z. H. Guliyev 
 

Constructing mathematical model dependence of the flow of electricity from the wood 
fiber the grinding degree masses 

 
SUMMARY 

In this article, using the static data of the experiment conducted by in an active way and obtain a model 

depending specific electricity consumption of wood fiber the grinding degree mass. 
Key words: model, factor, wood, fiber, mass, defibrator. 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

 80 

УДК 681.3:622.276 

 . . , . .   
 Email: as_namik@yahoo.com,vugar@azeronline.net  

 -    
    

 
      

   
 
В         

     ,      ,   -

      ,    
    ,     

  . В      . Д  
        . 

1. .      -

        ,  -

    .     
   .     ,   ,  

  ,     -

  .         
  ,     .  

     ,    -

  - ,   ,   -

  .      -

: «   –  ,       
,           

    » Д1].  
     ,  : 

   , ,  ; 
       ; 
      ,    . 
2.  .        

        -

      Intranet.      
   ,   , -

       Intranet (   
 ), . .       
 ,        .  

       , -

    .  
          

Internet   Intranet .  ,  
         

. Intranet –         -

   ,  .  Intranet     

mailto:as_namik@yahoo.com
mailto:vugar@azeronline.net


Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

 81 

   ,     . 
     ,     

   . ,      
    .  

 ,       -

,         
    ,     

        .  
3.  .        

    ,   -

 .   -    -

,       . ,  
     (   ,  ) 

 .  ,     ,  
     (rОКХ-time systems).   -

 : 
      ; 
  ; 
    . 

,        ДBrКНsСШа, 1997]:  
 :      
 :     ,     

     ;  
 :        

, ,   /     
  ;  
   :       -

 , , ,        
 .       ;  

 :      ;  
 :          .  

  :  
      ,   -

   - ,   :  
          ;  
    ;  
    ; 
     ;  
       ;  
   .  
        ( ) 

 .   ,   .     
 .    –     . 

     . 
  ,    ,   

            . 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

 82 

         -
,        ( ,   .1) Д2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1 WebS – ,    ; FM-1 – -

   ,  ,  -    
  ; FM-2 –        
 ,     ,  ,    

   ,       ; FM-3 

–  ,       «    – 

  – »     WebS; FM-4 –   « -

   »,      -

 ,     ,   
  WebS; FM-5 –   «  – » (   

),  - . 
   ,        

      , , , -

      - , . .    .  
     ,      

, . .  . 
    ,    -

 Д3]. 
 ,     , : 

1.       ; 
2.         ; 
3.     ; 
4.     ; 
5.        . 
6.   (    - ). 

.1. -      Intranet 

INTERNET 

    F M -2 

   F M- 1 

     F M- 3 

   FML-5 

 

 Web 

     S 

INTRANET 

 
 

пол овател к е 
те ал  

пол овател к е 
те ал  

   FML-4 

 

пол овател к е 
те ал  



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

 83 

      : 
      -   ;  
       -       

    - ; 
    -         - -

. 
4. .       -

 ,       -

 ,     ,    , 
         . 

К  :  ,  ,  , -

  , ,  . 
 

 
1.  . .,  . .,  . .   ( ).//  

 . – 1997 - №1, c.23-31  
2.  . .     -  

   - . /      
 « :    », , 2009 ., .25-30. 

3.  . .        
  ./10-   , - , 2010, .254-255. 

 

N.S.ƏХТвОv, V.B.CəbraвıХov 
 

PОşə xəstəliklərini diaqnostika edən çoxagentli sistemin konseptual moleli 
 

БоLASƏ 
PОşə xəstəliklərinin НТКqЧШsЭТФКsı məsələsi çoxparametrli və хШбmОвКrХı məsələlər sinfinə aid 

ШХНЮğЮЧНКЧ, ШЧЮЧ ОППОФЭТЯ Сəlli kifayət qədər çətindir. Bu sinif məsələlərТЧ ФШЧsЭrЮФsТвКsıЧı şəbəkədə 

pКвХКЧmış sТsЭОmХər şəklində təsvir etmək məqsədəЮвğЮЧНЮr. PКвХКЧmış sТsЭОmХərКrКsı əlaqəni agentlər öz 
üzərinə götürürlər. Məqalədə çoxagentli sistemin konseptual modeli, müxtəlif təвТЧКЭХı agentlərin tərifi, 
onlara qoyulan tələblər öz həХХТЧТ ЭКpmışНır. 

Açar sözlər: multi-КРОЧЭ sТsЭОmТ, pОşə xəstəlikləri, güclü agent, zəТП КРОЧЭ, pОşəФКrХıqХК гərərli amillər, 

КРОЧЭТЧ sЭrКЭОРТвКsı. 
 

N.S.AХТвОv, V.B.JabraвıХov 
 

THE DIAGNOSTIC SYSTEM distributed multi-agent conceptual  
model of occupational diseases 

 

SUMMARY 
Monitoring and diagnosis of occupational diseases and the multiparameter problem belongs to the class 

of multi-dimensional problems, it is quite difficult to solve efficiently. This class of problems is appropriate 

to describe the design of distributed systems in the network. Distributed agents undertake transmission link. 
The article is a conceptual model of the system, the definition of different types of agents, the requirements 
imposed on them have been resolved. 

Key words: multi-agent system, occupational diseases, a strong agent, a weak agent, occupational 

hazards, agent strategy 
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NEYRON ŞƏBƏKƏDƏ SİMVOLLARIN TANINMASI 

 
MəqКХəНə ЧОвrШЧ şəЛəФəХərНə sКНə sТmЯШХХКrıЧ ЭКЧıЧmКsı məsəХəХərТ ЛКбıХmışНır. BЮrКНК ЧОв-

rШЧ şəЛəФəЧТЧ РТrТşТЧə ЯОrТХmТş бКrКФЭОrТsЭТФК əsКsıЧНК ФХКssıПТФКsТвК КpКrıХır. ŞəЛəФəНə sТmЯШlun 

idenЭТПТФКsТвКsı КpКrıХır Яə КХТЧmТş ЧəЭТМə ШЧЮЧ хıбışıЧК ЯОrТХТr. 
Süni neyron və onЮn вaraНıХması СaqНa qısa məlumat. SüЧТ ЧОвrШЧ ТХФ вКбıЧХКşmКНК ЛТШХШУТ 

neyronu imitasiya edir. SüЧТ ЧОвrШЧЮЧ РТrТşТЧə sТРЧКХХКr хШбХЮğЮ НКбТХ ШХЮr. OЧХКr Квrı-КвrıХıqНК 
kəЧКr ЧОвrШЧХКrıЧ хıбış sТqЧКХХКrı ШХК ЛТХərlər. Hər ЛТr РТrТş sТqЧКХı sТЧКpЭТФ qüЯЯəyə münasib çəki 

əmsКХıЧК ЯЮrЮХЮr. Bu əmsКХХКr ЭШpХКЧır Яə neyronun aktivləşməsini təmin edir. Neyronun digər 

neyronlarla əlaqəsТЧТЧ rТвКгТ КЛsЭrКФЭ mШНОХТ şək.1-də ЯОrТХmТşНТr. 
 

 
Şək.1. Süni neyronun digər neyronlarla əlaqəsinin riyazi abstrakt modeli 

 

 
Şək. 2 Süni neyronun struktur modeli 

 

Şək. 2-də süni neyronun sadə struktur modeli göstərТХmТşНТr. SüЧТ ЧОвrШЧЮЧ РТrТşТЧə x1,x2,...,xn 

sТqЧКХХКrı НКбТХ olurlar. x1,x2,...,xn sТqЧКХХКrı Xvektoru ilə ТşКrə olunur və Ш, ЛТШХШУТ ЧОвrШЧНК ШХНЮğЮ 
kimi sinapsdan gələn siqnala münasibdir. Hər bir x1,x2,...,xn sТqЧКХı w1,w2,...,wn çəki qiymətinə 

vurularaq  cəmləyici blokuna verilir. Hər çəki qiyməti bir bioloji sinaptik əlaqənin qiymətinə mü-

vafiqdir. Göstərilən çəki qiymətlərini birlikdə W vektoru ilə ТşКrə edək. Cəmləyici  blokunda 

w1,w2,...,wn–lərin x1,x2,...,xn -lərlə hasillərinin cəmТ КХıЧır və NET хıбışı вКrКЧır. BОХəliklə КХıЧmış 
ifadəni vektor ПШrmКsıЧНК вКгmКq ШХКr NET = XW. Sonra NET sТqЧКХı F funksiyКsıЧК хОЯrТХərək 

neyronun OUT хıбış sТqЧКХıЧı вКrКНır. F ПЮЧФsТвКsı КНТ бəЭЭТ ПЮЧФsТвК şəklində ola bilər 

OUT = F(NET), 
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burada F ФШЧsЭКЧЭКsı sərhəН ПЮЧФsТвКsıНır Яə bərabərdir 

 
T- müəyyən sabit sərhəН ПЮЧФsТвКsıНır. 
Şək. 2-də F ilə ТşКrə olunan blok NET sТqЧКХıЧı qəbul edir və OUT sТqЧКХıЧı хıбışК ЯОrТr.  

 
ŞəФ. 3 .SünТ nОвronЮn хıбış бaraФЭОrТsЭТФası 

 

Əgər F bloku NET sТqЧКХıЧıЧ НəвТşmə diapazonunu o qədər sıбК bilir ki, nəticədə OUT sТqЧКХı 
sonlu intervala mənsub olsun, onda F ПЮЧФsТвКsıЧК “sıбКЧ” funksiya deyirlər. “SıбКЧ” funksiya kimi 

çox zaman məntiqi və ya siqmoidal funksiyadan istifadə ШХЮЧЮr (şəФ. 3). RТвКгТ ЛЮ ПЮЧФsТвКЧı КşКğı-
НКФı ФТmТ ТПКНə etmək olar F(x) = 1/ (1 + e

-x
), beləliklə OUT = 1 / 1 + e

-NET
. 

Elektron sistemlərə analoji olaraq aktivasТвК ПЮЧФsТвКsıЧı süЧТ ЧОвrШЧЮЧ qОвrТ бətti gücləndirici 

бКrКФЭОrТsЭТФКsı СОsКЛ ОЭmək olar. 

NОвronХarın bТrРə ТşТnТ Эəmin edən sadə nОвron şəbəkə.Bir neyron vasitəsilə sadə ЭКЧıЧmК prШsОdur-

larıЧı Сəll etmək mümkün olsa da, mürəkkəb neyron hesablamalar üçün daha mükəmməl sistemlərin yara-

НıХmКsı Эələb olunur. Bu məqsədlə ЧОвrШЧХКrıЧ əlaqəsini və ТşТЧТ Эəmin edəЧ ЧОвrШЧ şəbəkələr вКrКНırХКr. 
Şəbəkə daxilində bir və ya bir çox qrup neyronlar hesablama prosesində birgə ТşЭТrКФ ОНТrХər. 

AşКğıНКФı şək.4-də bir qrup neyronun birgə ТşТЧТ Эəmin edən sadə ЧОвrШЧ şəbəkənin struktur 

sбОmТ ЯОrТХmТşНТr.  
 

 
ŞəФ. 4. NОвron şəbəkənin struktur sxemi 

 

Şək.4-dən göründüyü kimi sol tərəfdəki dairələr КЧМКq РТrТş sТqЧКХХКrıЧıЧ pКвХКвıМıХКrı Яəzifəsi-

ni yerinə yetirir. Onlar heç bir hesablama əməХТввКЭı вОrТЧə yetirmirlər və buna görə bu səviyyə şə-

bəkə ХКвı sКвıХmır. GТrТş X sТqЧКХХıЧıЧ Сər bir elementi öz çəkisi ilə birlikdə süni neyronla əlaqə-

lənib. Nəticədə hər ЛТr ЧОвrШЧ şəbəkəyə РТrТş sТqЧКХХКrıЧ Мəmini təsvir edən siqnal verir. Adətən 

bioloji və вК süЧТ ЧОвrШЧ şəbəkələrdə mütləq deyil ki, bütün əlaqələr ШХsЮЧ, şəkildə isə əlaqələrin 

СКmısı КвНıЧХıq üхüЧ ЯОrТХТЛ. BЮЧНКЧ ЛКşqК Сər ЛТr ХКвНК şəbəkəni təşФТХ ОНən elementlərТЧ хıбışı ТХə 

РТrТşТ əlaqədə ola bilər. 
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Sadəlik üçün W çəkilərini matrisinin elementləri kimi hesab edəФ. GТrТşТЧ sТqЧКХХКrıЧıЧ sКвı m 

sətir və n sütundan ibarət matrisdir. Burada n ЧОвrШЧХКrıЧ sКвıНır. Məsələn w23 çəФТsТ ТФТЧМТ РТrТşТ 
üçüncü neyronla əlaqələndirir. Beləliklə komponentləri OUT neyronlarıЧıЧ хıбışı olan N хıбış 

ЯОФЭШrЮЧЮЧ СОsКЛХКЧmКsı  
N = XW matrislərin hasilindən ibarətdir. Burada N və X səЭr ЯОФЭШrХКrıНır. 
Perseptronun üzərində sadə ЧОвrШЧ şəbəkələrТ КrКşНırКq. BЮ məqsədlə ədəbiyyatda (4) РОЧТş 

вКвıХКЧ sКНə ЧОвrШЧ şəbəkə üzərində simvШХХКrıЧ ЭКЧıЧmКsı prШsОsТЧə baxaq. 

Nümunə üçün iki hərf seçək və ekranda yerləşНТrəФ. BЮЧЮЧ üхüЧ ОФrКЧı 4б3 СТssəyə bölək. Hər 

oyuq şəФХТЧ НТsФrОЭ ОХОmОЧЭТНТr. TЮЭКq ФТ, şəФХТЧ НТsФrОЭ ОХОmОЧЭТ вК ТşıqХКЧır, вК НК вШб. İşıqХКЧКЧ 

ШвЮğЮ “1”, ТşıqХКЧmКвКЧı Тsə “0” qəbul edəФ. OЧНК, “O” Яə “A” Сərfləri üçün 0 və 1–ТЧ pКвХКЧmКsı 
КşКğıНКФı ФТmТ ШХКМКq: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŞəФ.5. “O”SİMVOLU 

 
Şəkildə 4x3 matrisində simvolun yerləşНТвТ ФШrНТЧКЭХКr, вəni (1,2) Λ (2,1) Λ (2,3) Λ (3,1) Λ 

(3,3) Λ (4,2) - üzərində “O” Сərfi təsvir olunub. 
Analoji olaraq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŞəФ.6. “A”SİMVOLU 

 
(1,2) Λ (2,1) Λ (2,3) Λ (3,1) Λ (3,2) Λ (3,3) Λ (4,1) Λ (4,3) - “A”sТmЯШХЮ ЭəsЯТr ШХЮЧЮЛ 

DüгРüЧ вКгıХmış “A” Яə “O” СərПХərТЧТ ЛЮ КХqШrТЭmХə ЭКЧımКq mümФüЧНür.  
TЮЭКq ФТ, “O” СərПТ üхüЧ (1,1), (1,3), (4,1), (4,3) ШвЮqХКr ТşıqХКЧır, ШЧНК: 

.)3,4()2,4()1,4(()3,3()1,3()3,2()1,2())3,1()2,1()1,1(( O  
AЧКХШУТ ШХКrКq “A” СərПТ üхüЧ 

.)3,4()1,4()3,3()2,3()1,3()3,2()1,2())3,1()2,1()1,1(( A
 

BЮ şərЭХərТ ЛТrХəşНТrərəФ, КşКğıНКФı ФШmЛТЧКsТШЧ sбОmТ вКrКНКq  

“O”SİMVOLU 

1           2        3 

 & 

3 

2 

4 

1           

“A”SİMVOLU 

 

 

 

 

 

 

& 
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ŞəФ.7. “O” və “A” СərПХərТnТn ФombТnasвon ОХОmОnЭХər vasТЭəsТХə bТrРə öвrəНТХməsТ 

BОХəХТФХə “O” Яə ”A” СərПХərТ üхüЧ BЮХ МəЛrТ əsКsıЧНК ФШmЛТЧКsТШЧ sбОm вКrКНıХНı Яə РösЭə-

rТХəЧ sбОmКЭОбЧТФК əsКsıЧНК ЭКЧıЧmКsı ЭəmТЧ ШХЮЧНЮ. IЧНТ Тsə məsəХəЧТ ЧКЭКmКm ЯОrТХəЧХər, qОвrТ-
НəqТq вКгı, “ФüвüЧ” möЯМЮНХЮğЮ Яə s. şərЭХər ШХНЮqНК СКХНК КrКşНırКq. BОХə СКХХКrНК ЛЮХ МəЛrТЧТЧ 
НəвТşəЧХərТ ШХКЧ 0, 1-НəЧ КrКХКЧıЛ qОвrТ müəввəЧХТФ, səСТСХТФ Яə вКбЮН ТЧПШrmКsТвКЧıЧ ЛКşqК 
qТвməЭХəЧНТrmə üsЮХХКrıЧК mürКМТəЭ ОНəФ. ƏЧ ЭəЛТТ üsЮХ – ЧОвrШЧ şəЛəФə əsКsıЧНК СəХНТr (şəФ.8).  
 

 
ŞəФ. 8. NОвron şəbəФəНə “O” və “A” СərПХərТnТn Эanınması 

 

OЧНК Сər ШвЮq ЛТr ЧОвrШЧ – rОsОpЭШr ШХКМКq. OвЮq ТşıqХКЧКЧНК ЧОвrШЧ 0-ХК 1 КrКsıЧНК 
СəвəМКЧХКЧmК qТвməЭТ КХКМКq. EФrКЧı əЯəг ОНəЧ rОsОpЭШrХКr ЧОвrШЧ şəЛəФəЧТЧ РТrТş ХКвıЧı ЭəşФТХ 
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ОНТrХər. BОХə ШХНЮqНК хıбış ЧОвrШЧХКrı “A” Яə “O” СərПХərТЧТЧ ЭКЧıЧmКsıНır. BЮ mТsКХ üхüЧ öЭürüМü 
ПЮЧФsТвКЧı ФТПКвəЭ qəНər sКНə sОхməФ ШХКr, məsəХəЧ,  

 
BЮrКНК ЧОвrШЧХКrНКЧ РəХəЧ sТqЧКХХКr (СəвКМКЧХКЧmК qТвməЭХərТ) ЭШpХКЧır. NОвrШЧХКr ОвЧТ РüМХü 

ШХНЮğЮЧНКЧ sərСəН Нə СКmısı üхüЧ ОвЧТ РöЭürüХür. ŞəЛəФəЧТЧ ЯОrТХmТş ОЭКХШЧХКrК Чə НərəМəНə 
reaksiya verdiyini yoxlayaq.  

Fərг ОНəФ ФТ, “O” СərПТЧТ ЧümКвТş ОЭНТrНТФНə (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 3), (4, 

2) rОsОpЭШrХКrı ТşıqХКЧНı. OЧНК С = 0 СКХı üхüЧ ЧОвrШЧХКrıЧ СəвКМКЧХКЧmКsı КşКğıНКФı qТвməЭХərТ 
alacaq 

V1 = 3 , V2 = 1 , VO = 8 , VA = 7. 

BЮrНКЧ ЛОХə ЧəЭТМəвə РəХməФ ШХКr ФТ, “O” ЧОвrШЧЮ “A” ЧОвrШЧЮЧК ЧТsЛəЭəЧ НКСК хШб 
СəвКМКЧХКЧıЛ, НОməХТ qərКr ЯОrməФ ШХКr ФТ, РösЭərТХəЧ “O” СərПТНТr.  

IЧНТ Тsə məsəХəвə qОвrТ-müəввəЧХТФ əХКЯə ОНəФ. Fərг ОНəФ ФТ, “O” СərПТЧТЧ ЧümКвТşТ гКmКЧı 
НəqТqХТФ pШгЮХЮЛ Яə rОsОpЭШrХКr КşКğıНКФı qТməЭХərТ КХıЛХКr 

V(1,1) = 0,2 , V(1,2) = 0,7 , V(1,3) = 0 ,  

V(2,1) = 0,5 , V(2,2) =0,1 , V(2,3) = 0,5 ,  

V(3,1) = 0,5 V(3,2) = 0,5 , V(3,3) = 0,1 ,  

V(4,1) = 0,4 , V(4,2) = 0,4 , V(4,3) = 0,5 .  

HОsКЛХКmК ЧəЭТМəsТЧНə:  
 V1 = 0,9 , V2 = 1,3 , VO = 3,8 , VA = 3,9 .  

AвНıЧНır ФТ, МКЯКЛ ЛТгТ qКЧО ОЭmТr. AЧМКq МКЯКЛ ЭəЛТТНТr, хüЧФТ ЛОХə ТrТ ШвЮqХЮ ОФrКЧНК”O” Яə 
“A” СərПХərТЧТЧ sЮrəЭХərТЧТЧ ФТПКвəЭ qəНər ФəsТşməsТ ЯКr, ШЧК Рörə Нə qШвНЮğЮmЮг şərЭ НКбТХТЧНə ЛЮ 
СərПХərТЧ ЧümКвТşТ СОх Нə НКвКЧıqХı НОвТХ.  

Açar sözlər: ЧОвrШЧ şəbəkə, bioloji neyron, identifikasiya, çəki əmsКХı, pОrsОpЭrШЧ, mШНОХ 
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N.S.Aliyev, E.N. Aliyev, D.Q.Khurshudov 
 

Recognitionof the symbols on neural networks 
 

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. 

Key words: neural networks, biological neural, identification, weight coefficient, perseptron, model 
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R.M. İsРəndərov 
AzərbaвМan MОmarХıq və İnşaaЭ UnТvОrsТЭОЭТ 

 
KOMMUNİKASİYA VASİTƏLƏRİNDƏ İNFORMASİВA TƏHLоKƏSİZLİYİ 

 

Müasir cəmiyyəЭТЧ İЧПШrmКsТвК ФШmmЮЧТФКsТвК TОбЧШХШРТвКХКrıЧНКЧ КsıХıХığı elə yüksəkdir 

ki, informasiya sistemlərində olan əЧ ФТхТФ ЧКsКгХıqlar ciddi insidentlərə gəЭТrТЛ хıбКrır . KШmpвЮЭОr-
lərdə və digər kommunikasiya vasitələrində НКşıЧıХКЧ ТЧПШrmКsТвКХКrıЧ müСКПТгə ШХЮЧmКsıЧıЧ ЯКМТЛ-

liyinin ТгКСК ОСЭТвКМı вШбНЮr. 
Zərərli viruslar, hakerlər və kommersiyada müasir cəsusluq vasitələri istehsКХхıХКrı və istifadə-

çiləri yeni müdafiə vasitələri, вШХХКrı КбЭКrmКğК səfərbər edir.  

Kompyuterlərdə və digər kommunikasiya vasitələrində sКбХКЧıХКЧ ТЧПШrmКsТвКвК müНКбТХəni 

məhНЮНХКşНırКЧ, ЛТr хШб üsЮХХКr möЯМЮННЮr. İЧПШrmКsТвК Яə kommunikasiya sistemlərinin təhlükə-

sizliyinə üç səviyyədə - texnoloji, proqram təmТЧКЭı Яə fiziki səviyyələrdə baxmaq olar.  

Proqram təmТЧКЭı səviyyəsində təhlükəsizliyi təmin etmək üçün olduqca fəal istifadə olunan 

müasir vasitələrdəЧ КşКğıНКФıХКrı qОвН ОЭmək olar: 

- viruslarХК müЛКrТгə ЯКsТЭəХərТ 
- ТМКгəsТг НКбТХ ШХmКХКrХК müЛКrТгə ЯКsТЭəХərТ 
-  ТЧПШrmКsТвКЧıЧ sЮrəЭТЧТЧ КХıЧmКsı Яə ЛərpКsı ЯКsТЭəХərТ 
- ТНОЧЭТПТФКsТвК Яə şТПrəХəmə ЯКsТЭəХərТ  
 Bu vasitələrdəЧ НКЧışmКq Пərqli mövzunun predmetidir . Məqalədə əsasən fiziki səviyyədə tət-

biq olunan kommunikasiya vasitələrində mühafizənin təşФТХТЧТЧ ЯəziyyəЭТ КrКşНırıХmış Яə realizə 

olunmКвКЧ ТmФКЧХКr qОвН ШХЮЧmЮşНЮr. 
 Texniki (hardware) vasitələr-müxtəХТП ЭТpХТ qЮrğЮХКr (mexaniki, elektromexaniki, elektron və s.) 

olub, informasiya təhlükəsizliyi problemlərini fiziki səviyyədə iki mərhələdə həll edir. Onlar ya 

fiziki müdaxiləЧТЧ qКrşısıЧı КХırХКr (1МТ mərhələ) ya da əgər müdaxilə КrЭıq ЛКş ЯОrmТşsə, məХЮmКЭıЧ 
qШrЮЧmКsıЧı Эəmin edir. (2-ci mərhələ). 

 Birinci mərhələ ТşХərТ qıПıХХКr, sТqЧКХizasiya sistemləri və s. vasitələr yerinə вОЭТrТr. İФТЧМТ mər-

hələdə isə səs-Фüв РОЧОrКЭШrХКrı, şəbəkə süzgəcləri, skan radioqəbuledicilər və çoxlu digər infor-

mКsТвК sıгıЧЭısЧı qКpКНКЧ və вК КşФКr ОНəЧ qЮrğЮХКrНКЧ ТsЭТПКНə edilir. 

 Texniki vasitələrТЧ КşКğıНКФı üsЭüЧХüФХərТ ЯКrНır:  
 - ШЧХКrıЧ ОЭТЛКrХıХığı 
 - sЮЛвОФЭТЯ КmТХХərНəЧ КsıХı ШХmКmКsı, 
 - mШНТПТФКsТвК НəвТşТФХТФХərТЧə вüФsəФ НКЯКmХıХığı . 
 Nisbətən zəif cəhətlərindən isə КşКğıНКФıХКrı РösЭərmək olar: 

 - modifikasiya dəвТşТФХТФХərinin çəЭТЧ КpКrıХmКsı  
 - nisbətən böyük ölçü və çəki  

 - yüksək dəyəri .... 

Texnoloji səviyyədə Informasiya-kommunikasiya sistemlərində təhlükəsizliyi təmin etmək 

üçün həm "güzgü" serverlər , həm ikili sərt disklər РОЧТş ТsЭТПКНə olunur. 

 EЭТЛКrХı ПКsТХəsiz enerji təminaЭı ТЧПШrmКsТвК ЭəhlükəsТгХТвТЧТЧ ЯКМТЛ şərtlərindəndir. Gərginliyin 

kəskin dəвТşТХmələrТ вКННКşıЧ sТХТЧməsinə, prШqrКmХКrıЧ НəвТşТХməsinə, elektron kommunikativ 

vasitələrТЧ sırКНКЧ хıбmКsıЧК səbəb olur. Buna görə də mütləq ОЭТЛКrХı ПКsТХəsТг qТНК ЛХШФХКrıЧdan 

istifadə edilməlidir. 

 Kəsilməz enerji həm də ТЧПШrmКsТвК ТЭРТsТ ШХmКНКЧ qЮrğЮХКrı söЧНürməyə imkan verir. 
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 Fiziki səviyyədə mühafizə vasitələrinə əsasən klassik təhlükələrə (icazəsiz kompyüterin 

КrбКsıЧК ФОхmək, ekrandan məХЮmКЭı ШбЮmКq, НТsФХərdən, fləşХərdən və sКТr вКННКş ФКrЭХКrıЧНКЧ 
surəЭ хıбКrmКq Яə s.) qКrşı ОХə adi klassik üsullar (Тş вОrТЧТЧ ХКгımТ qКвНКНК ЭəşФТХТ, КхКrХК ЛКğХКЧКЧ 
bölmələrdən istifadə və s.) aiddir. 

 Bir neçə məqКmı ЧəzərdəЧ qКхırmКq ШХmКг. Məsələn, proqram səviyyəsində ən müasir və 
ОЭТЛКrХı sКвıХКЧ RSA şТПrələmə üsulunun proqram üsulu ilə də sıЧНırıХmКsı qОвrТ mümФüЧНür. (Hər 
halda hələlik belə СОsКЛ ШХЮЧЮr) AЧМКq sШЧ гКmКЧХКr ЛЮ şТПrələmənin fiziki olaraq çox asan 
sıЧНırıХmКsı üsЮХЮ ЭКpıХmışНır. BЮЧК Сəm də “КФЮsЭТФ” üsЮХ НОвilir. Kompyuterdə olan elektron 
qЮrğЮХКr onlardan vahid və sıПırХКrıЧ ФОхНТвТ КЧ öгХərinə məxsus fərqli səs НКХğКХКrı вКrКНırХКr. 
KШmpвЮЭОr RSA şТПrələməsi və ya əksinə НОşТПrələmə apararkəЧ ШЧЮЧ вКЧıЧНК mТФrШПШЧЮЧ qШвЮХ-
ması Яə səslərТЧ вКгıХmКsı ФШНХКşНırmК КхКrХКrıЧıЧ ЭКpıХmКsı üхüЧ ФТПКвətdir. Belə vəziyyət kom-
pyüterdəЧ КrКХı ШХКЧ НТРər istənilən kommunikasiya vasitələrində də mümkündür. 

 Personal kompyuterlərin, kommunikasiya vasitələrinin və digər informasiya НКşıвıМıХКrıЧıЧ 
layihələndirilməsində son zamanlar təhlükəli bir istiqaməЭ вКrКЧmışНır. TəЛТТ ШХКrКq ЛЮ qЮrğЮХКrНК ЛüЭüЧ 
sКгХКmК ТşХərТ, Тş rОУТmХərinin seçilməsi proqram təmТЧКЭıЧК Сəvalə ШХЮЧЮr. AвНıЧНır ФТ, ЛЮЧЮЧХК ЛЮ 
qЮrğЮХКrК бТНməЭТ КЯЭШmКЭХКşНırmКq , ТsЭТПКНəçilərТЧ ТşТЧТ КsКЧХКşНırmКq Чəzərdə ЭЮЭЮХЮr. İş Ш вОrə gəlib 
хКЭmışНır ФТ, əvvəllər disketlərdə və fləşФКrЭХКrНК ШХКЧ вОРКЧə ЛТr КхКr (вКгmКğК ТМКгə verən açar) 
РöЭürüХmüşНür Яə СКгırНК НТsФОЭХər və fləşФКrЭХКr əЧ хШб ЯТrЮs вКвКЧ qЮrğЮХКr sТвКСısıЧНКНırХКr . BЮЧЮЧ 
səbəbini öyrənmək marКqХı ШХКrНı. LКФТЧ НОНТвТmТг ФТmТ prШqrКm ЭəmТЧКЭı səviyyəsində təhlükəsizliyin 
təmТЧТ müşФüХ məsələdir. Sadəcə ШХКrКq ЛЮ qЮrğЮХКrНК ОХОmОЧЭКr ЛТr ЧОхə açar və düymələrdən ibarət 
iadrəetmə pultu qoyulsa fiziki səviyyədə təhlükəsizliyi daha rahat təmin etməФ ШХКrНı. 

 Qeyd etməФ ХКгımНır ФТ, РüМХü ОХОФЭrШmКqЧТЭ ТmpЮХsЮ ЮгКq məsafədən mКqЧТЭ НКşıвıМıХКrıЧНК 
olan məХЮmКЭХКrı məhv edir. Bundan qorunmaq üçün mövcud yüksək texnoloji vasitələrdən istifadə 
edilir. Bu vasitələr ətraf mühitin 1100 ° C temperaturunda iki saata qədər ТşХək vəziyyətdə qalmaq, 
ПТгТФТ КşıЧmКХКrК, РüМХü ОХОФЭrШmКqЧТЭ ТmpЮХsХКrıЧК НКЯКm РətirməФ ТmФКЧХКrıЧК mКХТФНТrХər. 

 NəhayəЭ ФЯКЧЭ ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧıЧ Яə qЮrğЮХКrıЧıЧ ФШmmЮЧТФКsТвКНК Эətbiqi barədə son məlumatlar. 
 QЮКЧЭЮm CШmpЮЭТЧР İЧsЭТЭЮЭЮЧЮЧ КpКrıМı ОФspОrЭХəri Brandon Higgins və Thomas Dzheneveyn 

вКбıЧ Рələcək üçün, qlobal kvant rabitə şəbəkəsТ СКqqıЧНК öг ПТФТrХərini təqНТm ОЭmТşХər. OЧХКrıЧ 
sözlərinə görə, qısК ЛТr гКmКЧНК rКЛТЭədə хШб РОЧТş ТmФКЧХКr вКrКНКМКq ФШmmЮЧТФКsТвК ЯКsТЭХələri 
rОКХХКşmКqНКНır. MəХЮm ШХНЮğЮ ФТmТ, kvant rabitəsi, hər ФЯКЧЭıЧ Яəziyyətlərinin müxtəlif istiqa-
mətlərə ötürülməsinə əsКsХКЧır. SШЧ ЯКбЭХКr alimlərin diqqətini ФЯКЧЭ ФrТpЭШqrКПТвКsı НКСК хШб cəlb 
edir. Bu istiqamətdə , КrЭıq əhəmiyyətli nəticələr əldə ШХЮЧmЮşНЮr . 

 IЧФТşКПıЧ bu mərhələsində, kvant müdafiəsi ən ОЭТЛКrХı Яə təhlükəsiz hesab olunur və bir çox 
şəbəkə ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧıЧ Эəhlükəsizliyini təmin etməyə qadirdir. 

 BüЭüЧ ЛЮЧХКr ФrТpЭШqrКПТвКНК Квrı-Квrı ПШЭШЧХКrıЧ бüsЮsТввətlərinin tətbiqi nəticəsində mümkün 
ШХmЮşНЮr. Məlumdur ki, hər ЛТr ПШЭШЧ вКХЧıг ТФТ Яəziyyətdə- 

ya polyarizə (üfüqi və вК şКqЮХТ) ШХЮЧmЮş, вК НК КrКХıq (sЮpОrpШгТЭsТвК) Яəziyyətində ola bilər. 
 Əgər ТЧПШrmКsТвКЧı ШбЮmКq məqsədi ilə kvant elementinə (fotona) hər СКЧsı ТsЭənilən bir təsir 

göstərilərsə onun vəziyyəti ani olaraq dəвТşТХТr. BОХəliklə sistemə müdaxilə etmək cəhdlərТ ЯКбЭıЧНК 
КşФКr ШХЮЧЮr Яə ШЧЮЧ qКЛКğı КХıЧır. BЮ üsЮХНКЧ ТsЭТПКНə ФШmpвЮЭОr şəbəkələrində indiyə qədər gö-
rünməmТş ЭəhlükəsТгХТФ ТmФКЧХКrı вКrКНır. EХə bu fakt hökümətlərТ, ЛКЧФХКrı, ФШmmОrsТвК ПТrmК-
ХКrıЧı Яə s. özünə cəlb edir. Hələlik yeni sistemin tətbiqi bir çox problemlərin həllini gözləyir. Ha-
гırНК ФЯКЧЭ ФШmmЮЧТФКsТвКЧıЧ mümФüЧ ШХНЮğЮ məsafə bir neçə yüz kilometrdir. 

Problemi həll etmək üçün ekspertlər Brandon Higgins və Thomas Dzheneveyn kvant kommu-
niФКsТвКЧı ФШsmТФ ШrЛТЭə хıбКrmКğı Эəklif edirlər, belə ФТ, СКЯКsıг müСТЭНə fotonlar daha böyük 
məsafələrə ötürülə bilər. 
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AХТmХər ЛОХə СОsКЛ ОНТrХər ФТ, РОШsЭКsТШЧКr ШrЛТЭНə, ЛТr ЧОхə бüsЮsТ süЧТ pОвФХər вОrХəşНТrməФХə, 
qХШЛКХ ФЯКЧЭ ФШmmЮЧТФКsТвКЧı ЭəşФТХ ОЭməФ ШХКr. 32000 Фm СüЧНürХüФНə ШХКЧ pОвФХər, вОrüsЭü 
sЭКЧsТвКХКr КrКsıЧНК rОЭrКЧsХвКЭШr ШХЮЛ mТЧ ФТХШmОЭrХərХə məsКПəНə , ЭəСХüФəsТг ФЯКЧЭ şТПrəХəməЧТ Яə 
ОЭТЛКrХı əХКqəЧТ ЭəmТЧ ОНəМəФНТr. 

Açar sözlər: təhlükəsТгХТФ, ТЧПШrmКsТвК, ТЧsКЧ ПКФЭШrХКrı, КpКrКЭ ЭəmТЧКЭı. 
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SUMMARY 
In this article are shown problems of safety during storage, transfer and other operations of information. 

Investigated subjective and objective factors of dangerous of methods in information security software 
and the hardware. There have been some problems and artificially created large amount of problems and by 
the human factor. 

Key words: security, information, human factor, software, hardware. 
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T.İ.Aslanov, A.F.Qasımov, о.Z.İmanova 

 
AХЦКгХК СКЦКЫХКЦКЧıЧ qКХıq Рərginliklərinə təЬТЫТ СКqqıЧНК 

 
БоLASƏ 

Məqalədə КХmКгХК СКmКrХКmК prШsОsТЧТЧ 3 , 10 2 1, 15 2  Яə 12 2  mКrФКХı 
ТЧşККЭ pШХКНХКrıЧНК вКrКЧКЧ qКХıq Рərginliklərinə təsiri öyrəЧТХmТşНТr. 

MüəyyəЧ ОНТХmТşНТr ФТ, pКrНКqХКmК prШsОsТЧНən fərqli olaraq almazla hamarlama nəticəsində tədqiq 
olunan nümunələrdə sıбıМı Рərginliklər вКrКЧır. DКrЭıМı Рərginliklərdən fərqХТ ШХКrКq sıбıМı Рərginliklər 
pШХКНıЧ ТsЭТsmКr бКssələrinə müsbət təsir göstərir və belə gərginliklərin maksimal qiyməti səthdən 40-120 
mkm dərinlikdə yerləşТr.  

ApКrıХmış ОФspОrТmОЧЭКХ Эədqiqatlar göstərir ki, almazla hamarlamadan soЧrК 3 , 10 2 1, 
15 2  Яə 12 2  pШХКНХКrıЧНКЧ СКгırХКЧmış ЧümЮЧələrin səthində sıбıМı Рərginliklərin 
qiyməti 600-1100 Mpa həddində yerləşТr.  

Açar sözlər: ТЧşККЭ pШХКНı, КХmКгХК СКmКrХКmК, möСФəmləndirmə, qКХıq Рərginlikləri 

 

T.I.Aslanov, A.F.Qasimov, U.Z.İmanova 
 

About the effect of scale tension of diamond smoothing 
 

SUMMARY 
In this article is investigated the effect of scale tension of diamond smoothing (DS) processes on 

construction steel of models 3 , 10 2 1, 15X 2  and 12 2 . 
It has been analyzed that, unlike the process of polishing, there is a squeezing tension on the patterns 

that are investigated in the process of diamond smoothing. Squeezing tension in contradistinction to strain 

tension affects positively on the exploitation properties and the maximum rate of such tensions is settled in 
the depth of 40-120 mkm under surface. 

The experimental researches indicate that the rate of squeezing tensions is settled 600-1100 MPa extent 
on the surface of patterns that are made of steel of models 3 , 10 2 1, 15X 2  and 
12 2  after the process of diamond smoothing (DS). 

Key words: construction steel, diamond smoothing, consolidation, scale tension 

 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

 96 

UOT 624.72 

M.Ə.HaМıвОv, H.A.Xəlilov, F.M.Quliyev, M.G.Mərdanov 
Azərbaycan MemarХıq və İnşaaЭ UnТvОrsТЭОЭТ 

 

BETONUN SIXILMADA TAM DİAQRAMININ TƏTBİQİ İLƏ DEFORMASİYA MODELİ 
ƏSASINDA DоГBUCAQLI EN KƏSİKLİ DƏMIRBETON ELEMENTLƏR окоN 

“MOMENT-ƏВRİLİK” DIAQRAMININ QURULMA METODİKASI 
 

Məqalədə deformasiya modeli əsasında betonun sıбılmada tam diaqramının tətbiqi ilə düzbu-

caqlı en kəsikli dəmirbeton elementlərin üхün “moment-əвrilik” diaqramının qurulma metodikası 
işlənmişdir. İşlənmiş metodika вükləmənin ixtiyari səviyyəsi kəsikdə formalaşan gərginlikli deforma-

siвa halını da təyin etməyə imkan verir. 

Giriş. Sonuncu on illiklərdə təЛТrЛОЭШЧ ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧ СОsКЛХКЧmК Чəzəriyyəsində material-

ХКrıЧ rОКХ qОвrТ-xəЭЭТ НОПШrmКsТвК НТКqrКmХКrıЧıЧ Яə dəmirbeton konstruksiyalar üçün deformasiya 

modelinin tətbiqi ilə СОsКЛХКmК mОЭШНТФКХКrıЧıЧ ТşХənməsi istiqamətində intensiv təНqТqКЭХКr КpКrıХır. 
MКЭОrТКХХКrıЧ möСФəmХТФ ОСЭТвКЭıЧНКЧ mКФsТmЮm Нərəcədə istifadə etmək və gərginlikli deforma-

sТвК СКХı СКqqıЧНК müПəssəl məlumata malik olmaq məqsədilə ЛОЭШЧЮЧ sıбıХmКНК ЭКm НТКqrКmıЧıЧ 
tətbiq olunması Эələb olunur. Məqalədə belə diaqramlardan birinin tətbiqi ilə mühəndislərə вКбşı ЭК-

Чış ШХКЧ ənənəvi hesablama alqoritminə gəЭТrТХmТş mОЭШНТФК ТşХəЧmТş əsКsıЧНК Нəmirbeton konstruk-

sТвКХКrıЧ вОrНəвТşmələrinin təyinində müСüm rШХ ШвЧКвКЧ “mШmОЧЭ-əвrТХТФ” НТКqrКmıЧıЧ qЮrЮХmК 
mОЭШНТФКsı şərС ШХЮЧmЮş Яə ədədi eksperimentlərlə onun effektivliyi göstərТХmТşНТr.  

Professor V.D.Visnevetskiy [1] tərəfindəЧ ЛОЭШЧЮЧ sıбıХmКНК НОПШrmКsТвК НТКqrКmı üхüЧ КşКğı-
НКФı ОФspШЧОЧsТКХ КsıХıХıq ЭəФХТП ШХЮЧmЮşНЮr: 
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Dəmirbeton element üçün müstəvi kəsiklər hipotezini [2,3,4,5] qəbul edərək kəsik üzrə defor-

masiyaЧıЧ НəвТşməsini kəЧКr sıбıХКЧ ХТПНə НОПШrmКsТвКЧıЧ qТвməti ilə  
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ifadələri ilə təyin olunan ölçüsüz əmsКХХКrНır Яə betonun hər bir sinfi üçün əvvəlcədən 

cədvəlləşНТrТХə bilər və cədvəlləşНТrТХmТşНТr, ЛЮ ТПКНələrdə R

b


 

. 
 Kəsiyin müvazinət tənliklərinə əsasən 

 0
sb

NN  və MMM
sb
                                      (13) 

BЮЧНКЧ ЛКşqК ПТгТФТ КбmК mОвНКЧхКsı ШХКЧ КrmКЭЮrХКr üхüЧ müsЭəvi kəsiklər hipotezi əsКsıЧНК 
sıбıХКЧ Яə НКrЭıХКЧ гШЧКХКrНКФı КrmКЭЮrХКrНК вКrКЧКЧ Рərginliklər üçün yaza bilərik ki, 
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Onda armatur millərТЧТЧ pКвıЧК Нüşən normal qüvvə və mШmОЧЭ üхüЧ КХırıq ФТ, 
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                    (16) 
AХıЧmış (9), (10), (13), (14), (15) Яə (16) bərabərliklərТ НüгЛЮМКqХı ОЧ Фəsikli dəmirbeton 

elementin əyilmədə gərРТЧХТФХТ НОПШrmКsТвК СКХıЧıЧ Эədqiqinin əsas qeyri xətti həlledici tənliklər 
sТsЭОmТНТr. AХıЧmış sТsЭОm qОвrТ бətti oldЮğЮЧНКЧ ШЧЮЧ СəХХТЧТЧ qЮrЮХmКsı qОвrТ mümФüЧ ШХЮr. ƏsКs 
məqsəН ЛКбıХКЧ ОХОmОЧЭ üхüЧ “mШmОЧЭ-əвrТХТФ” НТКqrКmıЧıЧ qЮrЮХmКsı ШХНЮğЮЧНКЧ КşКğıНК şərh 
olunan ədədi həll alqoritmi təklif olunur. Betonun bütün sinifləri üçün müasir tədqiqatlara əsasən 

ФЧКr sıбıХan lifdə НОПШrmКsТвКЧıЧ səviyyəsi 75,10    ШХНЮğЮЧНКЧ ЛЮ pКrКmОЭrТ müəyyəЧ КННımХК 

КrЭırКrКrКq Сər bir qəЛЮХ ШХЮЧmЮş ЛЮ pКrКmОЭrТЧ qТвmətində (9) və (10) bərabərliklərinə əsasən b
N  

və b
M  kəmiyyətləri birqiymətli olaraq təвТЧ ШХЮЧЮrХКr. BЮЧНКЧ ЛКşqК   pКrКmОЭrТЧТЧ ЯОrТХmТş 

qiymətində s
   və s

  gərginləri kəsТвТЧ sıбıХКЧ СТssəsТЧТЧ СüЧНürХüвüЧüЧ ПЮЧФsТвКsıЧК хОЯrТХТrХər. 

Buna görə də (13)-ə daxil olan birinci bərabərlik x  kəmiyyətinə nəzərən qeyri xətti tənlik olur. Bu 

tənliyi məlum riyazi üsullarla həll edərək   parametrinin hər bir qəЛЮХ ШХЮЧmЮş qТвməti üçün gər-
ginХТФХТ НОПШrmКsТвК СКХıЧı бКrКФЭОrТгə edən bütün parametrlərТ СОsКЛХКmış ШХЮrЮq. MüsЭəvi kəsiklər 

hipotezi əsКsıЧНК Фəsiyin əyriliyi x

R
 


 (17) kimi, kəsiyin qəbul etdiyi əyici moment isə (13)-ə 

daxil olan ikinci bərabərliklə təyin olunur. Beləliklə, kəsiyin kəЧКr sıбıХКЧ ХТПТЧdə deformasТвКЧıЧ 

hər bir qəЛЮХ ШХЮЧmЮş qТвməti üçün  M,  cütlüyü əldə ШХЮЧmЮş ШХЮr ФТ, ЛЮЧК НК əsasəЧ “mШ-
ment - əвrТХТФ” НТКqrКmı qЮrЮХЮr. TЮrЛШ PКsФКХ ABC КХqШrТЭmТФ НТХТЧНə şərС ШХЮЧmЮş СОsablama 
alqoritmini realizə edən proqram mШНЮХЮ qЮrЮХmЮş Яə onun da əsКsıЧНК ədəНТ mТsКХХКrК ЛКбıХmışНır. 

Misal. Ölçüləri smhb 6040  ШХКЧ НüгЛЮМКqХı ОХОmОЧЭ НКrЭıХКЧ гШЧКНК 284  A400 sinifli 

armaturla armirləЧmТş (
2002463,0 mA

s
 , mühafizə qКЭıЧıЧ КХıЧХığı sma

s
5 ), beton B35 

( MPaR
b

5,19 , MPaE
b

34500 ). VОrТХmТş ФəsТФ üхüЧ “mШmОЧЭ - əвrТХТФ” НТКqrКmıЧı qЮrКq. Tərtib 

olunmЮş prШqrКm mШНЮХЮ əsКsıЧНК КХıЧmış Чəticələrə əsasəЧ şək.1- də “mШmОЧЭ-əвrТХТФ” НТКqrКmХКrı,  
 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

 98 

0

100

200

300

400

500

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

birqat armirlənmə ikiqat armirlənmə
 

Şək.1. Moment-əвrТХТФ НТaqramı. 
 

şək.2-də kəsТвТЧ sıбıХКЧ СТssəsinin hündürlüyünün kəsiyin kəЧКr sıбıХКЧ ХТПТЧНə НОПШrmКsТвКЧıЧ 
səviyyəsindəЧ КsıХı ШХКrКq НəвТşməsi və şək.3-də НКrЭıХКЧ гШЧКНКФı КrmКЭЮrНК ФəЧКr sıбıХКЧ ХТПНə 

deformasiyКЧıЧıЧ səviyyəsindəЧ КsıХı ШХКrКq Рərginliyin dəвТşməsi ЯОrТХmТşНТr. MüqКвТsə üхüЧ sıбı-
lan zonada əlavə olaraq 284  A400 sinifli armaturla armirləЧmТş СКХК НК ЛКбıХmışНır. QurulmЮş 
diaqramdan görünür ki, baxmayaraq ki, beton üçün tam diaqramdan istifadə ШХЮЧЮr “mШmОЧЭ-
əвrТХТФ” НТКqrКmı PrКЧНЭХ НТКqrКmı ПШrmКsıЧНК КХıЧır. 
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Şək.2 KəsТвТn sıбıХan СТssəsinin hündürlüyünün kənar sıбıХan ХТПНə  
НОПormasТвanın səviyyəsindən asıХıХığı. 
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Şək.3. DarЭıХan гonaНaФı armaЭЮrНa Фənar sıбıХan ХТПНə НОПormasТвanının səviyyəsindən 
asıХı oХaraq Рərginliyin dəвТşməsi. 
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Nəticə 
DüгЛЮМКqХı ОЧ Фəsikli dəmirbeton əyilən elementlər üçün deformasiya modeli əsКsıЧНК ЛОЭШЧ 

üхüЧ ЭКm НТКqrКmıЧ Эətbiqi ilə “moment-əвrТХТФ” НТКqrКmıЧıЧ qЮrЮХmК mОЭШНТФКsı ТşХəЧmТşНТr. 
Açar sözlər: dəmirbeton, deformasiya modeli, moment, əyrilik,diaqram, gərginlik, deformasiya.  
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. .HaНгСТвОv, G. .KС ХТХov, F. .GЮХТвОv, .G. rНanov  

 
Methodic of “ЦoЦОЧt-МЮЫЯО” НТКРЫКЦ construktion for reinforced concrete elements with 

rectangular cut and full concrete deformation diagram on compression and tension armature. 
 

SUMMARY 
New methodic have developed “mШmОЧЭ-МЮrЯО” НТКРrКm construktion for reinforced concrete elements 

with rectangular cut and full concrete deformation diagram on compression and tension armature. 
Key words: reinforced concrete, deformation model, the moment curvature, diagram, stress, strain.  
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UOT 621.225 

 A.F Qasımov, T.İ.Aslanov 
 AzərbaвМan MОmarХıq və İnşaaЭ UnТvОrsТЭОЭТ 

 

DAБİLİ ВANMA MоHƏRRİKLƏRİNDƏ SİLİNDRLƏR BLOKUNA  
QOВULAN TƏLƏBLƏR 

 

Silindrlər bloku daxili yanma mühərriklərinin əsas və baza hissəsТ sКвıХır. İşхТ prШsОsНə daha 
çox yüklənməyə məruz qalan silindrlər bloku üzərində mühərrikin əsas mexanizm və düyünləri yer-
ləşТr. OЧЮЧ üгərinə ЛХШФЮЧ ЛКşХığı, КqrОqКЭХКr, sürət dəвТşəЧ qЮЭЮ ЛКğХКЧır, Тхərisində isə çarxqolu-
sürgüqolu mexanizminin elementləri yerləşНТrТХТr.AвНıЧНТr ФТ, ЛЮ НüвüЧХərin hər biri yüklənmələrə 
mərЮг qКХır, НОməli silindrlər blokuna qiyməti və istiqaməti dəвТşən böyük qüvvələr təsir göstərir. 
Ona görə də silindrlər ЛХШФЮЧЮЧ СКгırХКЧmКsıЧНК müСüm Эələblər nəzərdə tutulur: o yüksək 
keyfiyyəЭХТ mКЭОrТКХНКЧ СКгırХКЧmКХı Яə yüksək dəqiqliyə malik dəгРКСХКrНК ОmКХ ШХЮЧmКХıНır. LК-
kin yüksək möhkəmliyin əldə ШХЮЧmКsı ЛХШФЮЧ хəФТsТЧТЧ КrЭmКsı ТХə müşКСТdə olunur. Blokun divar-
ХКrı Чə qədər qКХıЧ ШХКrsК sərtliyi bir o qədər КrЭır, Чəticədə silindrlər blokunun və mКşıЧıЧ НК хəkisi 
КrЭır. IsЭТПКНə ШХЮЧКЧ mКЭОrТКХıЧ qТвmətini nəzərə alsaq çəkilən xərclərin nə qədər yüksəФ ШХКМКğı 
КвНıЧХКşКr. ƏРər hər blokda 100 qr. materiala qənaət olunarsa böyük seriya ilə istehsal olunan 
avtomobil və traktorlarda yüz min tonlarla metala qənaəЭ ШХЮЧmЮş ШХКrНı. 

Eyni zamanda nəzərə КХmКq ХКгımНır ФТ, КЯЭШmШЛТХ Яə traktorlarda əsas səs mənbəвТ ТşХəyən 
mühərrikdir. Silindrlər blokunun üzərinə Нüşən vəzifələrdən biri də bu səsləri azaldaraq minimuma 
endirməkdir. Sadalanan bütün tələblərТЧ СКmısıЧıЧ ОвЧТ ЯКбЭНК вОrТЧə yetirməsi asan məsələ deyil, lakin 
müasir avtomobil və ЭrКФЭШrХКr üхüЧ хШб ЯКМТЛ şərtlərdəndir. Buna görə də silindrlər ЛХШФЮ ЛТr хШбХКrıЧıЧ 
СОsКЛ ОЭНТвТ ФТmТ mОЭКХ pКrхКsı НОвТХ, mürəkkəb konstruksiyaya malik qiymətli hissədir (şəkil 1). 

Silindrlər bloku əsasən legirləyici elementlər əlavə ШХЮЧmЮş pОrХТЭХТ ЛШг хЮqЮЧНКЧ ЭöФmə ilə ha-
гırХКЧır, sШЧ НöЯrХərdə isə silindrlər bloku alüminium ərintisindən tökülür. {1} Yük avtomobillərin-
də və traktorlarda çuqundan, minik avtomobillərində isə alüminium və maqnezium ərintilərindən 
СКгırlanmış sТХТЧНrХər blokundan istifadə olunur. Yüksək forsaj rejimində ТşХəyən idman avtomobil-
lərində hal-СКгırНК ФШmЛТЧə ШХЮЧmЮş mКЭОrТКХНКЧ СКгırХКЧКЧ ЛХШФХКr Эətbiq olunur. Silindrlər 
blokunun daxili hissəsi alüminium ərintisindən tökülür, soyuducu köynəklər yerləşən xarici hissəsi 
isə maqnezium ərintisindəЧ СКгırХКЧır. 

  
a)                                                                   b) 

Şəkil 1. Silindrlər bХoФЮnЮn ümЮmТ Рörünüşü: V şəkilli (a) və bircərgəli (b) 
 

Alüminium ərintisindən və kombinə ШХЮЧmЮş mКЭОrТКХНКЧ СКгırХКЧКЧ sТХТЧНrХər bloku mühərri-
kin çəkisinin xeyli dərəcədə azКХНıХmКsıЧК səbəb olur ki, bu da idman avtomobillərində mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Mürəkkəb konstruksiyaya malik silindrlər bloku yüksək təгвТq КХЭıЧНК ЭöФüХür 
ki, bu da bircins dəqТq ПШrmКЧıЧ КХıЧmКsıЧı Эəmin edir. 
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Kombinə ШХЮЧmЮş mОЭОrТКХНКЧ СКгırХКЧmış silindrlər bloku daha mürəkkəb üsulla tökülür. 

Əvvəlcə daxili hissə alüminium ərintisindən yüksək təmizliklə təzyiqlə tökülür, bundan sonra xarici 

hissə maqnezium ərintisindən tökülür. Kombinə ШХЮЧmЮş mКЭОrТКХНКЧ sТХТЧНrХər ЛХШФЮЧЮЧ СКгır-
lanma texnologiyКsı хШб mürəkkəb və məsuliyyətlidir, ona görə də ЛЮ ЭТp ФШЧsЭrЮФsТвК хШб ЛКСКХı, 
böyük seriya ilə ЛЮrКбıХmКвКЧ КЯЭШmШЛТХХərdə tətbiq olunur. Çuqun bloklar daha böyük yüklənmə-

lərə dözür, yüksəФ qıгmКХКrК НКвКЧıqХıНır Яə kiçik istilik tutumuna malikdir. Çuqunun istilik tutumu 

mühərrТФТЧ qısК müННətdə ТşхТ ЭОmpОrКЭЮrК qədər qıгmКsıЧı Эəmin edir.  

Son dövrlər silindrlər ЛХШФЮЧЮЧ ФШЧsЭrЮФsТвКsıЧНК вОЧТХТФ ОНТХərək tam alüminium ərintili blok-

ХКrıЧ СКгırХКЧmКsıЧК НТqqət çəkilir. Bu tip bloklarda ərintinin tərkibində sТХТsТЮmЮm mТqНКrı 18-20 
% -ə qədər КrЭırıХmışНır. ƏrТЧЭТЧТЧ ФТmвəvi tərkibinin dəвТşНТrТХməsi silindrin səthində nazik sili-

sium təbəqəsТЧТЧ вКrКЧmКsıЧК səbəЛ ШХЮr ФТ, pШrşОЧ-silindr cütlüyünün sürtünmədə Тş qКЛТХТввətinin 

normКХ ШХmКsı üхüЧ pШrşОЧin səthinə xüsusi təbəqə çəkilir. Nəticədə хШб ЛКСКХı ФШЧsЭrЮФsТвК КХıЧır 
və bu tip silindrlər ЛХШФЮЧНКЧ ЭКЧıЧmış Mercedes V8, V12, Audi V8, BMW V12, Porsche L4, V8 
və s. mКrФКХı КЯЭШmШЛТХХərdə istifadə olunur. {4} 

Silindrlər ЛХШФЮЧЮЧ pШrşОЧ Сərəkət edən hissələri yeyilməyə НКЯКmХı mКЭОrТКХНКЧ СКгırХКЧmaХıНır 
ki, nəticədə mühərrikin uzunömürlülüyü artsin. Bu məqsədlə silindrlər bloku xüsusi qəliblərdə tö-

küldükdən sonra süni köhnəlməyə ЮğrКНıХır Яə sТХТЧНr вЮЯКХКrıЧК ЭКбmК РТХТгХər yerləşНТrТХТr (şəkil 2). 
 

 
 

Şəkil 2. Blokda gilizlərin yerləşНТrТХməsi 

Silindrlər ЛХШФЮЧЮ СКгırХКвКrФən gilizlərin yerləşНТrТХmə üsulu nəzərə КХıЧır. QЮrКşНırıХmКsıЧК 
görə gilizlər “ quru ” Яə “ вКş ” ШХmКqХК ТФТ qrЮpК ЛöХüЧürХər. ВКş РТХТгХərdə soyuducu maye birba-

şК РТХТгТЧ бКrТМТ НТЯКrı ТХə təmasda olur, quru gilizlərdə isə maye ilə gilizin təmКsı вШбНЮr (şəkil 3).  

 

 
a)                       b)                    c)                   d)                  e) 

Şəkil 3. Taxma gilizlərin növləri: quru (a,b) və вaş (М,Н,О) 
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“ВКş” РТХТгХər sadə üsЮХХК qЮrКşНırıХır Яə КsКЧХıqХК ЭКбıХıЛ хıбКrıХК ЛТХТr. “Quru” РТХТгХər silindir-

lər blokunda iki üsulla yerləşНТrТХТr : ТХФТЧ ЭОrmТФТ ОmКХХК Яə soyuq presləmə ilə. Birinci halda giliz 

50-80 mkm gərilmə ilə, hissələrin temperatur fərqləri təmin olunmaqla yerləşНТrТХТr. SТХТЧНrХər 

bloku 120-150° C temperatura qədər qıгНırıХır, ТsЭТХТвТЧ ЛХШФНКЧ Лərabər pКвХКЧmКsı üхüЧ 15-20 

dəqiqə sКбХКЧıХır Яə maye azot içərisində sШвЮНЮХmЮş РТХТг ЛХШФК вОrХəşНТrТХТr. TОmpОrКЭЮrХКr Лəra-

bərləşdikdə giliz blokda tərpənməг ФТp ШЭЮrmЮş ШХЮr. {2} SШвЮНЮХmЮş РТХТгНəЧ mКвО ФШЧНОЧsКЭıЧı 
kəЧКrХКşНırmКq üхüЧ Ш бüsЮsТ Эərkibə malik maddə ilə emal olunur. Silindrlər gilizləndikdən sonra 

pШrşОЧТЧ öХхüsüЧə ЮвğЮЧ бШЧТЧqХənir. Eyni zamanda gilizin blokda yerləşНТrТХməsindən sonra 

yaranan defektlər (ellipslik, konusluq, çəlləkvarilik və s.) КrКНКЧ qКХНırıХır. GТХТгТЧ ТşхТ səthinə 20-
60° ЛЮМКq КХЭıЧНК Яə 0,01 mm dərinlikdə ЭШr şəklində xüsusi forma verilir, bu isə öz növbəsində 

silindrin səthində вКğХКвıМı mКЭОrТКХıЧ вКбşı ТХТşТЛ qКХmКsı Яə pШrşОЧ-silindr cütlüyünün yeyilməsi-

ЧТЧ КгКХmКsıЧК səbəb olur. Taxma gilizlərТЧ ОmКХıЧНК sШЧ mərhələ - ПırхКХКmКНır. Bu zaman xo-

ninqləmə əməХТввКЭıЧНКЧ sШЧrК вКrКЧКЧ ЭШr şəbəkəsindəФТ ТЭТ хıбıЧЭıХКr (ЭТХТşФələr) arКНКЧ qКХНırıХır. 
Bu əməliyyat silisium-katbidlə СШpНЮrЮХmЮş ЧОвХШЧ ПırхК ТХə yerinə yetirilir. {3} 

Açar sözlər: mühərrik, silindrlər bloku, giliz, çuqun, alüminium ərintisi. 
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A.F.Gasimov, T.I.Aslanov 
 

The requirements for the cylinder block internal combustion engines 
 

SUMMARY 
The cylinder block is the basic and the basic details of the internal combustion engine, it accounts for 

the bulk of the load placed main components and mechanisms. Therefore, the cylinder block impose 
stringent requirements, it is made from high-quality materials and treated in special high-precision 

machining. 
Key words: engine, block cylinder, cast iron, aluminum alloy. 
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AzərbaвМan MОmarХıq və İnşaaЭ UnТvОrsТЭОЭТ 

 
MоTƏRƏQQİ KİMВƏVİ VƏ QALVANİK нRTоKLƏRİN MAŞINLARIN 

İSTEHSALINDA, TƏMİRİNDƏ TƏTBİQİ 
 

Məqalədə maşınqaвırmada, təmir müəssisələrində və servisdə xromlama, elektrolitik dəmirlə-

mə və kimyəvi nikelləmə üsulları ilə yeyilməyə davamlı və qoruyucu-dekorativ örtük əmələ gətirən 

elektrolitlərə baбılır. 
MКşıЧХКrıЧ ТsЭОСsКХıЧНК Яə təmirində elektrolitik örtüklər xüsusi yeri tutur. Bu örtüklər hissələ-

rТЧ Тє Т səthlərinin yeyilməyə qКrşı НКЯКmХıХığıЧıЧ вüФsəldilmə-sinin və вОвТХmТє СТssələrin bərpası-
ЧıЧ əsКs mОЭШНХКrıЧНКЧ ЛТrТНТr. QКХЯКЧТФ örЭüФХərdən elektrolitik xromlama, elektrolitik dəmirləmə 

və kimyəvi nikelləmə-ЧТЧ mКşıЧqКвırmК Яə təmТr ТsЭОСsКХıЧНК Эətbiqi müsbət nəticələr verir. Göstə-

rilən bərpК mОЭШНХКrıЧНКЧ ЛТrТ ШХКЧ ОХОФЭrШХТЭТФ бrШmХКmКНКЧ sənayenin və mКşıЧqК-вırmКЧıЧ ЛТr 
çox sahələrində РОЧТє ТsЭТПКНə ШХЮЧmКsı НКСК məqsədəЮвğЮЧ ШХКrНı. LКФТЧ, ЛЮ mОЭШНЮЧ məhsuldar-

ХığıЧıЧ КşКğı ШХmКsı, ЛöвüФ əmək sərfləri və iri is-tehsalat sahələri tələb etməsТ ШЧХКrıЧ Эətbiqini bir 

qədər məСНЮНХКєНırır.  
Xromlama prosesinin intensivləєНТrТХməsТЧТЧ ü  üsЮХЮ möЯМЮННЮr:  
I-yeni elektrolitlərin tətbiqi;  

II-prШsОsТЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsı Яə mexanikləєНТrТХməsi;  

III-hərəkət edən elektrolitlərdə xromlama. 

Elektrolizli xromlama yüksək temperaturda və yüksək cərəвКЧ sıбХığıЧНК вОrТ-nə yetirildiyi 

üçün elektrolit buxarlanaraq, tərkibindəki xrom anhidridinin (CrO3) ТШЧХКrıЧıЧ sЮХПКЭ ЭЮrşЮsЮ (SO4) 

ТШЧХКrıЧК ШХКЧ ЧТsЛəti 100:1 nisbətindən kəЧКrК хıбır Яə nəticədə xromlama prosesinin həm sürəti, 

həm də КХıЧКЧ бrШmЮЧ ФОвПТввəti xeyli pisləєТr. Tələb olunan nisbəti saxlamaq üçün xromlama 

ЯКЧЧКsı НКТmТ ФШrrОФsТвК ОНТХməlidir. Bu da gün ərzində əЧ Кгı ТФТ Нəfə kimyəvi analizin nəticəsində 

ШХmКХıНır. Təmir və servis müəssisələrində analizin təєФТХ ОНТХməsi və КpКrıХmКsı ШХНЮqМК mürəkkəb 

bir texnoloji prosesdir. Buna görə belə məsələ-lər ü üЧ ОХə texnoloji proseslər sО ТХməlidir ki, bir 

tərəfdən tez-tez analizlərТЧ КpКrıХmКsıЧК ОСЭТвКМ ШХmКsıЧ, НТРər tərəfdən elektrШХТЭ qıгНırıХmКsıЧ Яə 

prШsОs гКmКЧı əlavə qıгmК ЛКş ЯОrməsin. Birinci məsələnin həll edilməsТ ü üЧ öг-özünü tənzimlə-

yən xromlama elektrolitindən istifadə etmək tövsiyyə ШХЮЧЮr. İФТЧМТ məsələnin həlli tetraxromat 

elektrolitin tətbiq edilməsidir. 

Öz-özünü tənzimləyən xromlama elektrolitinin əsКsıЧНК ОХОФЭrШХТЭə həll etmə qabiliyyətindən 

КrЭıq rОКРОЧЭХər əlavə ОНТХТr. OЧХКrıЧ ЛТr СТssəsi xromlama elek-trolitinin tərkibində həll olunur, digər 

hissəsi isə ЯКЧЧКЧıЧ НТЛТЧə Фərək, tərki-bindəФТ ОвЧТ КНХı rОКРОntlər ТєХəndikcə ШЧХКrı əvəz etmək 

məqsədilə elektrolitə ФО Тr. Nəticədə бrШm КЧСТНrТНТ ТШЧХКrı ТХə sЮХПКЭ ЭЮrşЮsЮ ТШЧХКrı КrКsıЧНКФı mü-

təЧКsТЛХТФ 100:1 ФТmТ КЯЭШmКЭТФ СКХНК sКбХКЧıХır, örЭüФХər olduqca keyfiyyətli və бrШmХКmКЧıЧ sürəti 

qənaətbəбє ШХЮr. 
Adi xromlama elektrolitində xromun cərəyana görə хıбmКsı əЧ вКбşı СКХНК 13%, бrШmХКmК 

sürəti 25-30 mkm/san.-dir. Öz–özünü tənzimləyən elektrolitdə bu rəqəmlər müvafiq olaraq, 18% və 

40-60 mkm/san.-ə qədər хКЭır, вəni məhsul-НКrХıq 45-48% -ə qədər КrЭır. 
Elektrolitin tərkibi: 

xrom anhidridi 250-300 q/l; 

kalium heksaflür silikat K2 SiF6 18-20 q/l; 

stronsium sulfat SrSO4-5-6 q/l; 
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xromlama rejimi:  

cərəвanın sıбlığı Dk=50-60 A /dm
2
; 

elektrolitin temperaturu 50-55 
0
S. 

 AХıЧКЧ örЭüФХər keyfiyyətli və pКrıХЭıХı, Лərkliyi yüksək, yeyilməyə qКrşı КНТ ОХОФЭrШХТЭХərdən 
КХıЧКЧХКrК ЧТsЛətəЧ бОвХТ НКЯКmХıНır.  

Öz-özünü tənzimləyən elektrolitlə dirsəФХТ ЯКХХКrıЧ КЧК Яə sürgüqolu boyuncuq- 
ХКrıЧıЧ, РТХгХərТЧ НКбТХТ Тє Т Яə xarici oturtma səthlərТ, pШrєОЧ ЛКrmКqХКrıЧıЧ ТşхТ səthləri, qaz-

payХКmК ЯКХХКrıЧıЧ вКsЭıq ЛШвЮЧМЮqХКrı Яə вЮmrЮqМЮqХКrı, вКЧКМКq ЧКsШsХКrıЧıЧ pХЮЧУОrХəri, qazpay-
lama mexanizminin itələyicilərinin yan səthləri, hidrosilindrlərin daxili səthləri, hidrosilindrlərin 
şЭШФХКrıЧıЧ səthləri və ЛКєqК ЭОг-yeyilən hissələrТЧ ЧШmТЧКХ öХ üsü Лərpa edilərəФ, ШЧХКrıЧ ЮгЮЧ-
ömürlulüyünü yenilərinə nisbətəЧ КrЭırır. 

Tetraxromat elektrolitlərdə xromlama prosesi adi temperaturda (-18-23 0
S) КpКrıХır. Məhsul-

НКrХıq бОвХТ вüФsəlir, xromun cərəyana görə хıбmКsı 40%-ə хКЭır. AХıЧКЧ örЭüФХərdə М гТ КЭХКr 
вКrКЧır, ОХОФЭrШФШrrШгТвК НКğıХmКsıЧıЧ qКrşısı КХı-Чır. нrЭüФХərin özləri nisbətəЧ pХКsЭТФ ШХНЮğЮ üхüЧ 
КsКЧ pКrНКбХКЧır Яə pardax-ХКЧНıqНКЧ sШЧrК ЭüЧН pКrıХЭıХı ШХЮr. Təmirdə, nisbətən plastiki örtüklər 
tələb olun-duqda, tətbiq edilə bilər. Servisdə, uzun müddət günəş şüКХКrı КХЭıЧНК qКХКЧ Яə qəza 
nəticəsində təmir tələb edən hissələrdə pШгЮХmЮє НОФШrКЭТЯ Яə texnoloji səthlərТЧ вКrКНıХmКsıЧНК, 
antikorroziya xassələrТЧТЧ вКбşıХКşНırıХmКsıЧНК ТsЭТПКНə edilir. 

İsЭТПКНə edilən elektrolitin tərkibi: 
xrom anhidridi CrO3-350-400 q/l; 

sulfat turєusu H2SO4-2-2,5 q/l; 

natrium hidrooksid NaOH-40-60 q/l; 

qənd -3 q/l; 

xromlama rejimi: 
cərəвanın sıбlığı Dk=60-80 A/dm

2
; 

temperatur t=18-23 
0
S; 

xromlama sürəti 80-90 mkm/san. 

Servisdə tetraxromat elektrolitdən istifadə etməklə, bəzi zədələЧmТє səthlərin üzərində yerli 
örtüklərin əmələ gətirilməsinin sürtmə yolu ilə КpКrıХmКsı НКСК məqsədəЮвğЮЧНЮr. EХОФЭrШНЮЧ 
(anodun) ucuna elektrolit hopdurulur və hissənin örtük əmələ gətirilən səthi üzrə əl ilə irəli-geri 
hərəkət etdirməklə (sürtməklə), tələb olunan qoruyucu təbəqə вКrКНıХır. 

RОЯОrsХТ бrШmХКmКЧıЧ əsКs ПШrmКХКrıЧНКЧ ЛТrТ Нə КЯЭШmКЭХКşmış бrШmХКmК prШsОsТНТr. BЮ 
prosesdə avtomat vasitəsilə katod və anod cərəвКЧıЧıЧ ТsЭТqКmət-ləri dəвТєТr. KКЭШН МərəвКЧıЧıЧ 
müddətinin (tk) anod müddətinə (ta) nisbəЭТ 60:1 ШmКХıНır. AНətən tk=5 dəq.; ta=5 san. qəbul edilir. 
Örtüklər dəqiq, səХТs КХıЧır Яə sШЧrКФı mОбКЧТФТ ОmКХК ОСЭТвКМı ШХmЮr. 

Hərəkət edən elektrolitlərdə xromlama prosesi iki növə ЛöХüЧür: КбıЧХı Яə anod-şırЧКqХı. BЮ Мür 
xromlama prosesində emal olunan hissə vannadan kənarda yerləєНТrТХТr Яə КrНıМıХ ШХКrКq Тє Т mКвО 
emal edilən səthlərə verilir. Nəticədə cə-rəвКЧıЧ şТННəti 250 A/dm

2-ə qədər хКЭНırıХır, бrШmХКmК 
sürəti 5-6 dəfə yüksəlir, tələb olunan istehsalat sahələrТ КгКХır Яə prШsОsТЧ КЯЭШmКЭХКşmКsıЧК ЭКm 
əmТЧХТФ вКrКЧır. ƏРər, yeyilmələr Шб ШХКrsК (1-2 mm və НКСК КrЭıq), ШЧНК ОХОФЭrШХТЭТФ Нəmirləmənin 
tətbiq edilməsi daha səmərəli ola bilər. 

Elektrolitik dəmirləmədə istifadə olunan elektrolitin tərkibi: 

dəmir xlorid FeCl2 4H2O - 400 20q/l; 

manqan iki xlorid MnCl2 4H2O - 10 20q/l; 
cərəвanın sıбlığı Dk 60-80 A/dm

2
; 

elektrolitin temperaturu 16-80 0S. 
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Dəqiq hissələrТЧ (вКЧКМКq КpКrКЭЮrКsıЧıЧ СТssələri) bərpКsıЧıЧ kimyəvi nikel-ləmə elektrolitlə-

rində КpКrıХmКsı məsləhəЭНТr. AХıЧКЧ örЭüФХərin tərkibində 6% -ə qədər ПШsПШr ШХНЮğЮ üхüЧ СТssələrin 

ЮвğЮЧХКşmКsı КsКЧХКşır Яə əsКs ТєХəmə zama-Чı sürЭüЧmə əmsКХı Кг ШХЮr. 
Məhlulun tərkibi: 

nikel-xlorid NiCl2 6H2O - 45 q/l; 

natrium bihidroortofosfat NaH2PO4 - 20 q/l; 

natrium nitrat NaNO3 - 50 q/l; 

ammonium hidrooksid NH3H2O - 40 q/l. 

Məhlulun temperaturu 80-86 0S, nikelləmə müddəti 40 dəq.-dir. 
 

NƏTİCƏ 
1. MКşıЧqКвırmКНК Яə təmir müəssisələrində hissələrin yeyilməyə qКrşı НК-ЯКmХıХığıЧı КrЭırmКq 

və ШЧХКrı Лərpa etməФ ü üЧ öг-özünü tənzimləyən xrom-lama elektroliti təklif olunur. 
2. Servisdə antikorroziya və dekorativ örtüklər вКrКЭmКq ü üЧ ЭОЭrКбrШmКЭ ОХОФЭrШХТЭТ Эəklif edilir. 
3. Servisdə hissənin üzərindəФТ Квrı-Квrı səthlərdə yerli örtüklərin əmələ gəti-rilməsi, elektrolitlə 

СШpНЮrЮХmЮє КЧШНЮ Сəmin səthə sürtməklə вКrКЧır. 
4. DəqТq öХ üХü бrШmХКmК КpКrmКq ü üЧ rОЯОrsХТ ОХОФЭrШХТг Эəklif edilir. 
5. БrШmХКmКЧıЧ məСsЮХНКrХığıЧı КrЭırmКq Яə КЯЭШmКЭХКşНırmКвК şərait yarat-maq üçüЧ КбıЧХı Яə 

anod-şırЧКqХı ОХОФЭrШХТг prШsОsХəri təklif olunur. 
6. BЮrКбıХКЛТХəЧ öХ üНəЧ КrЭıq вОвТХmТş СТssələrin üzərində örtük əmələ gətirməФ ü üЧ ОХОФЭrШХТЭТФ 

dəmirləmədən istifadə ШХЮЧmКsı ЭöЯsТвə olunur. 
7. Dəqiq hissələri bərpa etmək və ШЧХКrıЧ üгərində örtük əmələ gətirməФ ü üЧ ФТmвəvi 

nikelləmədən istifadə ШХЮЧmКsı НКСК məqsədəЮвğЮЧНЮr. 
Açar sözlər: xromlama, elektroliz, nikel. 
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F.M. Efendiev, M.A. Soltanov  
 

The application of progressive chemical and galvanic cover in  industry and in repairing machine 
 

SUMMARY 
This article deals with the electrolits of decorative cover forming and wear resistant with 

nickeling, chroming electrolyte with anchorage methods. 

Keys words: cromium, electrolyzis, nickel. 
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M.M.Cavadova  
MТЬ СКХФoРОЧТНТ НТoНЮЧЮЧ ЦəЧПТ ЦüqКЯТЦətТЧТЧ təНqТqТ 

 
БоLASƏ 

Məqalədə  вКННКş Яə КşırmК ОППОФЭТЧə malik  məlum mis halkogenidlərТ НТШН sЭrЮФЭЮrХКrı Эəhlil 

ОНТХmТşНТr. KШЧЭКФЭ sКСəsində Cu2Se diodu üçün səciyyəvi olan Volt-AmpОr бКrКФЭОrТsЭТФКsı  РösЭərТХmТş Яə 
ЛКş ЯОrən elektron –ion prosseslərinin daha effektiv modeli təФХТП ШХЮЧmЮşНЮr. 

Açar sözlər:  halkogenid, diod, kontakt sahəsi, elektron-ion prosesləri 

 
M.M.Javadova  

Exploration of copper chalcogenides diodes negative resistance 
 

SUMMARY 
İЧ ЭСО КrЭТМХО МШppОr МСКХМШРОЧТНОs НТШНОs СКЯТЧР ЭСО ЛrКМОs КЧН mОmШrв ОППОМЭs КrО ТЧЯОsЭТРКЭОН. АО 

have given Volt-Ampere characteristics of Cu2Se  diode on the contact area and developed more effective 
pattern of electron-ion proccesses. 

Key words:  chalcogenide,  diode, contact area, electron-ion proccesses. 
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K.E. Rəhimova 

 Azərbaycan Texniki Universiteti 

 
TEБHOGEN TULLANTILARDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ TнKMƏ QƏLİBLƏRİ VƏ 

İCLİKLƏR оCоN ВANIQ ƏLEВHİNƏ QARIŞIQLARİN İŞLƏNMƏSİ 
 

Qəlib və ТхХТФ qКrışıqХКrıЧНК əsas doldurucu material kimi kvars qumu istifadə olunur. Ancaq 

qКrışıqНК Эəkcə təmiz kvars qumu istifadə etməФ ШХЦКг, ЛЮЧЮЧХК вКЧКşı qЮЦ Нənələrinin biri-birilə 

вКpışЦКsı, qКrışığıЧ ЛТЭТşНТrТМТХТФ бКssəsi əldə etməsi üçün möhkəЦХТвТ КrЭırКЧ əlavə materiallar 

ХКгıЦНır [1,2].  

İlkin ЦaЭОriallar Яə tədqiqaЭların aparılЦası ЦОЭodikası. Bu məqsədlə ЛТЭТşНТrТМТ ФТЦТ LST 
(TŞ 13-0281036-05-89 ) və KO (QOST 38.011.82 – 80) istifadə ШХЮЧЦЮşНЮr.TОбЧШРОЧ ЭЮХХКЧЭıХКr 
ФТЦТ вКЧıq əleyhinə qКrışıqХКrıЧ tərkibində neft tərkibli dibdə вığıХКЧ хöФüЧЭüХər və toplayıМı 
ФКЧКХХКrНК вığıХКЧ ХТХХər, istifadə ОНТХЦТşНТr. 

TəНqТqКЭХКrıЧ КpКrıХЦКsı ЦОЭШНТФКsıЧК ЮвğЮЧ ШХКrКq sıЧКqХКr гКЦКЧı ЭöФЦə qəlib və içlikləri 

üхüЧ СКгırХКЧКЧ вКЧıq əleyhinə qКrışıqХКrıЧ КşКğıНКФı ПТгТФТ Яə texnoloji xassələri təвТЧ ШХЮЧЦЮşНЮr: 
nəЦ СКХıЧНa möhkəmlik;isti qurutmadan sonra möhkəmlik;qaz keçiricilik qabiliyyəti;səpələnmə 

qabiliyyəti və ya ovulma; hiqroskopiklik qabiliyyəti;qaz yaratma qabiliyyəti. 

Tökmə qəlib və içliklərТ üхüЧ вКЧıq əleyhinə qКrışıqХКr КşКğıНКФı ЦОЭШНТФК üгrə СКгırХКЧЦışНır. 
İХФ ШХКrКq qКrışНırıМıвК ФЯКrs qЮЦЮ ЭöФərək doldurulur, sonra 30 san. ərzində qКrışНırır, sШЧrКНКЧ 
LST (QOST 13-183-83) əlavə edərək, onu 15-20 dəq. təzədəЧ qКrışНırırıq. BЮЧНКЧ sШЧrКФı 
mərhələdə KO (QOST 38.011.82-80) ЛТЭТşНТrТМТ Яə neft tərkibli lillər əlavə ОНТХТr, КбırНК ЛüЭüЧ 
qКrışıq1-2 dəq. qКrışНırıХır. BОХəliklə, qКrışıq КrЭıq ТsЭТПКНəyə ЭКЦ СКгır ШХЮr. 

Nəticələrin müzakirəsi. Cədvəl 1-də tökmə qəlib və içliklərТ üхüЧ СКгırХКЧКЧ qКrışıqХКrıЧ 
tərkiblərТ ЯОrТХЦТşНТr. Tərkibi göstərТХЦТş qКrışıqХКrıЧ xassələrinin təyini üçün keçirilən təcrübələrin 

nəticələrТ şəkil 1-4-də təsЯТr ОНТХЦТşНТr. QrКПТФХərdə qəlib və ТхХТФ qКrışıqХКrıЧıЧ əsas xassələrinin 

ШЧХКrНКФı ЧОПЭ ЭərФТЛХТ ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ 0.5%-dən 3.5%-ə qədər dəвТşəЧ ЦТqНКrıЧК ЧТsЛətəЧ КsıХıХığı 
göstəriХЦТşНТr. QrКПТФХərТЧ ОЭТЛКrХıХıq ТЧЭОrЯКХı 95% ЭəşФТХ ОНТr. NöЯЛəti qrafiklərdə isə təcrübə 

nəticələrinin ОСЭТЦКХ ШХЮЧКЧ ЧШrЦКХ pКвХКЧЦКsı РösЭərТХЦТşНТ 
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Cədvəl 1  
 

Tökmə qəlib və içliklərin haгırlanЦası üхün işlənЦiş qarışıqların Эərkibləri 
 

Tərkibin 
nömrəsi 

Komponentlər 

LST, kütlə 
paвı üгrə % 

LST, kütlə paвı 
üzrə % 

NDO, k. p.üzrə 
% 

OPPN, kütlə 
paвı üгrə % 

Kvars 
qumu 

1 3,0 1,5 0,5 - 

Q
 a

 l 
a 

n 
ı 

2 4,0 2,0 1,0 - 

3 4,5 2,5 1,5 - 

4 5,0 3,0 2,0 - 

5 5,5 3,5 2,5 - 

6 6,0 4,0 3,0 - 

7 6,5 4,5 3,5 - 

8 3,0 1,5 - 0,5 

9 4,0 2,0 - 1,0 

10 4,5 2,5 - 1,5 

11 5,0 3,0 - 2,0 

12 5,5 3,5 - 2,5 

13 6,0 4,0 - 3,0 

14 6,5 4,5 - 3,5 

 

QrafiklərdəЧ РörüЧür ФТ, qКrışıqХКrНК şХКЦıЧ ЦТqНКrıЧıЧ КrЭЦКsı ТХə ШЧХКrıЧ ЧəЦ СКХıЧНК 
möhkəЦХТвТЧТЧ 0,20 ∙ 105 

Paskaldan 0,11 ∙ 105 
Paskala qədər КşКğı НüşЦəsТ ЛКş ЯОrТr. BЮ ОППОФЭТЧ 

səbəЛТ вКğХı üгЯТ ЦКННələr (ЦКгЮЭ, вКğХКr Яə s.) ola bilər. кüЧФТ ЛЮЧХКr вКğХı ЛТr qКЭ Яə ya pərdə 

yaradaraq qum dənələrinin səthini örtməklə qКrışıqНК qЮЦ Яə gil hissəciklərini bir-birilə 

birləşЦəsini zəiflədir və bununla da nəm halda möhkəЦХТФ КгКХır.  
MüəyyəЧ ОНТХЦТşНТr ФТ, ТsЭТХТФХə qЮrЮЭЦКНКЧ sШЧrК НКrЭıХЦК гКЦКЧı qКrışıqХКrıЧ ЦöСФəmliliyi 

əlavə ediləЧ ХТХТЧ ЦТqНКrıЧНКЧ бəЭЭТ КsıХıХığК ЦКХТФНТr. BОХə ki, isti emal вКğХı pərdəЧТЧ qЮrЮЦКsıЧК 
gətТrТЛ хıбКrır. BЮ Тsə öz növbəsində pərdəЧТЧ КХЭıЧНК qКХКЧ qЮЦ Нənələrinin daha möhkəm 

вКpışЦКsıЧК ТЦФКЧ вКrКНır. Nəticədə tərkibindəФТ ХТХТЧ ЦТqНКrıЧıЧ КrЭЦКsı ТХə qurutmadan sonra 

НКrЭıХЦК гКЦКЧı qКrışığıЧ ЦöСФəЦХТвТ 16,9 ∙ 105 
Pa-НКЧ 20,2 ∙ 105 

Pa-dək arЭır. 
 

 

 

Şəkil 1. Nəm halda  möhkəmliyin xassəsТnТn NDO mТqdarlarından asılılığı 
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LТХТЧ ЦТqНКrı, ФüЭ.% 
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Şəkil 2. Nəm halda  möhkəmlТвТn  OPPN   mТqdarından asılılığı 
 

 

 
 

Şəkil 3. Tərkibində  NDO olan qarışıqlar üçün nəm halda  möhkəmlТвТn  eСtТmal  paвlanması  

 

 

Şəkil 4. Tərkibində OPPN olan  qarışıqlar üçün nəm halda  möhkəmlТвТn  eСtТmal  paвlanması 
 

LКФТЧ ХТХТЧ ЦТqНКrıЧıЧ КrЭЦКsı qКг ФОхТrТМТХТвТЧТЧ 120-dən 100 vahidə qədər КгКХЦКsıЧК səbəb olur . 

Nəticələri diqqətlə izlədikdə ЛЮЧЮ qКrışıq СТssəciklərТ КrКsıЧНКФı məsamələrin kiçilməsi və müvafiq 

ШХКrКq qКгХКrıЧ ЧüЦЮЧəyə НКбТХ ШХЦКsıЧК qКrşı ЦüqКЯТЦətin böyüməsi ilə izah etmək olar[3].  

er
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x
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QКrışığıЧ səpələnməsini azaldan amillər (0,18%-dən 0,11%-ə qədər) elə ТsЭТХТФ ОЦКХıЧНК sШЧrК 
НКrЭıХЦК гКЦКЧı ЦöСФəЦХТвТ КrЭırКЧ КЦТllərə analojidir. Səpələnmə qəlibin səthi möhkəmlik və ya 

dözümlülük xassəsТ sКвıХır Яə istiliklə qurutmadan sonra yenə də öХхüХЦüşНür. 
Təcrübələrin nəticiləri göstərЦТşНТr ФТ, qКrışıqНК ХТХХərТЧ ЦТqНКrı hiqroskopikliyə heç bir təsir 

etmir. Lakin qazyaratma xassəsi bilavasitə qКrışıqНКФТ ХТХТЧ ЦТqНКrıЧНКЧ КsıХıНır. QıгНırıХЦК ЯКбЭı 
lillərin tərkibindəki üzvi birləşЦələr qazvari maddələr destruksiya edir, deməli, nə qədər çox lil 

olarsa, bir o qədər də yüksək qaztörətmə ЛКş ЯОrТr.DШğrЮНКЧ НК qКrТхığıЧ, qКг вaratma qabiliyyəti 

10,9 sm
3
/qramdan 12,1 sm

3
/qrama qədər КrЭır. 

Təcrubə nəticələri əsКsıЧНК EHM-da hesabatlarla ilə müəyyəЧ ОНТХЦТşНТr ФТ, qrКПТФТ КsıХıХıqХКr 
КşКğıНКФı бətti tənliklə göstərilə bilər:  

в = Л + Ф ∙ б , 
burada y – qКrışığıЧ ЦüЯКПТq бКssəsi; 

  x – ХТХТЧ ЦТqНКrı (0 ≤ б ≤ 3,5) ;   

  k və b – reqressiya əЦsКХХКrıНır.  
 Cədvəl 2 və 3-də ЯОrТХЦТş Эənliklər СКгırХКЧКЧ qКrışıqХКrıЧ r- korelyasiya əЦsКХХКrı, G- 

KШбrОЧ ФrТЭОrТвКsı, t -SЭвЮНОЧЭ ФrТЭОrТвКsı, F- FТşОr ФrТЭОrТвКsı xüsusiyyətlərini müəyyən edirlər [4]. 

  

Cədvəl 2 

NDO əlavəli qarışığın xassələrinin riвaгi asılılıqları 

Qarışığınxassələri Reqressiya tənlikləri 
r korrelyasiya 

əЦsalı 
Nəm halda möhkəmlik, 105 Pa y = 0,18 – 0,02 x -0,97 

İsЭiliklə qЮrЮЭЦadan sonra darЭılЦa гaЦanı 
möhkəmlik həddi 

y = 17,21 + 0,93 x 0,96 

Qazkeçiricilik, vahid y = 117,53 – 4,14 x -0,98 

Səpələnmə (dağılЦa) , % y = 0,18 – 0,02 x -0,98 

Hiqroskopiklik, % y = 0,57 – 0,0021 x -0,96 

Qaz yaratma qabiliyyəti, sm3/qram y = 10,94 + 0,19 x 0,96 

 

Beləliklə, КpКrıХЦış ОФspОrТЦentlərin təhlili əsКsıЧНК qəЛЮХ ШХЮЧЦЮş ЭОбЧТФТ şərtlərə ЮвğЮЧ 
olaraq səmərəli qКrışıqХКr ФТЦТ КşКğıНКФıХКr sОМТХЦТşНТr: 

Qarışıq 1:LST - 5,95; KO - 4,03;Neft tərФТЛХТ ХТХ (ЭОбЧТФТ ФКrЛШЧ ТsЭОСsКХıЧНК НöЯr ОНən suyun 

təmizlənməsindən sonra ilkin durulducu hovuzda cöküntü) - 3,0; Kvars qumu-qКХКЧı. BЮ Эərkibli 

ШХКЧ qКrışığıЧ xassələrТ КşКğıНКФıХКrНır: Чəm halda möhkəmlik - 0,12 - 0,15 ∙ 105 
Pa; quru halda 

möhkəmlik -16,3–18,7 ∙ 105 
Pa; qazkeçiricilik -100–107 vahid; səpələnmə - 0,16 – 0,19 %; 

hiqroskopiklik  -0,55–0,62 %; qaz yaratma qabiliyyəti-11,4 – 11,6 sm
3
/qram 

Qarışıq 2: LST - 5,95; KO-4,03; ВığıМı ФКЧКХХКrНКФı ХТХ-3,0; Kvars qumu-qКХКЧı. Bu tərkibin 

xassələri belə ШХЦЮşНЮr: Чəm halda möhkəmlik -0,12 – 0,13 ∙ 105 
Pa; quru halda möhkəmlik -16,1 – 

17,6 ∙ 10
5 

Pa; qaz keçiricilik - 103 – 105 vahid; səpələnmə -0,16 – 0,19 %; hiqroskopiklik -0,65–
0,72 %; qaz yaratma qabiliyyəti-11,8 – 12,1 sm

3
/qram. 



İqtТsadТввat                                                                                                                                        Elmi əsərlər 

 114 

Cədvəl 3 

NDO əlavəli qarışığın xassələrinin riвaгi asılılıqları 
Qarışığın xassələri KoxrОn kriЭОriвası, 

G0,95(2,8) = 0,5157 
Styudent 

kriЭОriвası, Э 0,05 

(16) = 3,25 

FişОr kriЭОriвası, 
G0,95(6,16) = 2,7 

Nəm halda möhkəmlik, x 105 Pa 0,236 374,63 
4,43 

0,89 

İsЭiliklə qЮrЮЭЦadan sonra darЭılЦa гa-
Цanı Цöhkəmlik həddi 

0,347 737,4 
5,04 

1,26 

Qazkeçiricilik, vahidlə 
 

0,252 1287,42 
5,69 

0,77 

Səpələnmə (ovulma) , % 0,120 228,61 
4,92 

0,53 

Hiqroskopiklik, % 0,48 812,04 
0,37 

0,008 

Qazyaratma qabiliyyəti, sm3/qram 0,384 2381,76 

5,25 

1,39 

 

Cədvəl 4  

OPPN əlavəli qarışığın xassələrinin riвaгi asılılıqları 
Qarışığın xassələri Reqresiya bərabərliyi r korelyasiya əЦsalı 
Nəm halda möhkəmlik, x 105 Pa y = 0,18 – 0,02 x -0,98 

Quru halda möhkəmlik y = 17,21 + 0,93 x 0,96 

Qazkeçiricilik, vahid y = 117,53 – 4,51 x -0,98 

Səpələnmə (ovulma), % y = 0,18 – 0,02 x -0,98 

Hiqroskopiklik, % y = 0,57 – 0,0021 x -0,96 

Qaz yaratma qabiliyyəti, sm3/qram y = 11,08 + 0,28 x 0,99 
 

Cədvəl 5 

OPPN əlavəli qarışığın xassələrinin riвaгi asılılıqları 
Qarışığın xassələri Koxren kriЭОriвası, 

G0,95(2,8) = 0,5157 
Styudent 

kriЭОriвası, 
t 0,05 (16) = 3,25 

FişОr kriЭОriвası, 
G0,95(6,16) = 2,7 

Nəm halda möhkəmlik, x 105 Pa 0,194 461,71 
6,15 

0,93 

Quru halda möhkəmlik həddi 0,347 737,4 
5,04 

1,26 

Qazkeçiricilik, vahid 0,270 1496,99 
7,18 

0,84 

Səpələnmə (ovulma), % 0,198 345,4 
4,27 

0,51 

Hiqroskopiklik, % 0,48 812,04 
0,37 

0,008 

Qaz yaratma qabiliyyəti, sm3/qram 0,353 2900,65 
9,33 

0,76 

 

Nəticə: ApКrıХЦış ОФspОrТЦОЧЭКХ Эədqiqatlar nəticəsində tərkibində ЭОбЧШРОЧ ЭЮХХКЧЭıХКr ШХКЧ səmərəli 

qКrışıq ЭərkiblərТ ТşХəЧЦТşНТr. Tərkibində tədqiq olunan lillərin miqdКrıЧНКЧ КsıХı ШХКrКq ЭöФmə qəlibləri və 

içliklər üхüЧ qКrışıqХКrıЧ НüsЭЮrХКrı КХıЧЦışНır. LST və KO ЛТЭТşХТrТМТХəri, texnoРОЧ ЭЮХХКЧЭıХКr Яə kvars 

qumundan ibarət qəlib və içliklər üхüЧ qКrışıqХКrıЧ Эərkibi və xassələri müəyyəЧ ОНТХЦТşНТr.  
Açar sözlər: ЭОбЧШРОЧ ЭЮХХКЧЭıХКr, ЭöФЦə qəlib və içliklərТ, qКrışıqХКr, Эərkib, xassələr 
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K.E.Ragimova  
 

Development nonstick mixtures for molds and cores using man-made waste 
 

SUMMARY 
The problems of development nonstick mixtures for molds and cores using man-made waste. Estab-

lished a rational structure and main technological properties of experienced molding compounds. Mathe-

matical expressions, describing correlation communication structure and properties of mixtures. 

Key words: mixtures, foundry molds and cores manmade waste composition and properties. 
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T.K. Quliyeva, R.İ. Topçubaşeva 
 

1918-1920 illərdə AгərЛaвМan DОЦokraЭik RОspЮЛlikasının iqЭisadi siвasəЭi. 
 

БоLASƏ 
MəqКХəНə ADR-ıЧ ЦöЯМЮН ШХНЮğЮ НöЯrНə öХФəЧТЧ ТqЭТsКНТ ТЧФşКПı ТХə əХКqəНКr ЛТr sırК ЦəsəХəХər qКХ-

НırıХЦışНır. O МüЦХəНəЧ rОspЮЛХТФКНК ТqЭТsКНТ qЮrЮМЮХЮq sКСəsТЧНə sТвКsТ pКrЭТвКХКrıЧ ЦüбЭəХТП ФШЧsОpsiyaХКrı 
РösЭərТХЦТşНТr. İqЭТsКНТ sКСəНə ADR СöФüЦəЭТЧТЧ qərКrХКrıЧК НКСК хШб НТqqəЭ КвrıХЦışНır. İqЭТsКНТ sТвКsəЭТЧ 
СəвКЭК ФОхТrТХЦəsТЧНə ЧКТХТвəЭХər Яə хəЭТЧХТФХər РösЭərТХЦТşНТr.  

Açar söгlər - ТqЭТsКНТввКЭ, ЦКХТввə, ЛüНМə, ЛКЧФ sТsЭОЦТ. 
 

T.K. Gulieva, R.I. Topchubashova 

 
The economic policy of the Azerbaijan Democratic Republic in 1918-1920. 
 

SYMMARY 
In the article describes a number of issues related to the economic development of the country during 

the period of exisЭОЧМО ШП ЭСО AгОrЛКТУКЧ DОЦШМrКЭТМ RОpЮЛХТМ. İЭ also includes various concepts of political 

parties in establishment of the economy of the country. A lot of attention is paid to decisions of the Azerbai-

jan Democratic Republic government in the economic sphere. Success and chalenges in implementing 

economic policy are shown as well.  

Key words: economics, finance, budget, banking system. 
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2.  . .   ,      

. «кКşıШğХЮ», 2002.  
 

H.O.Ocaqov 

Müasir təhlükəsizlik konsepsiвası 
 

БоLASƏ 

Bu məqalədə, müəllif müasir təhlükəsizliyin bir çox sahələri haqda məХЮЦКЭ ЯОrЦТşНТr. Burada, 

ТЧsКЧХığК qКrşı ЦüКsТr Эəhlükə və ШЧХКrıЧ əsas prinsipləri qlobal, regional səviyyədə şərС ШХЮЧЦЮşНЮr. 
Təhlükəsizliyi bir çox üsullarla təyin etmək olar. Məlumdur ki, təhlükəsizlik dedikdə, təhlükənin olma-

Нığı Яə bu vəziyyəЭТЧ ОЭТЛКrХı qШrЮЧЦЮş ЛТr sТsЭОЦТ Чəzərdə tutulur. Təhlükəsizlik nisbi бКrКФЭОr НКşıвır, ЦüЭ-
ləq yox. O öz məЧКsıЧı КЧМКq, ФШЧФrОЭ ШЛвОФЭ Яə insan fəaliyyəЭТ sПОrКsıЧНК ЛТrЮгК ЯОrТr.  

Təhlükəsizlik dedikdə, şəxsiyyətin həвКЭı ЯКМТЛ ЦКrКqХКrı Яə cəmiyyətin tələblərТ, ШЧХКrıЧ ОЭТЛКrХı təmi-

ЧКЭı, НöЯХət, cəmiyyət və səxsiyyəЭТЧ prШqrОssТЯ ТЧФТşКПı Чəzərdə tutulur. 

Açar sözlər: təhlükəsizlik, texnogen, entropiya, radiasiya, bioloji, kimyəvi faktor. 
 



İqtТsadТввat                                                                                                                                        Elmi əsərlər 

 130 

H.O.Ojaqov 
 

The conception of modern safety 
 

SUMMARY 
In this article the author gave information about many fields of modern safety. Modern danger against 

humanity and regional levels. Safety can be defined in several ways. It has a relative character, not an 

obligatory one. Safety means the vitally important interests of a personality and their reliable provision.  

Key words: Safety, technogen, entropy, radiation, biological, chemical factor. 

 

UOT 528.9 

R.M. Dənziyev  

Azərbaвcan Memarlıq və İnşaat UnТversТtetТ 
 

COĞRAFİ İNFORMASİВA SİSTEMLƏRİ ƏSASINDA SOSİAL-İQTİSADİ 
БƏRİTƏLƏRİN ВARADILMASI PROSESİ 

 

Cəmiyyətdə gedən sürəЭХТ ТЧФТşКП prШsОsТ, вОЧТ-вОЧТ ЦüКsТr ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧ вКrКНıХЦКsı Яə 

ТqЭТsКНТввКЭıЧ, НОЦək olar ki, bütün sahələrində tətbiqi, ЛЮЧХКrıЧ əsКsıЧНК Эədqiqat ərazisini əks 

etdirən rəqəmli elektron xəritələrinin tərЭТЛКЭı sosial-iqtisadi sahədə də bu cür xəritələrin 

вКrКНıХЦКsıЧı Эələb edir. Düzdür, belə xəritələr КrЭıq ЦöЯМЮННЮr, ХКФТЧ ЛЮ бəritələr cəmiyyətdə, 

istisadi sahələrdə sürətlə gedəЧ ТЧФТşКП prШsОsТЧə ЮвğЮЧХКşНırıХЦКХı, ЯОrТХənlər ЛКгКsı НКТЦК вОЧТ-
yeni informasiyalar ilə НШХНЮrЮХЦКХıНır.  

Sosial-iqtisadi xəritələşНТrЦə elə xəritələrТЧ вКrКНıХЦКsı prШЛХОЦХəri ilə məşğЮХ ШХЮr ФТ, ЛЮ 
xəritələr dövləti, əhalini, mədəniyyəti, təbТТ ОСЭТвКЭХКrıЧ ТqЭТsКНТ qТвЦətləndirilməsini əks etdirir. Bu 

cür xəritələr ərКгТ СКqqıЧНК ШХКЧ ЦüбЭəlif məХЮЦКЭХКrıЧ (əhali, iqtisadi və sШsТКХ sЭrЮФЭЮr СКqqıЧНК 
olan) analizi vasitəsinə xidmət edir. Onlar kartoqrafiya və МШğrКПТвК КrКsıЧНК КrКХıq ЦöЯqО Эutur. 

Müasir dövrdə belə xəritələrin rolu və əhatə dairəsТ НКСК НК КrЭЦış Яə КrЭıq ЭОЦКЭТФ бəritələr sırКsıЧК 
НКбТХ ШХЦЮşНЮr. BЮ Мür бəritələrin əsas elementi təsərrüfat, iqtisadiyyat olub, proqnozlar və analiz 

vasitəsi kimi də istifadə olunur.  

Bu səbəbdən də sosial-iqtisadi xəritələrТЧ ЦüКsТr ЭОбЧШХШРТвКХКrНКЧ ШХКЧ МШğrКПТ ТЧПШrЦКsТвК 
sistemlərТ (CİS) ЭОбЧШХШРТвКХКrı əsКsıЧНК вКrКНıХЦКsı üsЮХЮЧЮЧ ТşХəЧТХТЛ СКгırХКЧЦКsı, ШЧХКrıЧ ərazi 

üzrə pКвХКЧЦКsı Яə НТЧКЦТФКsı КФЭЮКХ prШЛХОЦХərdən birinə хОЯrТХЦТşНТr.  
Təklif ediləЧ ТşТЧ əsas məqsədi sosial-iqtisadi obyektlər СКqqıЧНК ТЧПШrЦКsТвКЧıЧ вığıХЦКsı, 

analizi və kartoqrafik formada, rəqəmli elektron xəritələr, diaqramlar, cədvəllər şəklində əks 

etdirilməsi üçün geoinformasiya sistemindən istifadənin əsas aspektlərТЧТЧ ТşıqХКЧНırıХЦКsı Яə 

həmin xəritələrТЧ вКrКНıХЦКsıЧНКЧ ТЛКrətdir. Tədqiqat obyekti kimi AzərЛКвМКЧıЧ БəzərəЭrКПı 
ərazilərinə НКбТХ ШХКЧ rКвШЧХКr, ШЧХКrıЧ sШsТКХ-iqtisadi göstəricilərТ РöЭürüХЦüşНür.  

Sosial-iqtisadi xəritələrТЧ вКrКНıХЦКsı üЦЮЦМШğrКfi və fiziki-МШğrКПТ бəritələrТЧ вКrКНıХЦКsı 
prosesindən müəyyən dərəcədə fərqləЧТr. оЦЮЦМШğrКПТ бəritələşНТrЦənin sonunda kompleks 

analitik xəritələr вКrКНıХır. SШsТКХ-iqtisadi xəritələşНТrЦənin əsas prinsipi sosial-iqtisadi proseslərin 

ТЧФТşКПıЧı Яə onun zaman-məkan daxilində pКвХКЧЦКsıЧı, МəmiyyəЭТЧ ТЧФТşКП qКЧЮЧКЮвğЮЧХЮqХКrıЧı 
öyrənərəФ, КХıЧКЧ ТЧПШrЦКsТвКХКrНКЧ, ЛТХТФХərdən sosial-iqtisadi xəritələrin kartoqrafik modellərinin 

вКrКНıХЦКsı prШsОsТЧНə istifadə etməkdən ibarətdir. 

Sosial-iqtisadi xəritələşdirmə гКЦКЧı ОХЦТ КЧКХТг Яə sТЧЭОг üsЮХХКrıЧНКЧ НК ТsЭТПКНə edilir. 
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Obyekt və ya hadisəni bütövlükdə tədqiq etmək üçün bu cür xəritələrin birlikdə, yəni kompleks 

şəkildə - analitik, sintetik və kompleks - вКrКНıХЦКsı НКСК ЦəqsədəЮвğЮЧНЮr.  
Sosial-iqtisadi xəritələrin növləri çoxdur. Həmin xəritələrin əsas xüsusiyyətlərТ, ШЧХКrıЧ əsas 

göstəriciləri, təsviretmə üsЮХХКrı, əsas istiqamətləri, tətbiq sahələri və ШЧХКrı Эərtib etmə mənbələri 

müxtəlif arxiv və ədəЛТввКЭ ЦКЭОrТКХХКrı əsКsıЧНК öвrəЧТХЦТş, Эədqiq ediХЦТş, КЧКХТг ОНТХЦТş Яə 

qrЮpХКşНırıХКrКq, МədvəХ şəklində təqНТЦ ОНТХЦТşНТr Д1] (Мədvəl 1). 
 

Cədvəl 1  

Sosial-iqtisadi xəritələrin növləri və onların əsas xüsusiyyətləri 
№ Sosial-

iqtisadi 
xəritələr 

 
Əsas göstəricilər 

 
Təsviretmə üsЮlları 

Əsas istiqamət və 
tətbiq sahələri 

 
Mənbələr 

1 2 3 4 5 6 
1 Əhali və 

onların 
yerləşdi-
rilməsi 
xəritəsi 

- əhalinin saвı, 
-onların ərazi 

üzrə 
paвlanЦası 
- əhali sıxlığı 

- işarələr üsulu; 
- nöqtəvi üsul 

(əhalinin 
yerləşdirilЦəsi, və 

ЛölüşdürülЦəsi üçün); 
- kartodiaqram üsulu 

(əhali saвının 
göstərilməsi üçün). 

1. məskЮnlaşЦa Яə 
sakinləşЦə 

2. məskЮnlaşЦanın 
Лaş ЯОЦəsi və inkişaПı 

3. demoqrafik 
xarakteristika 

4. əhalinin etnoqrafik 
xarakЭОrisЭikası 

5. sosial-iqtisadi 
xarakteristika 

dövlət 
statistika 

ЦaЭОrialları 
(əhalinin 
siвahıвa 

alınЦası Яə 
cari hesabla 

malar) 

2 Sənaye və 
tikinti 

xəritə-ləri 

- məşğЮl 
olanların saвı; 
- əsas istehsal 

Пondlarının 
dəyəri; 

- məhsulun 
həcmi. 

- işarələr üsulu 
(məşğЮllЮq saвına 

görə, Пondların 
dəyərinə görə, 

məhsulun həcminə 
görə). 

- təşkilaЭı-texnoloji, 
mərhələli istehsalat; 
- emaledici sənaye 

hesabaalma-
statistik 

materiallar 
dır 

3 Kənd və 
ЦОşə 

təsərrüПaЭı 
xəritə-ləri 

kənd 
təsərrüПaЭında 1-
ci yerdə torpaq 

ОhЭiвaЭları 
(Эorpağın Цəhsul 

vermə 
qabiliyyəti), 

- ЦОşə təsərda 
ЦОşə ОhЭiвaЭları 
(ЦОşələrin səmə-
rəliliyi) durur. 

- işarələr üsulu 
(torpaq və ЦОşə 

ОhЭiвaЭları üхün); 
- kartodiaqram üsulu 

(torpaq və ЦОşə 
ОhЭiвaЭlarının 

göstərilməsi üçün) 

- torpaq yerləri, 
torpaqdan istifadə, 
Эorpağın Яəziyyəti; 

- ЦОşə 
təsərrüПaЭının 
mərkəzləri və 

sərhədləri; 
- ЦОşə təsərrüПaЭı 

sahələri; 
- ЦОşə təsərrüПaЭının 

intensivliyi 

torpaq üçün 
müxtəlif 
Цiqвaslı 

aerokosmik 
şəkillər və 

вОr qЮrЮlЮşЮ 
kartoqrafik 
ЦaЭОrialları, 
ЦОşə üçün 

ЦОşə xəritəsi 

4 Nəqliyyat və 
istisadi 
əlaqələr 
xəritəsi 

- nəqliввaЭın Яə 
onun tikintisinin 

gücü və növü; 
nəqliyyat mən-

təqələrinin yük və 
sərnişin daşıЦası 

yük və sərnişindaşıЦa 
xəritələri işarələmə 

üsulu ilə tərtib olunur 

istehsal və əhalinin 
paвlanЦası 

(ЛölüşdürülЦəsi), 
onların konsОnЭrasiвa 
dərəcəsi, iqtisadi və 

sosial əlaqələrin 
intensivliyi 

- kartoqraf
ik və 

aerokosmik 
materiallar; 
hesabaalma-

statistik 
məlumatlar 

5 Ümum-
iqtisadi 
xəritələr 

xəritələşdirЦə 
üsulu 

sənaye mərkəzləri 
nişanlarla (işarələr-

lə), k/t areallarla, 
iqtisadi əlaqələr isə 
oxlarla göstərilir. 

iqЭisadi anlaвışlar, 
əhali, xidmət 

obyektləri, sosial-
iqtisadi həвaЭın bütün 

əsas istiqamətləri 

ekspedisiya 
üsЮllarından 

istifadə, 
kosmik 
çəkiliş 

ЦaЭОrialları 
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6 Elm, təhsil, 
mədəniyyət 
və əhaliyə 

xidmət 
xəritəsi 

idarə və müəssisə 
şəbəkəsinin əks 
etdirilməsi, xid-

məЭin хaЭdırılЦa-
sı,əhaliyə nəzərən 
idarə və müəssi-

sənin işinin inten-
sivliyi və həcmi 

nişanlarla, karЭoqraЦ 
və kartodiaqramlarla 

tərtib olunur 

1. Elm və kadrların 
haгırlanЦası, üЦЮЦi 
təhsil, mədəniyyət və 

mədəni-maarif 
xidmətləri, tibbi 

xidmət, pərakəndə 
ticarət, kommunal və 

məişət xidmətiləri 

statistik 
hesablamala
r hОsaЛına 

alınan 
məlumatlar, 

statistik 
materiallar 

7 Siyasi 
xəritələr 

Siyasi mövzulu 
xəritələr 

kartoqram və 
kartodiaqramlarla 

psevdoizoxətlərlə və 
işarələrlə, hərəkət 
nişanları ilə tərtib 

olunur 

- siвasi Лaxışların 
вaвılЦası, 

- siyasi partiya və 
hərəkatlara mənsub 

olma, 
- geosiyasi təqdimat və 

rОallıq 

statistik 
materiallar 

 

Sosial-iqtisadi xəritələrТЧ вКrКНıХЦКsı Яə yeniləşНТrТХЦəsi üsulunda müəyyəЧ ШбşКr Яə fərqli 

cəhətlər ЯКrНır. Həmin xüsusiyyətlər və sosial-iqtisadi xəritələri tərtib etmə mənbələri 

ümumiləşНТrТХЦТş, sТsЭОЦХəşНТrТХЦТş Яə КşКğıНКФı şəkil-sxemdə təqНТЦ ОНТХЦТşНТr (Şəkil 1). 
 

 
Sosial-iqЭisadi xəriЭələrin вaradılЦası ЦənЛələri 

KКrЭШqrКПТФ Яə 
aerokosmik 

materiallar 

ƏНəЛТввКЭ-
МШğrКПТ 

ЦəЧЛəХər 

Statistik 

ЦəЧЛəХər 

Statistik 

ЦəЧЛəХərТЧ 
ЧəЭТМəХərТ 

LШФКХХКşЦış Tematik 

MüбЭəХТП 
ЦТqвКsХı 

üЦЮЦМШğrКПТ 
бərТЭəХər 

MüəввəЧ 
tutumlu sosial-

iqtisadi 

бərТЭəХər 

оЦЮЦМШğrКПТ materiallar Aerokosmik 

materiallar 

Torpaq, 

süбЮr 

Hirroqrafik 

şəЛəФə 

Bitki 

örЭüвü 

Sosial-iqtisadi 

ШЛвОФЭХər 

ВКşКвış 
ЦəЧЭəqəsТ 

MəХЮЦКЭ 
вШХХКrı 

SərСəНХər 

 
Şəkil 1. Sosial-iqtisadi xəritələri yaratmaq üçün istifadə edilən mənbələr 

 

XəzərəЭrКПı ərazilərə – AzərЛКвМКЧıЧ БКхЦКг, QЮЛК, ŞКЛrКЧ, SТвəzəЧ, Бıгı, AЛşОrШЧ, BКФı, 
Salyan, Neftçala, LənkərКЧ, MКsКХХı Яə AsЭКrК rКвШЧХКrı НКбТХНТr. Həmin rayonlar üzrə sosial-

iqtisadi, demoqrafik göstəricilər müxtəlif ədəbiyyat mənbələrТ, КrбТЯ ЦКЭОrТКХХКrı, DöЯХət Statistika 

KomitəsТЧТЧ İЧЭОrЧОЭ ЦəХЮЦКЭХКrı əsasıЧНК öвrəЧТХЦТş, sТsЭОЦХəşНТrТХЦТşНТr Д4]. Təqdim ediləЧ ТşНə 

ТşНə həmin göstəricilərdəЧ вКХЧıг 2-ci öyrəЧТХЦТş, ЦüбЭəlif mənbələrdən onlara aid məlumatlar 

ЭШpХКЧıХЦış Яə cədvəХ şəklində sistemləşНТrТХЦТşНТr (Мədvəl 2).  
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Cədvəl 2 

AzərЛaвМanın БəzərəЭraПı ərazilərindəki rayonlar və onların sosial-iqtisadi göstəricilərinin bir 
hissəsi (XəzərəЭraПı iqЭisadi raвonlarının əhalisinin saвı, (şəhər və kənd əhalisi) 

 
İqЭisadi raвonlar Ümumi əhali Şəhər əhalisi Kənd əhalisi 

Lənkəran-Astara 832,2 205,3 626,3 

Astara 97,2 20,7 76,5 

Lənkəran 207,6 83,3 124,3 

Masallı 199,6 31,4 168,2 

Quba-Xaçmaz 491,7 167,1 324,6 

Xaçmaz 160,1 62,9 97,2 

Quba 153,5 38,1 115,4 

ŞaЛran 52,0 22,6 29,4 

Siyəzən 37,9 24,9 13,0 

Aran 1812,1 698,1 1114,0 

Neftçala 80,4 38,2 42,2 

Səlyan 122,7 41,3 81,4 

AЛşОron гonası 517,7 477,5 - 

Бıгı 14,8 7,5 7,3 

AЛşОron 190,9 158,0 32,9 

SЮЦqaвıЭ 312,0 312,0 - 

Bakı 2064,9 2064,9 - 

 

Cədvəldə göstərilənlər əsКsıЧНК qrКПТФХər də tərЭТЛ ОНТХЦТşНТr (şəkil 2, 3 və 4).  
 

 
Şəkil 2. Xəzərətrafı raвonların ümumi əСalТsТnТn saвı. QrafТkdən göründüyü kimi ən çox əСalТ Bakı, 

Sumqaвıt, Lənkəran, Masallı, Abşeron ərazisinə düşür. 
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Şəkil 3. Xəzərətrafı raвonlara daбТl 

Şəkil 4. Xəzərətrafı raвonlara daбТl olan şəhər əСalТsТnТn saвı olan kənd əСalТsТnТn saвı 
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Azerbaycan

Quba

Gi lesi

Imishl i

Qusar

Salyan

Ism ayil li

Lerik

Qebe le

Agsu

Saatl i

Neftchala

Kurdemir

Ucar

Sabi rabad

Cel ilabad

Baki  s heheri

Sham axi

Bilesuv ar

Lenkoran

Dev ech i

erdab

Sirvan-Al i-Bayra

Baki -  Absheron

Masa lli

aqan

Astara

Siyazan

Goychay

Yard iml i

Mereze-Qobustan

Xudat

Xachmaz

Sumqayi t

BAKI

Kur

Xazar denizi

Rayonlar

Azerbaijan serhedi

Xazar denizi

Kur ve Araz chaylari

Qrafiklərdən də göstərildiyi kimi, əhalinin əЧ хШб ЦТqНКrı BКФı, SЮЦqКвıЭ şəhərlərində, Lən-

kəran və MКsКХХıНК вОrХəşЦТşНТr. LКФТЧ BКФı, SЮЦqКвıЭ Яə AЛşОrШЧНК şəhər əСКХТsТЧТЧ sКвı Фənd 

əhalisindən çoxdur. Buna səbəb məhz urbanizasiya prosesləridir.  

Göstərilən məlumatlar əsКsıЧНК CİS ЯКsТЭəsilə sosial-iqtisadi xəritələr tərЭТЛ ОНТХЦТşНТr. CİS-lə 

xəritə tərtib edəЧ гКЦКЧ CİS-in alt sistemlərində göstərilənlər həвКЭК ФОхТrТХЦТşНТr Д2]. MöЯМЮН 
xəritələrТ CİS-ə daxil edəЧ гКЦКЧ РОЧОrКХТгКsТвКЧıЧ ЦüбЭəlif səviyyələrinin təsiri, miqyas, 

prШвОФsТвК, sТЦЯШХХКşНırЦК Яə s. barədə məlumatlar nəzərə КХıЧЦışНır, вəni, 1-ci altsistemdə ХКгıЦ 
ШХКЧ РТrТş ЯОrТХənlərТ ЭШpХКЧıХЦış, 2-ci altsistemdə, yəni, verilənlərin seçilməsi və sКбХКЧıХЦКsı КХЭ 
sistemində həmin informasiyalar redaktə ШХЮЧЦЮşНЮr. 2 ЦüбЭəХТП prШвОФsТвКХı, вК НК ЛöвüФ öХхüХü 
simvollardan təşФТХ ШХЮЧЦЮş 2 qКrışıq бəritələr üzərində seçmə, redaktə etmə ТşТ Сəyata keçirilЦТş-

dir. Bundan sonra 3-cü altsistemin funksiyКsıЧК ЮвğЮЧ ШХКrКq КХıЧКЧ Цəlumatlar üzərində qrup-

ХКşЦК, ЭəsЧТПКЭ, КвrıХЦК, КЧКХТг СəвКЭК ФОхТrТХЦТş, səhv məХЮЦКЭХКr КrКНКЧ qКХНırıХЦışНır. CİS-də son 

nəticədə, 4-cü altsistemdə xəritə, diaqram və cədvəХ КХıЧЦışНır.  
Xəritə üzərində olan məlumatlar müxtəХТП Мür КНХКЧНırıХКrКq ФШЦpüЭОrТЧ вКННКşıЧК ЯОrТХЦТş, 

sonra həmin məХЮЦКЭХКr sТЦЯШХХКr ЭШpХЮsЮ şəklində təqНТЦ ОНТХЦТşНТr Д3]. SТЦЯШХХКrı ЛКşК НüşЦək 

üçün isə xəritədə “ХОqОЧНК”НКЧ ТsЭТПКНə ОНТХЦТşНТr. 
İş prШsОsТ КşКğıНКФı Цərhələlər üzrə həвКЭК ФОхТrТХЦТşdir: 

1-ci mərhələ - ЭШpХКЧıХКЧ ТЧПШrЦКsТвКЧıЧ ТХФТЧ ОЦКХı, вКННК sКбХКЧıХЦКsı, sТsЭОЦХəşНТrТХЦəsi və 

ФКЭКХШqХКrК КвrıХЦКsı. İХФ ЧöЯЛədə verilənlər əsКsıЧНК МШğrКПТ ЛКğХıХıq вКrКНıХЦış, ОвЧТ ЛТr ФШШrНТЧКЭ 
sisteminə və proyeksiyaya gəЭТrТХЦТşНТr. BЮЧЮЧ üхüЧ əvvəlcə topoqrafik xəritənin koordinat sistemi 

və prШвОФsТвКsı ЭəвТЧ ОНТХЦТş, sШЧrК Тsə digər verilənlər ШХКЧ ФШsЦТФ şəkillər topoqrafik xəritə ilə 

МШğrКПТ ЛКğХıХığК РəЭТrТХЦТşНТr (prШвОФsТвК UTM, ФШШrНТЧКЭ sТsЭОЦТ АGS 84, гШЧК 39N).  
2-ci mərhələdə verilənlər ЛКгКsı вКrКНıХЦışНır. 
3-cü mərhələdə РТrТş ТЧПШrЦКsТвКsı ЯОФЭШrХКşНırıХЦışНır. 
4-cü mərhələdə isə sosial-iqtisadi xəritələşНТrЦə üхüЧ МШğrКПТ əsКs вКrКНıХЦışНır.  
ВЮбКrıНК ЯОrТХЦТş Мədvəllər CİS-in verilənlər ЛКгКsıЧК вОrХəşНТrТХЦТşНТr. Cədvəllərdə Xəzər-

əЭrКПı ərazilərə daxil olan iqtisadi rayonlar, onlara daxil olan administrativ rayonlar və ШЧХКrıЧ 
əhalisi göstərТХЦТşНТr. BЮ Мür вКЧКşЦК sЭКЭТsЭТФ Яə МШğrКПТ ЯОrТХənlər əsКsıЧНК rКвШЧХКşНırЦК 
КpКrЦКğК ТЦФКЧ ЯОrТr.  

Buna görə də verilənlər ЛКгКsıЧК НКбil olan materiallar əsКsıЧНК Сəmin rayonlar üzrə ArМ GİS 
prШqrКЦı əsКsıЧНК rКвШЧХКşНırıХЦК КpКrıХЦış Яə rКвШЧХКrıЧ sКСələri təвТЧ ОНТХЦТşНТr (şəkil 5 və şəkil 6).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şəkil 6. Xəzərətrafı ərazilərdə yerləşən 

raвonların sahələri 

Şəkil 5. Azərbaвcanın Xəzərətrafı 
rayonlarının admТnТstratТv quruluşu 
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Verilənlər ЛКгКsıЧК НКбТХ ШХКЧХКr əsКsıЧНК НТКqrКЦХКr НК ЭərЭТЛ ОНТХЦТşНТr (şəkil 7). Burada 

əСКХТЧТЧ üЦЮЦТ sКвı, səhər və kənd əСКХТsТЧТЧ sКвı, sıбХığı, НШğЮЦ Яə ölüm kimi demoqrafik 

göstəricilər də təqНТЦ ОНТХЦТşНТr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beləliklə, 2 МШğrКПТ əsКs ЭШpХКЧıХЦışНır: БəzərəЭrКПı ТqЭТsКНТ rКвШЧ üгrə ЭШpХКЧıХКЧ üЦЮЦТ 
məlumatlar və hər bir administrativ rayon üzrə ЭШpХКЧıХКЧ Цəlumatlar. Bu məХЮЦКЭХКrıЧ əsКsıЧНК 
ЯОФЭШrХКşНırıХЦК КpКrıХЦış Яə üЦЮЦМШğrКПТ əsКs вКrКНıХЦışНır. İХФТЧ ТЧПШrЦКsТвКЧıЧ ЯОrТХənlər 

ЛКгКsı вКrКНıХКЧНКЧ sШЧrК 3-cü mərhələyə ФОхТН ЛКşХКЧıХЦışНır. TШpШqrКПТk əsas əsКsıЧНК Сər bir 

administrativ rayonlar üzrə shape fayllar vasitəsilə ХКвХКr вКrКНıХЦışНır: хКвХКr, НəЧТг, вКşКвış 
məntəqələri, sahil xətti, administrativ sərhəd. 

Sonra isə, yəni 4-cü mərhələdə bu əsas əsКsıЧНК sШsТКХ-iqtisadi xəritələr tərtib edilmТşНТr (şəkil 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  Şəkil 8. Xəzərətrafı ərazilərdə əСalТnТn saвı və sıбlığını əks etdirən sosial-iqtisadi xəritə 

 

Elektron xəritələşНТrЦə müxtəlif rəngli, müxtəlif qrafik formada xəritələr вКrКЭЦКğК ТЦФКЧ 
ЯОrТr. оЦЮЦМШğrКПТ əsas isə sosial-iqtisadi göstəricilərТ ЛКğХКЦКq rШХЮЧЮ ШвЧКвır. BОХə xəritələş-

dirməyə МШğrКПТ вКЧКşЦК Тsə ЭОЦКЭТФ ХКвХКrıЧ Яə müxtəlif cədvəl verilənlərТЧТЧ ФШЦЛТЧКsТвКsı 
əsКsıЧНК sШsТКХ-iqtisadi göstəricilərin kompleks əks etdirilməsinə səbəb olur.  

ВКгıХКЧХКrı ümumiləşНТrЦə əsКsıЧНК söвХəmək olar ki, sosial-iqtisadi xəritələrТЧ вКrКНıХЦКsı 
РОШТЧПШrЦКsТШЧ вКЧКşЦК əsКsıЧНК СəХХ ОНТХЦТşНТr. BЮ гКЦКЧ ЦОвНКЧК хıбКЧ üsЭüЧХüФХər КşКğıНaФıХКrНır: 

- geoinformasiya əsКsı СОsКЛıЧК rəqəmli verilənlər vasitəsilə ərazi barədə digər məХЮЦКЭХКrı НК 
əldə etmək olar; 

Şəkil 7. Demoqrafik göstəricilər 
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- əldə ediləЧ хШбsКвХı ТЧПШrЦКsТвКХКrНКЧ ЦüбЭəlif məqsədlərlə istifadə etmək mümkün olar. 

ВКrКНıХКЧ rəqəmli xəritələr sosial-iqtisadi sistemlərin analitik təНqТqКЭХКrı ШЛХКsЭıЧНК prТЧsТpТКХ 
olaraq yeni imkanlardan istifadə etməyə imkan verir. Belə xəritələr nəinki ərazinin kompleks sosial-

iqtisadi qiymətlədirilməsi məsələlərinin fundamental həllini, və həmçinin ərКгТ pХКЧХКşНırıХЦКsı Яə 

idarəetmə tətbiqi məsələlərini də həll etməyi təmin edir.  

İşТЧ Чəticəsində CİS ЯКsitəsilə XəzərəЭrКПı ərazilərin sosial-iqtisadi xəritələşНТrТХЦəsi üçün 

geoinformasiya əsКsı вКrКНıХЦış, AгərЛКвМКЧıЧ БəzərəЭrКПı rКвШЧХКrıЧıЧ КНЦТЧТsЭrКЭТЯ qЮrЮХЮşЮЧЮ Яə 

XəzərəЭrКПı ərazilərdə əСКХТЧТЧ sКвı Яə sıбХığıЧı РösЭərən rəqəmli elektron xəritələr tərЭТЛ ОНТХЦТşНТr. 
Açar sözlər: sosial-iqtisadi göstərici, xəritə, CİS, Xəzərətrafı ərazilər 
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R.M.Denziyev  
 

Process of creation the social-economic maps on basis of geoinformation systems 
 

SUMMARY 
In this article was shows the kinds and essential features of social-economic maps, have been explained 

the basic essence of this maps and were compiled social-economic maps of coastal regions of Caspian Sea, 

on the basis of GIS technology. 

Key words: social-economic indicators (parameter), maps, GIS, coastal zone of Caspian Sea 
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