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AzərbaвМan MemarХıq Яə İnşaat UnТЯersТtetТ 
 

MONOLİT DƏMİR-BETON KOMUFLET SVAВLARIN DоГƏLDİLMƏSİNİN 

TEXNOLOGİВASI VƏ TƏŞKİLİ 

      

Bu elmi məХuЦКtНК НШХНurЦК sЯКвХКrıЧ НüЧвК tТФТЧtТ prКФtТФКsıЧНК olan təМrüЛТ ТşХərinin 

tutНuğu Яəziyyət (əsas növləri, tətbiq sahələrТ, quвu qКгЦК üsuХХКrı Яə ШЧХКrıЧ ЛОtШЧХКЦК ЦОtШНХКrı, 
tОбЧШХШРТвКЧıЧ pКrКЦОtrХərТ, sЯКвКХtı quвu РöЯНəsТЧТЧ pКrtХКвış üsuХu ТХə РОЧТşХəndirilməsi) 

nəzərdəЧ ФОхТrТХЦТş Яə pКrtХКвış ОЧОrУisinin istifadəsi ilə düzəХНТХЦТş НШХНurЦК sЯКв ОХЦТ-praktiki 

cəhətdəЧ КrКşНırıХЦışНır. MШЧШХТt ЛОtШЧНКЧ НШХНurЦК sЯКвıЧ НüгəldilməsТЧТЧ ТНОвКsıЧı birinci dəfə 

rus mühəndisi A.E.Strauss təФХТП ОtЦТş Яə 1899-cu ildə RusТвКЧıЧ "Cənub-Qərb dəmir yolu 

tikintisində" istifadə ШХuЧЦuşНur. Bu sЯКв СКгırХКЧЦК üsuХuЧК Рörə monolit doldurma svay növü 

olmaqla tОбЧТФКНК ТЧşККtхıХКrК "StrКuss sЯКвlКrı" tОrЦТЧТ КНı КХtıЧНК Цəlumdur [1]. 

Hal-СКгırНК 190-dan çox doldurma svay növlərinin müxtəХТП ФШЧstruФsТвКХКrı Яə ШЧХКrıЧ 
СКгırХКЧЦК ЦОtШНХКrı ТstОСsКХКtНК ЦöЯМuННur Д2;3Ж. BütüЧ ЧöЯ ЦШЧШХТt НШХНurЦК sЯКвХКr öгХərinin 

СКгırХКЧЦК prТЧsТpТЧə görə, ümumi olaraq, identik texnoloji sxem üzrə təşФТХ ОНТХТr. BОХə ki, 

tОбЧТФКНК ЦöЯМuН ЦОtШНХКrХК qruЧtНК sЯКвКХtı quвu qКгıХır, sШЧrК Ш , layihə üzrə qəЛuХ ШХuЧЦuş 
materiallarla (КrЦКtur ФКrФКsı, ЛОtШЧ, Цəhlul, qum və s.) doldurulur. Odur ki, svayХКr öг КНХКrıЧı 
sЯКвКХtı quвuвК dolНuruХЦuş ЦКtОrТКХıЧ Яə вК ТstОСsКХ ЦОtШНuЧuЧ КНХКrıЧНКЧ Рötürür: ФШЦuПХОt 
svay, beton doldurma svay, dəmir-beton doldurma svay, qrunt - beton doldurma svay, qrunt svay, 

kombinə ОНТХЦТş sЯКв Яə s. Дşəkil 1]. 

Betonlama prosesindən əvvəХ quвuвК КrЦКtur ФКrФКsı qШвuХursК ШЧНК ЛОХə 

konstruksiya dəmir-beton doldurma svay və təФ ЛОtШЧ qКrışığı quвuвК НШХНuruХursК ШЧНК o, beton 

НШХНurЦК sЯКв КНХКЧır. SЯКв РöЯНəsində monolit beton və вığЦК ФШЧstruФsТвК ШХКrsК ШЧНК ЛОХə 

sЯКв вığЦК-ЦШЧШХТt sЯКв sКвıХır Дsəkil 1 j]. 

DШХНurЦК sЯКвХКr üхüЧ sЯКвКХtı quвuЧuЧ НüгəldilməsТ КşКğıНКФı üsuХХКrХК КpКrıХК ЛТХər: 

mexaniki-buruqla qazma, vibro-ЦОбКЧТФТ ЛuruqХК qКгЦК, sЯКвКХtı хuбuruЧ ФШЧusЯКrТ вüФХə 

ЛКsıХКrКq КхıХЦКsı, хuбuruЧ ХТНОr ЛШru ЯКsТtəsi ilə düzəldilməsi, gil məСХuХu КХtıЧНК ЛuruqХК quвu 
qКгЦК, pКrtХКвışıЧ ТstТПКНəsi ilə quвuЧuЧ qКгıХЦКsı Яə s. Monolit doldurma svaylar uzunluqları ЛШвu 
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sabit en kəsikli (konusvari, prizmatik, silindrik) və dəвТşəЧ ПШrЦКХı (pТrКЦТНК, trКpОsТвК şəkilli, 

rШЦЛ şəФТХХТ) ШХurХКr. PКrtХКвış prШsОsТЧТЧ ТştТrКФı ШХЦКвКЧ ЦШЧШХТt Нəmir-ЛОtШЧ sЯКвХКrıЧ təşФТХТ-
texnoloji parametrləri və düzəldilmə prinsipləri UЧТЯОrsТtОtТЧ “TТФТЧtТ ТstОСsКХКtıЧıЧ tОбЧШХШРТвКsı, 
təşФТХТ Яə idarə edilməsТ” ФКПОНrКsıЧНК təНqТq ШХuЧЦuşНur Д2;4;5;6Ж. 

Müasir dövrdə Лuruq qКгЦК ТşХərində çox müxtəlif quyu qazma vasitələrindən və qazma 

üsuХХКrıЧНКЧ (гərbə, sıбЦК, Фəsmə, su ilə yuma, vibrasiya təsirli vasitə, termiki, hidravliki və s.) 

istifadə ШХuЧur. ƏЧ РОЧТş вКвıХЦış ЛТr üsuХ ФТЦТ ЦОбКЧТФТ qКгЦК (гərbə və ПırХКtЦК üsuХХКrı) 
üsuХХКrıЧНКЧ ТstТПКНə olunur [2].  

QКгıХЦış sЯКвКХtı quвuвК sЯКвıЧ вüФРötürЦə qabiliyyətТЧТ КrtırЦКq üхüЧ quвuЧuЧ КşКğı СТssəsi 

pКrtХКвıМı ЦКННənin əmələ gətТrНТвТ pКrtХКвış Чəticəsində РОЧТşХəndirilir. Bu üsulla düzəХНТХЦТş 
svaylar texnikada komuflet pəncəХТ sЯКв КНıЧı НКşıвır. PКrtХКвış prШsОsТ tКЦКЦХКЧНıqНКЧ sШЧrК 
quyunun pəncə hissəsində kürəvari zona (konfulyaj) əmələ gəlir. Elə sЯКв öг КНıЧı Лu tОrЦТЧНən 

Рötürür. PКrtХКвış ТşХərində istifadə ШХuЧКЧ pКrtХКвıМı ЦКННələrə (PM) aiddirlər – ammonit, trotil 

(tШХ), РuruХtuХu rutut, ЛКrıt, КгТН-qurğuşuЧu, КЦЦШЧКХ, НТЧКЦШЧ, КЦЦТКФ-selitrəsi və s.   

KШЦuПХОt ЛШşХuqХu sЯКв ТşХərində əЧ хШб ТşХədilən PM ammonit və ammiak-selitrəsidir. Birinci 

dəfə svay gövdəsТЧТЧ pКrtХКвışıЧ ТstТПКНəsi ilə РОЧТşХəndirilməsТ ТşТЧТ 1901-ci ildə Vilgelmi və 1941-

ci ildə A.A.Luqa yerinə вОtТrЦТşХər [7].  
 

 
 

Şəkil 1. Beton və dəmir-beton doldurma svaвların əsas növləri. 

a – beton svay; b – dəmir-beton silindrik svay; 

c – konuk svay; ç – profil səthli svay; 

d – gövdəsinin bir hissəsi genişləndirilmiş svaв; 
e – üç yerdən genişləndirilmiş svaв; 

j – komuflet svay; z – kombinə edilmiş komuflet svaв; 
u – dəmir-beton (metal) qabıq svaв; 

k – silindrik beton svay; 

m – dəmir-beton svay; 1-beton; 2-dəmir-beton; 3-вığma dəmir-beton svay (dirək); 

4-qabıq konstruksiвası 
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Monolit və вığЦК ЦШЧШХТt НШХНurЦК sЯКвХКrıЧ КşКğı СТssələrТЧТЧ РОЧТşХəndirilməsi gövdənin 

müxtəlif yerlərində КpКrıХК ЛТХər: orta hissədə, ШrtКНКЧ КşКğı СТssədə və uc hissəsində. Svay 

gövdəsində РОЧТşХənməЧТЧ sКвı ЛТr Яə bir neçə ola bilər (şəkil 1. d, e). 

Svay gövdəsТЧТЧ РОЧТşХəndirilməsinin əsas mahiyyəti ondan ibarətНТr ФТ, sЯКвıЧ вüФРötürЦə 

qabiliyyətini yüksəldir. Bu mühəndisi tədbirin effektivliyi ondan ibarətНТr ФТ, РОЧТşХənmə СКХı 
sЯКвıЧ qruЧtК söвФənmə sahəsТЧТ хШбКХtНığıЧК Рörə onun yükgötürmə qabiliyyəti yüksəlir. 

Doldurma svay gövdəsТЧТЧ РОЧТşХəndirilməsinin əsКs üsuХХКrı Д2; 3; 4; 7]: 

 ЦОбКЧТФТ НöвəМХəЦə вШХu ТХə quвu РöЯНəsТЧТЧ РОЧТşХəЧНТrТХЦəsТ (şəФТХ 1 х); 
 ЦОбКЧТФТ üsuХХК РОЧТşХəЧНТrЦə (şəФТХ 1 Н; О); 
 vibro-НОşЦə üsuХu ТХə sЯКвКХt quвu РöЯНəЧТЧ РОЧТşХəЧНТrТХЦəsТ (şəФТХ 1Ф; Ц); 
 pЧОЯЦКtТФ prОsХəЦə Яə вК ştКЦpХКЦК вШХu ТХə sЯКв РöЯНəsТЧТЧ РОЧТşХəЧНТrТХЦəsТ (şəФТХ 1 М); 
 бüsusТ ЛuruqХКвıМı ЦОбКЧТгЦХərХə Фürə şəФТХХТ РОЧТşХəЧЦəЧТЧ НüгəХНТХЦəsТ; 
 pКrtХКвışХК quвuНК РОЧТşХəЧЦəЧТЧ НüгəХНТХЦəsТ (şəФТХ 1 У; Т); 
 elektro-ЦОбКЧТФТ Яə вК ОХОФtrШ-СТНrКЯХТФТ qurğuХКrХК РОЧТşХəЧЦəЧТЧ НüгəХНТХЦəsТ.  
 

Svay gövdəsТЧТЧ РОЧТşХəndirilməsТЧТ КвrıХıqНК Яə ya kompleks mexanizmlərlə yerinə yetirmək 

olar. MəsələЧ,ВКpШЧТвКЧıЧ ЦəСşur "BОЧШtШ" ПТrЦКsıЧıЧ sЯКв КqrОqКtı quвuвК sКХıЧКЧ ЛШru ЯКsТtəsi 

ilə quyu qaza və həm də quвuЧuЧ КşКğı СТssəsТЧТ РОЧТşХəndirə bilər [1; 2Ж. SЯКвКХtı quвuХКrıЧ 
düzəldilməsТ üsuХХКrıЧıЧ sТЧТПХəndirilməsТ Д2Ж sКвХı ОХЦТ əsərdə ЯОrТХЦТşНТr. 

PКrtХКвışıЧ ОЧОrУТsТЧТЧ ТstТqКЦətini dəвТşЦək, onu idarə etməФ, pКrtХКвışıЧ ПШrЦКsıЧı sОхЦək 

olar. Onun növünü, tipini, kütləsini, yerləşНТrТХЦəsini və onХКrıЧ pКrtХКвış ЯКбtı təвТЧ ШХuЧЦuş 
КrНıМıХХıqХК pКrtХКвış prШsОsХərini aparmaq olar. 

Quyuya tələЛ ШХuЧКЧ pКrtХКвıМı ЦКННənin çəkicə ЦТqНКrıЧıЧ СОsКЛКtıЧıЧ КrНıМıХХığıЧı Чəzərdən 

keçirək. 

VОrТХТr: sЯКвıЧ Нərinliyi h = 10 m, ЛОtШЧ qКrışığıЧıЧ ЛОtШЧ – nasosun ötürücü borusunda olan 

sürəti Vb = 1,0 m / san. qəbul edək. 

Tələb olunur quyunun əsas texnoloji parametrlərinin və ШЧК ХКгıЦ ШХКЧ 

pКrtХКвıМı ЦКННəЧТЧ (PM) ЦТqНКrıЧı təвТЧ (şəkil 2.) edək. 

HОsКЛКtıЧ КrНıМıХХığı: 
1. Quyunun en kəsiyinin sahəsi: 

          (1) 

2. PКrtХКвışК qədər olan quyunun həcmi, yəni silindrikvari svay gövdəsinin 

həcmi: 

                           (2) 

3. PКrtХКвış prШsОsТЧНən sonra yeni əmələ gəХЦТş sЯКвıЧ Сəcmi ( ): 

                      ,                    (3) 

 

burada  - 1-ci mərhələdə istifadə olunan beton həcmi, ; 

 - pКrtХКвış prШsОsТЧНən sonra əmələ gəХЦТş ФШЦuПХОt ЛШşХuğuЧ (Фürənin) həcmi, ; 
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QiymətlərТ (3) sКвХı НüsturНК вОrТnə yazsaq: 

 
 

4. PКrtХКвışНКЧ sШЧrК quвuЧuЧ sТХТЧНrТФ РöЯНə hissəsinin həcmi: 

  (4) 

5. Quyuya tələb olunan betonun ümumi həcmi: 

 
6. PКrtХКвıМı ЦКННənin miqdarca qiyməti quyunun torpaq həcminə mütənasib götürülür: 

           
         (5) 

7. BОtШЧ qКrışığıЧıЧ ЛОtШЧ - nasos vasitəsi ilə quyuya vurulma (doldurulma) 

intensivliyi ifadədəЧ tКpıХır: 
(6) 

8. BОtШЧ qКrışığıЧıЧ quвuЧu НШХНurЦК (ЛОtШЧ qКrışığıЧıЧ səviyyəsinin quyu boyu 

вuбКrı qКХбЦКsı) sürəti: 

            (7) 

 

9. QuвuЧuЧ ЛОtШЧ qКrışığı ТХə НШХНuruХЦКsıЧıЧ ЦüННətinin təyini (ssat; dəq.): 

                (8) 

 
 

 
 

Şəkil 2. Komuflet pəncəХТ НoХНЮrma sЯaвХarın Нüгəldilməsinin texnoloji sxemi 

a – quyunun burğu ilə qaгılması;  b – qıfla təchiz olunmuş salınma borunun quвuвa qoвulması; 
c – PM-in quвuвa doldurulması;  х – partlaвış ilə komuflet pəncənin düzəldilməsi; d – borunun quyudan 

хıбarılması: 1-buruq maşını; 2-quyu; 3-qollu kran; 4-salınma boru; 5-beton-nasos;  

6-partlaвışın qovşağı; 7-beton qarışığı; 8-PM; 9-armatura karkası; 10-svay gövdəsi; 11-komuflet pəncə;  

12-partlaвış nəticəsində əmələ gəlmiş qrunt kürə qabığı. 
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Quru quyunu betonlamaq üçün tökmə (КбКrХı) ЛОtШЧ qКrışığıЧНКЧ (12-15 sm) istifadə olunur. 

BОtШЧ qКrışığı ТrТХТвТ 40 ЦЦ-dən Кг ШХКЧ ПrКФsТвКХı qırЦКНКş ТşХəНТХТr. BОtШЧuЧ ЦКrФКsı B15-dən az 

ШХЦКЦКХıНır. 
MОtКХ sКХıЧЦК ЛШruЧuЧ КşКğı uМuЧuЧ pКrtХКвıМı ЦКННədən (PM) olan məsafəsТ КşКğıНКФı 

tələbləri ödəməХТНТr (şəkil 2,b): 

- əgər PM-ТЧ ЦТqНКrı 1,5 Фq-НКЧ КгНırsК, ШЧНК Цəsafə 1,2 m-dəЧ Кг ШХЦКЦКХıНır; 
- əgər PM-ТЧ ЦТqНКrı 2 Фq-НКЧ КгНırsК, ШЧНК Цəsafə 1,5 - 1,6 m qəbul edilir; 

- əgər PM-in çəkisi 2 kq-dan çoxdursa, onda ara məsafə 1,8 - 2m qəbul olunur. 

BОtШЧ qКrışığıЧı хШб вüФsək məsafədən quyuya tökmək olmaz. Ona görə ФТ, qırЦКНКşın zərbəsi 

nəticəsində öncədəЧ pКrtХКвış вКrКЧК ЛТХər. Odur ki, betonlama prosesindən qabaq PM-in üstü qum 

və вК ЛОtШЧ qКtı ТХə (20 sm) örtülməlidir. 

PКrtХКвış ЯКsТtəsi ilə dəmir-ЛОtШЧ НШХНurЦК sЯКвХКrıЧ НüгəldilməsТЧТЧ prТЧsТpТКХ sбОЦТ 2 sКвХı 
şəkildə veriХЦТşНТr. Bu ЯКrТКЧtНК ЛОtШЧХКЦК ТşТ təzyiq metodu ilə yerinə yetirilir.  

DШХНurЦК sЯКвХКrıЧ ЛКНвК ЯКsТtəsilə betonlama prosesləri haqda məlumat qaneedici dərəcədə 

РОЧТşНТr Д2;3;6;7Ж Яə komuПХОt sЯКвХКrıЧ sənaye və вКşКвış ФШЦpХОФs tТФТЧtТХərində tətbiqləri (Bratsk, 

Zaporoje, Moskva, Xarkov, Krivoy-Roq, Maqadan və s. şəhərlər) özlərini yükgötürmə cəhətdən 

НШğruХtЦuşХКr.  
TəНqТqКt ТşХərinin nəticələri göstərir ki, svay gövdəsТЧТЧ РОЧТşХəndirilməsi (istehsal üsulundan 

КsıХı ШХЦКвКrКq) sЯКв ФШЧstruФsТвКsıЧıЧ вükgötürmə qabiliyyətini yüksəldir (150270%) və 

rШstЯОrФ ФШЧstruФsТвКsıЧıЧ öХхüХərТЧТЧ КгКХЦКsıЧК ТЦФКЧ вКrКНır. GОЧТşХəndirilməЦТş sЯКв 
gövdəsinə nisbətəЧ РОЧТşХəndirilmənin diametrləri təxmini 2,53,5 dəfə və qrunta toxunma sahələri 

712 kərə çox olur [7]. 

 

 
 

ŞəФТХ 3. KomЮПХet НoХНЮrma sЯaвın Сesabat sбemТ. 
1-partlaвış гonası kürəvari boşluq; 2-sıбılan гona (kürəvari qabıq); d-svay gövdəsinin diametri;  

Dg – genişlənmiş svaв hissənin diametri; 

Dp – komuflet svaвın genişlənmiş kürə qalıq hissəsinin diametri; 

R – genişlənmiş hissənin radiusu. 
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Badya ilə quвuвК ЛОtШЧ qКrışığıЧıЧ töФüХЦəsi prosesinə nisbətəЧ (şəkil 2,c), təzyiq 

metodu ilə ЛОtШЧХКЧЦКЧıЧ əsas xüsusiyyəti ondan ibarətНТr ФТ, ЛОtШЧ qКrışığı hidrodinamiki təzyiq 

КХtıЧНК sЯКвКХtı quвuЧuЧ КşКğıНКЧ вuбКrı ТstТqКЦətdə tədriclə dolНuruХЦКsıЧК ТЦФКЧ ЯОrТr. BОtШЧ 

qКrışığı əlaqəli, asan nəqledilmə və susaxlama qabiliyyətХТ ШХЦКХıНır. DШХНuruМuХКrıЧ бırНК 
hissəciklərinin və вКpışНırıМıЧıЧ ЦТqНКrıЧıЧ Мəmi 400 kq/m3-dəЧ Кг ШХЦКЦКХıНır. O ЛТrТ tərəfdən, 

0,14 mm fraksiyasıЧıЧ ЦТqНКrı бırНК НШХНuruМuЧuЧ tərФТЛТЧТЧ бırНК üвüНüХЦüş əlavələrin 

(üвüНüХЦüş ФЯКrs quЦuЧНКЧ, uЧ НКş ФКrбКЧКХКrıЧıЧ ЦТşКr uЧu Яə вК tuХХКЧtıХКrıЧıЧ 
бırНКХКЧЦКsıЧНКЧ КХıЧКЧ quЦuЧ ələnməsinin məhsulu olan 0,14 mm-dəЧ КşКğı ШХКЧ ПrКФsТвКsı) 
istifadəsi ilə Лu ЛШşХuğu НШХНurЦКq ШХКr. 

Layihələndirmə ТşТ üхüЧ ФШЦuПХОt РОЧТşХənmənin qiymətТ СОsКЛКtХК tКpıХır Д7Ж. GОЧТşХənmənin 

НТКЦОtrТЧТ КşКğıНКФı НüsturНКЧ tКpЦКq ШХКr: 
         ,                                         (9) 

burada V -koЦuПХОt ЛШşХuğК НШХНuruХЦuş ЛОtШЧ qКrışığıЧıЧ Сəcmidir, . 

KШЦuПХОt ЛШşХuğuЧ вКrКНıХЦКsı üхüЧ tələЛ ШХuЧКЧ PM ЦТqНКrı НüsturНКЧ tКpıХır: 
             C=Km D3 ,                (10)  

burada C - PM-in kütləsidir, kq; 

D - ФШЦuПХОt РОЧТşХənmənin diametridir; 

Km - pКrtХКвış гКЦКЧı qruЧtuЧ ЧöЯüЧНəЧ КsıХı ШХКrКq Цütənasiblik əЦsКХıНır. QruЧtuЧ 
növündəЧ КsıХı ШХКrКq pКrtХКвış гКЦКЧı qruЧtuЧ sıбıХЦК ЦüqКЯТЦətidir, yəni Km- 0,40....2,6 

kq(q)/m2 gücündə qəbul edilə bilər.  

(10) sКвХı НüsturНКЧ tКpıХЦış PM-in qiyməti nümunə pКrtХКвış вШХu ТХə dəqiqləşНТrТХЦəlidir. 

OНur ФТ, вШбХКЧıХКМКq PM-in qiymətТ НüsturХК СОsКЛХКЧır: 
             C1=0,2 Kvh

3 ,    (11) 

burada Kv -pКrtХКвış Чəticəsində ətrКПК tuХХКЧıХКЧ (КtıХКЧ) qruЧtuЧ ЦüqКЯТЦət əЦsКХıНır; 
bu əmsКХıЧ qТвЦəti qruntun növündən və PM-in gücündəЧ КsıХı ШХКrКq 0,40.. .1,8 Фq(q)/Ц3 qəbul 

edilir. 

Təzyiq metodu ilə betonlama prosesinin tələblərini ödəməФ üхüЧ КşКğıНК РöstərТХЦТş ЛТr sırК 

şərtlərin ödənilməsi tələb edilir: 

- РТгХТ tutЦК бКssəХТ sОЦОЧtНəЧ ТstТПКНə ОtЦəФ töЯsТвə ШХuЧЦur; 
- бırНК НШХНuruМuЧuЧ ТrТХТФ ЦШНuХu 1,52,8 ТЧtОrЯКХı КrКsıЧНК ШХЦКХıНır; 
- ТrТ НШХНuruМuЧuЧ ПrКФsТвКsıЧıЧ ТrТХТвТ 40 ЦЦ-НəЧ хШб ШХЦКЦКХıНır; 
- tərФТЛТЧНə бırНК НШХНuruМuЧuЧ ЦТqНКrı хəФТвə Рörə ТrТ НШХНuruМuЧuЧ ЦТqНКrıЧНКЧ (İd) çox 

olЦКЦКХıНır, вəЧТ (0,75-0,8) İd ; 

- tərФТЛinНə sОЦОЧtТЧ ЦТЧТЦКХ sərПТ 350 Фq/Ц3-НəЧ Кг ШХЦКЦКХıНır; 
- quru ЛОtШЧ qКrışığıЧıЧ sıбХığı ХКвТСə qТвЦətТЧТ (ЦТЧ.2300 Фq/Ц3) öНəЦəХТНТr; 
- ТrТ НШХНuruМuЧuЧ ЦКФsТЦКХ sərПi 1050 - 1100 kq/m3 КrКsıЧНК ШХЦКХıНır; 
- ЛОtШЧ qКrışığıЧıЧ КбКrlığı 16 22 sЦ qТвЦətТЧТ öНəЦəХТНТr. 

BОtШЧ qКrışığıЧıЧ sОхТХЦə КrНıМıХХığıЧı Чəzərdən keçirək [8]. 

VОrТХТr: İrТ НШХНuruМuЧuЧ (qırЦКНКş) ПrКФsТвКsıЧıЧ ЦКФsТЦКХ ТrТХТвТ 20 ЦЦ, ШЧuЧ бüsusТ 
sıбХıqХКrı - =3100kq/m

3
, =2600kq/m

3,  =2700kq/m
3, tökmə sıбХıqХКrı  =1200kq/m

3, 

=1500kq/m
3, =1600kq/m

3, betonun sinifi B30; portlandsement - M500; betonun tələb 



İnşaat   Elmi əsərlər 

9 
 

olunan quru çəkisi – 2300 kq/m
3. Sementin aktivliyi məlum olsa onda ЦКrФКЧıЧ вОrТЧə onun 

aktivliyinin qiymətТ вКгıХЦКХıНır. 
1. BОtШЧ qКrışığıЧıЧ ФШЧus хöФüЦüЧü təmin edəЧ suвuЧ ЦТqНКrıЧı (Su=220lt) 

qəbul edək; 

2. 1m
3 ЛОtШЧ qКrışığıЧК tələb olunan sementin sərfi ifadədəЧ tКpıХır; S = Su S/Su , onda 

 КХıЧır. 

, deməХТ, şərt ödənilir.  

    

3. 1 m
3 betona sərП ШХuЧКЧ ТrТ НШХНuruМuЧuЧ ЦТqНКrı; 

 
4. 1 m

3 beton üçün sərf ediləcəФ quЦuЧ ЦТqНКrı quru ЛОtШЧuЧ sıбХığıЧıЧ ЦТqНКrıЧdan təyin 

olunur: 

 
buradan 

Q = -1,2S-İd= 2300 -1,2 383-1040 = 1260 - 460 = 800 kq . 

 

5. БırНК НШХНuruМuЧuЧ (quЦuЧ) tərkibində olan aktiv əlavəЧТЧ ЦТqНКrıЧı təyin edək: 

 
OЧНК 0,14 ЦЦ ПrКФsТвКsıг бırНК НШХНuruМuЧuЧ sərfi; 

800 - 80 = 720kq < İd  0,8 = 1 040 0,8 = 832 kq 

6. BetШЧ qКrışığıЧıЧ бüsusТ Сəcmi 1000lt-yə bərabər ШХЦКХıНır, вəni; 

          

 

Bu вШбХКЦКЧıЧ НüгРüЧХüвüЧü təsdiq etmək üçün sement xəmirinin xüsusi həcmini nəzərə 

КХЦКqХК Лu qШвuХЦuş Цəsələni həll edək.  

Sement xəmirinin xüsusi həcmi: 

 
 

 
buradan КХıЧır: 

Q=656,5-176,5=480 lt 

Vb=345,5+480+176,5 1002 lt 

deməli, xətКsı 0,8% ШХЦКqХК 

 

 Açar sözlər: НoХНЮrma sЯaв, partХaвıМı maННə, komuflet svaylar şərt ödənilir. 
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 A.M.Balagezov, R.G.Bayramov 
 

Technology and the organization of the device of monolithic reinforced  

concrete camouflage piles. 
                                                            

SUMMARY 
 

The article describes the essence of the camouflage piles device by the explosion method and global 
experience in the field of perspective direction production of this device. The main parameters of the 
technology of monolithic reinforced concrete camouflage piles device are determined. 

Keywords: printed spilling, high explosives, camouflage spilling 
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BETONUN SIXILMADA İKİ БƏTLİ DİAQRAMININ TƏTBİQİ İLƏ DEFORMASİYA 

MODELİ ƏSASINDA DоГBUCAQLI EN KƏSİKLİ DƏMİRBETON ELEMENTLƏR 
окоN ƏВİLMƏ MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ 

   

Məqalədə deformasiya modeli əsasında betonun sıбılmada ikiбətli diaqramının tətbiqi ilə 

düгbucaqlı en kəsikli dəmirbeton elementlərin əyilmə məsələsinin metodikası işlənmişdir. İşlənmiş 
metodika yükləmənin ixtiyari səviyyəsində kəsikdə formalaşan gərginlikli deformasiвa halını və 

moment-əвrilik diaqramını qurmağa  imkan  verir. 
 

GТrТş. Sonuncu on illiklərdə Dəmirbeton konstruksiyalar üzrə Avropa Komitəsi və ТЧФТşКП ОtЦТş 
ölkələrТЧ ЦТХХТ stКЧНКrtХКrı НəЦТrЛОtШЧ ФШЧstruФsТвКХКrıЧ СОsКЛХКЧЦК Чəzəriyyəsində ЦКtОrТКХХКrıЧ 
real qeyri-xəttТ НОПШrЦКsТвК НТКqrКЦХКrıЧıЧ Яə dəmirbeton konstruksiyalar üçün deformasiya 

modelinin tətbiqi ilə СОsКЛХКЦК ЦОtШНТФКХКrıЧıЧ ТşХənməsini tövsiyə edirlər. MКtОrТКХХКrıЧ 
möhkəmlik ehtiyвКtıЧНКЧ ЦКФsТЦuЦ Нərəcədə istifadə etmək və gərginlikli deformasiya СКХı 
СКqqıЧНК ЦüПəssəl məlumata malik olmaq məqsədilə ЛОtШЧuЧ sıбıХЦКНК tКЦ НТКqrКЦıЧıЧ tətbiq 

ШХuЧЦКsı tələb olunur. Bununla belə AЯrШФШН Лu ФШЧstruФsТвКХКrıЧ СОsКЛХКЧЦКsıЧНК ТФТбətli 

НТКqrКЦıЧ НК tətbiqinə icazə verir. Məqalədə ikixətХТ  НТКqrКЦıЧ tətbiqi ilə mühəndislərə вКбşı tКЧış 
olan ənənəvi hesablama alqoritminə gətТrТХЦТş ЦОtШНТФК ТşХəЧЦТşНТr. Həmin metodika əsКsıЧНК 
yükləmənin ixtiyari səviyyəsi və armirlənmə faizinin ixtiyari qiyməti üçün kəsikdə ПШrЦКХКşКЧ 
gərРТЧХТФХТ НОПШrЦКsТвК СКХıЧı təyin etməyə və dəmirbeton elementlərin yerdəвТşЦələrinin təyinində 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən moment-əвrТХТФ НТКqrКЦıЧı qurЦКğК ТЦФКЧ вКrКНır. 
     Avrokoda əsasəЧ ЛОtШЧuЧ sıбıХЦКНК Яə КrЦКturuЧ НКrtıХЦК-sıбıХЦКНК ТФТ бətХТ НТКqrКЦı 

КşКğıНКФı ФТЦТ təвТЧ ШХuЧur, Şək.1  [1] : 
 

                
           ŞəФ.1.   BetonЮn sıбıХmaНa saНəХəşНТrТХmТş           ŞəФ.2. ArmatЮrЮn НartıХma-sıбıХmaНa 

                                   ТФТбətХТ НТaqramı                                    saНəХəşНТrТХmТş ТФТбətХТ НТaqramı 
 

Bu diaqramlar məСНuН КбЦК ЦОвНКЧхКsıЧК ЦКХТФ ШХКЧ PrКЧНtХ НТКqrКЦХКrıНır. Şək.1 və Şək.2. 

Birinci diaqramda BA R , 0015,0A  və 0,0035C  . Eyni qayda ilə şək.2-də armatur milləri 
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üçün təklif olunan diaqramda ss R , 
s

s
t

E

R
  və 0,025ks  . Deformasiya modelinin tətbiqi 

əyilməyə ТşХəyən dəmirbeton elementlər üçün müstəvi kəsiklər hipotezinin tətbiqini tələb edir 

[2,3,4]. Bunu qəbul etməklə  НОПШrЦКsТвКЧıЧ Фəsiyin hündürlüyü üzrə pКвХКЧЦКsı üхüЧ КХırıq ФТ,  

 
ŞəФ.3. BetonНa sıбıМı Рərginliyin kəsik üzrə paвХanmasının mümФün ЯarТantХarı. 

                                    

                        





 

2

h
zx

x

b

bz

                                        (1) 

Kəsiyin kəЧКr sıбıХКЧ ХТПТЧНə НОПШrЦКsТвКЧıЧ qТвЦətindəЧ КsıХı ШХКrКq ЛОtШЧНКФı sıбıМı 
gərginliyin kəsiyin hündürlüyü üzrə pКвХКЧЦКsıЧıЧ şək.3-də göstəriləЧ ТФТ СКХı ЦüЦФüЧ ШХur. 
Şəkildən göründüyü kimi kəsiyin kəЧКr sıбıХКЧ ХТПТЧНə НОПШrЦКsТвКЧıЧ qТвЦəti 0,0015b A    

şərtini ödədikdə ЛОtШЧНК sıбıМı РərРТЧХТвТЧ pКвХКЧЦКsı  

                                           
, 2

b
bz b red

h
E x z

x

       
 

                               (2) 

kimi, kəsiyin kəЧКr sıбıХКЧ ХТПТЧНə НОПШrЦКsТвКЧıЧ qТвЦəti 0,0015b A    şərtini ödədikdə isə 

əvvəlcə НОПШrЦКsТвКsıЧıЧ qТвЦəti 0,0015A   qiymətinə bərabər ШХКЧ ХТПТЧ ФШШrНТЧКtı  

                                              
2

b
A A

h
x z

x

      
 

                                     (3)       

şərtindən təyin ШХuЧЦКХıНır. Bu ЛərabərlikdəЧ КХırıq ФТ,   

                                                
2

A
A

b

x h
z x





                                            (4)                      

OЧНК Лu СКХНК ЛОtШЧНК sıбıМı Рərginliyin kəsiyin hündürlüyü üzrə paylanmКsı üхüЧ вКгК ЛТХərik ki, 

             , ; 0 ;
2 2

;
2

b A
b red A

b

bz

A
b A

b

h x h
E x z z z x olduqda

x

x h
R z z x olduqda

 






              
    



    (5) 

AХıЧЦış ТПКНələr əsКsıЧНК ЛОtШЧНКФı sıбıМı Рərginliklər ЛКş ЯОФtШr Яə ЛКş ЦШЦОЧtТЧТ СОsКЛХКвКq. 
Beləliklə, kəsiyin kəЧКr sıбıХКЧ ХТПТЧНə НОПШrЦКsТвКЧıЧ qТвЦəti  0,0015b A    şərtini ödədikdə 
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                            2

, ,

2

2
b

h

b
b bz b b red b red b

hA
x

h
N dA E x z b dz E x b

x

 


            
                 (6) 

                     2

, ,

2

2 4 6
b

h

b
b bz b b red b red b

hA
x

h h x
M z dA E x z b z dz E x b

x

 


                     
    

  (7) 

Eyni qayda ilə kəsТвТЧ sıбıХКЧ гШЧКsıЧНК ЛОtШЧНК НОПШrЦКsТвК НТКqrКЦıЧıЧ Сər iki qolu realizə 

olunduqda yaza bilərik ki, 

                

2

,

2

2

2
,

2

1

2 2 2 2 2

A

b A

h
z

b
b bz b b red b

hA z
x

b
b red A A b A

h
N dA E x z b dz R b dz

x

h h h h
E b x z x z x R b z

x







           
 

                                  
           

        (8) 

                        

2

,

2

2 3

2 3
,

2

2

2

1 1

2 2 2 3 2

2 2

A

b A

h

z

b
b bz b b red b

hA z
x

b
b red A A

b A

h
M z dA E x z b z dz R b z dz

x

h h h
E b x z x z x

x

b h
R z







              
 

                                
             

       
   

  
                  (9) 

ВuбКrıНК КХıЧЦış Лərabərliklərdə (4) bərabərliyini diqqətə КХsКq ЛКбıХКЧ СКХНК ЛКş ЯОФtШr Яə ЛКş 
momentin ifadələrТЧТ КşКğıНКФı ФТЦТ вКгЦКq ШХКr: 

2 2

,

1

2 2 2 2
b A A

b b red

b b

h x x h h
N E b x x x

x

  
 

                          
        

 

2 2
A

b

b

h x h
R b x




 
       

 
 

,

,

2 2

,

1
2

2 2

1 1
2

1
2 2

b A A A
b red

b b b

A b A A A
b b red b

b b b b

A A b A
b red b b

b b A b

h x x x
E b x h x

x

x x
R b x E b R b x

x

R
E b x R b x b x R b x

   
  

    
   

  
   

                    
    

    
                  

   
 

                
 

1

1 1
2 2 2

2 2

A

b

A A A
b b

b b b

R b x R b x




  
  

 
   
 

   
                

   

     (9) 
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1 1 1

3 2 2 3 2 3 2

1 1
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b b
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b b b
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E b x
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       (10) 
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Bu КХıЧЦış ТПКНələr  kəsikdəki gərРТЧХТФХТ НОПШrЦКsТвК СКХıЧıЧ ТбtТвКrТ КЧı üхüЧ НШğruНur. OЧК 
görə də ШЧХКrıЧ tətbiqi ilə ənənəvi üsulla yükgötürmə qabiliyyətinin təyinində ШХНuğu ФТЦТ sКНə 

ifadələr tКpıХК ЛТХər.  ВuбКrıНК КХıЧЦış Лərabərliklərə əsasən gərРТЧХТФХТ СКХıЧ üхüЧМü Цərhələsində, 

yəni  
b bu   ШХНuqНК ЛКş ЯОФtШr Яə ЛКş ЦШЦОЧtТЧ ТПКНələri sadələşərəФ КşКğıНКФı şəklə НüşürХər: 

                             

2

,

2

1
2

1
2

1 1
2 2

A A
b b red b

bu bu

b A A
b

A bu bu

A A A
b b

bu bu bu

N E b x R b x

R
b x R b x

R b x R b x

 
 

 
  

  
  

 
          

 
 

          
 

   
             

   

                        (11) 

                     

2
1 1

2 1
2 2 3

A A A
b b

bu bu bu

h
M R b x x

  
  

                      
       

           (12) 

Bunun üçün əvvəlcə ЛОtШЧНКФı sıбıМı РərginliklərТЧ ЛКş ЯОФtШruЧuЧ ЛОtШЧ ФəsТвТЧ КğırХıq 
mərkəzinə nəzərən qolunu hesablayaq:   

                 

2 21 12 1 12 3 3

22 2

A A A
A A

bu bu bu
bu bub

b
A Ab

bu bu

h
x

M h
z x
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Deməli ЛОtШЧНКФı sıбıМı РərРТЧХТвТЧ ЛКş ЯОФtШruЧuЧ НКrtıХКЧ гШЧКНКФı КrЦКturuЧ КğırХıq 
mərkəzinə nəzərən qolu üçün yaza bilərik ki, 

                               

2
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bu bu

b b
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bu

h
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                           (13) 

OЧНК ЛОtШЧНКФı sıбıМı РərРТЧХТвТЧ НКrtıХКЧ гШЧКНКФı КrЦКturuЧ КğırХıq Цərkəzinə nəzərən 

ЦШЦОЧtТ üхüЧ КХırıq ФТ,  

                     

2
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0 0
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bu buA
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     (14) 

Burada  
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                              (15) 

Avrokoda əsasən 0,0015A     və    0,0035bu    götürülə bildiyindən *
m  əЦsКХıЧı НКСК 

sadə şəkildə КşКğıНКФı ФТЦТ вКгЦКq ШХКr: 
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* 11 67

1
14 77m        

 
                                        (16) 

Beləliklə, НüгЛuМКqХı ОЧ Фəsikli dəmirbeton elementlərin normal kəsiklər üzrə möhkəmliyə 

СОsКЛХКЧЦКsı КşКğıНКФı Цəlum düsturlar əsКsıЧНК КpКrıХır: 
                                   * 2

0 0ult m b sc sM M R b h R h a                                   (17) 

                           0

1
2 0

2
A

b sc s s s

bu

R b h R A R A



 
          

 
                         (18)   

Bunu ədədi misal üzərində ЧüЦКвТş ОtНТrək. Tutaq ki, en kəsik ölçüləri       

30 60b h sm     ШХКЧ НüгЛuМКqХı ОЧ Фəsikli element НКrtıХКЧ гШЧКНК 400A   sinifli 4 28  

armaturla ( 350sR MPa ) armirləЧЦТş  beton 25B ( 14,5bR MPa ) kəsТвТЧ sıбıХКЧ СТssəsinin 

nisbi hündürlüyünü və yükgötürmə qabiliyyətini təyin edəФ. ƏЯЯəlcə (18) düsturuna əsasən kəsiyin 

sıбıХКЧ СТssəsinin nisbi hündürlüyünü təyin edək:      

0

350 24,63
0,4520

0,0015
14,5 30 55,8 11

2 0,00352

s s

A
b

bu

R A

R b h





 
  

               

 

 

Onda (15) bərabərliyinə əsasən moment əЦsКХıЧıЧ qТвЦəti  

2905,0
0035,0

0015,0

3

1

0035,0

0015,0
1

2

452,0

0035,0

0015,0

2

1
1452,0

2

* 





























m  

 

Deməli kəsiyin yükgötürmə qabiliyyəti 

mkNhbRM bmult  46,393558,03,0105,142905,0 232
0

*  

Qeyd edək ki, ənənəЯТ НüгЛuМКqХı Оpür qəbul olunduqda hesablamalar nəticəsində  

0

0,3552s s

b

R A

R b h
 
 

 
  və   2

0 395,65ult m bM R b h kN m       КХıЧır. BurКНКЧ РörüЧür 

ki, yükgötürmə qabiliyyətinin təyinində НüгЛuМКqХı ОpürüЧ tətbiqi kifayət qədər dəqiq nəticələr 

КХЦКğК ТЦФКЧ ЯОrТr, sıбıХКЧ СТssənin nisbi hündürlüyü isə böyük xətalarla təyin olunur. Məsələn, 

ЛКбıХКЧ ЦТsКХНК Лu бəta 21,41% olur. Deməli, gərginlikli-НОПШrЦКsТвК СКХıЧıЧ təyinində daha dəqiq 

НОПШrЦКsТвК НТКqrКЦХКrıЧНКЧ istifadə ШХuЧЦКХıНır.  
Açar sözlər: dəmirbeton, deformasiya modeli, diaqram, gərginlik, deformasiya.  
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F. .Guliyev  

Solving the curvature of the issue of reinforced concrete element for the  

rectangular cut with the introduction of a two-diagram for deformation  

of concrete on the basis of Deformable model. 

 

SUMMARY 

 

Construction methods have been developed to determine the carrying capacity of reinforced concrete 

element with the introduction of deformation diagram of a two-concrete. 
Keywords: reinforced concrete, deformation model, diagram, strain, deformation 
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ŞƏHƏR ƏRAГİLƏRİNDƏ ВARANAN SUBASMALARA QARŞI MоBARİГƏDƏ 

DRENAJIN TƏTBİQİ 

 

Subasma, ərazilər üzrə ТЧşК ОНТХЦТş ЦüХФТ, sənaye, yol və digər tikililərin daimi və ya 

müvəqqəti olaraq yerüstü və вОrКХtı suХКrıЧıЧ təsirinə məruг qКХЦКsıНır. Şəhər ərazilərində yerüstü 

suХКrıЧ təsirindəЧ вКrКЧКЧ suЛКsЦК СКХХКrı əsasəЧ вКğış Яə qКr suХКrıЧıЧ təsirindəЧ вКrКЧır. ВОrКХtı 
suХКrıЧ təsirindəЧ ЛКş ЯОrən subasmalar isə ərКгТЧТЧ РОШХШУТ, СТНrШРОШХШУТ, rОХвОП şəraitindən, 

həЦхТЧТЧ ЦöЯМuН СТНrШqrКПТФ şəbəkənin, xüsusən su təМСТгКtı şəbəkələrinin texniki vəziyyətindən 

КsıХı ШХКrКq вКrКЧır.  
оЦuЦТ СКХНК вОrКХtı suХКrıЧ təsirindən yaranan subasmalara ərazilər üzrə qruЧt suХКrıЧıЧ 

səviyyəsinin daimi və ya müvəqqəti (mövsümlərdə) вОrКХtı qurğu Яə ФШЦЦuЧТФКsТвКХКrıЧ 
özüllərindəЧ вuбКrı qКХбЦКsı СКХХКrıЧıЧ вКrКЧЦКsı ФТЦТ Нə ЛКбıХır. BuЧuЧХК ЛОХə вОrКХtı qruЧt 
suХКrıЧıЧ səviyyəsinin tikili və qurğuХКrıЧ əsКsХКrıЧНКЧ КşКğıНК вОrХəşНТвТ sКСələrdə də özüllərin 

ФКpТХХвКr suХКrıЧ təsirinə məruг qКХЦКsı С ХХ rıЧıЧ Л ş ЯОrЦəsi orada yüksək nəЦХТвТЧ вКrКЧЦКsıЧ , 
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tikililərin istismar müddətТЧТЧ КгКХЦКsıЧК, ОХəcə də ШЧХКrıЧ ЧШrЦКХ ТstТsЦКr şərКТtТЧТЧ pШгuХЦКsıЧК 
səbəb ola bilər ki, bu da subasma kimi qəbul edilməlidir.  

Onu da qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, AгərЛКвМКЧıЧ Бəzər dənizi sahillərində yerləşəЧ şəhərlərin, 

вКşКвış ЦəntəqələrТЧТЧ, вШХ şəbəkələrinin və s. yerləşНТвТ ərazilərdə вОrКХtı suХКr СОsКЛıЧК вКrКЧКЧ 
subasmalara həm də müəyyən dövrlərdə Xəzər dənizində su səviyyəsinin tərəddüd etməsi (enməsi, 

qКХбЦКsı) хШб МТННТ təsir göstərir. Buna misal olaraq, 1976-1993-cü illərdə Xəzər dənizində su 

səviyyəsinin 2,0 metrdəЧ хШб qКХбЦКsı ТХə ЛКğХı AЛşОrШЧ вКrıЦКНКsıЧНК, Ш МüЦХədən Lənkəran, 

AstКrК, NОПtхКХК rКвШЧХКrıЧНК qruЧt suХКrıЧıЧ səviyyəsinin də qКХбЦКsıЧı Яə ЛТr хШб вКşКвış 
məntəqələrində BuгШЯЧК, MКştКğК, MərdəФКЧ, ŞКСКğКМı, Kələdəhnə və s. suЛКsЦК СКХХКrıЧıЧ 
вКrКЧЦКsıЧı Рöstərmək olar. Həmin dövrdə Y.V.QəhrəЦКЧХıЧıЧ ТştТrКФı Тlə təşФТХ ОНТХЦТş ФШЦТssТвК 
вКrКЧЦış ЯəziyyətТ КrКşНırЦış Яə o bölgələrdə вКşКвış ЦəntəqələrindəФТ вКşКвış ЛТЧКХКrıЧıЧ 
zirzəmilərinin, müxtəlif təвТЧКtХı вОrКХtı qurğu Яə ФШЦЦuЧТФКsТвКХКrıЧ вОrХТ şəraitdəЧ КsıХı ШХКrКq 
həm bilavasitə qruЧt suХКrıЧıЧ səviyyəsinin tikintilərin özülündəЧ вuбКrı qКХбЦКsı СОsКЛıЧК, Сəm də 

ФКpТХХвКr suХКrıЧ təsirindəЧ suЛКsЦК СКХХКrıЧıЧ вКrКЧЦКsı Яə onun dərəcəsi müəyyənləşНТrТХЦТş, 
ШЧХКrıЧ qКrşısıЧıЧ КХıЧЦКsı üхüЧ təkliflər pХКЧı СКгırХКЧЦışНır. оЦuЦТввətlə şəhər kommunal 

təsərrüПКtı təcrübəsində həЦ ФКpТХХвКr suХКrıЧ, Сəm də daha çox bilavasitə qruЧt suХКrıЧıЧ təsirindən 

suЛКsЦК СКХХКrıЧК tОг-tez rast gəlinir. [1] 

 

 
Şəkil 1. QrЮnt sЮХ rının təsirindən bТn Х rın гТrгəmilərТnТn sЮb sm sı. 

1,2-qrЮnt sЮХarının səviyyəsinin dəвТşmə sərhədləri 

 
 

Təcrübələr göstərir ki, əХЯОrТşХТ СТНrШРОШХШУТ şəraitə malik ərazilərdə sКХıЧЦış şəhər, sənaye 

müəssisələri və digər tikililərТЧ ТstТsЦКrı гКЦКЧı вКğış Яə qКr suХКrıЧı ФəЧКrХКşНırКЧ suвığıМı 
şəbəkəЧТЧ ШХЦКЦКsı Яə вК ШЧХКrıЧ pТs ТşХəməsi, sənaye müəssisələrТЧТЧ tuХХКЧtı suХКrıЧıЧ 
kəЧКrХКşНırıХЦКsıЧНК ХКгıЦТ tələbatlara riayət edilməməsi, xüsusən də su təМСТгКtı Яə tuХХКЧtı suХКrı 
şəbəkələrində su itkilərТЧТЧ хШб ШХЦКsı, Яə s. səbəbindən də вОrКХtı qurğu Яə ФШЦЦuЧТФКsТвКХКrıЧ 
daimi və müvəqqəti suЛКsЦК СКХХКrı ЛКş ЯОrТr. Д2Ж 

Qeyd edilən amillərin xüsusən də su təМСТгКtı Яə tuХХКЧtı suХКrın kəЧКrХКşНırКЧ şəbəkələrdən 

olan itkilərin təsiri kifayət qədər nəzərə КХıЧЦКНığı вОrХərdə müəyyən müddət ərzində qrunt 

suХКrıЧıЧ səviyyəsТ qКХбır Яə subasma halХКrı вКrКЧır ФТ, Лu НК şəhər təsərrüПКtıЧıЧ Яə müəssisələrin 

normal fəaliyyətində ciddi mürəkkəЛХТвТЧ ЛКş ЯОrЦəsinə səbəb olur. Belə СКХХКr BКФı, SuЦqКвıt Яə 

AЛşОrШЧuЧ ЛТr хШб вКşКвış Цəntəqələri üçün də səciyyəvidir. Belə ki, keçən əsrin 90-Мı ТХХərində bu 

istiqamətdə КpКrıХЦış КrКşНırЦКХКrНК uгuЧЦüННətХТ ТstТsЦКrı НöЯrüЧНə ШХНuqМК вКrКrsıг СКХК 
НüşЦüş BКФı su təМСТгКtı şəbəkəsindən çox böyük həcmli su itkilərТЧТЧ ШХНuğu Рöstərilirdi. Buna 

misal olaraq 1997-1998-ci illərdə Y.V.QəhrəЦКЧХıЧıЧ НК ТştТrКФ ОtНТвТ İЧРТХtərənin MONTGOMEY 

АATSON ПТrЦКsı tərəfindəЧ BöвüФ BКФıЧıЧ su təМСТгКtıЧıЧ BКş SбОЦТ ХКвТСəsТ СКгırХКЧКrФən ilk 

olaraq mövcud su təМСТгКtı şəbəkələrinin o dövrkü texniki vəziyyəti təНqТq ОНТХЦТş Яə onun çox 

КşКğı səviyyədə ШХНuğu ЦüəyyənləşНТrТХЦТşНir. Hesablamalara əsasən müəyyənləşНТrТХЦТşНТr ФТ, Ш 
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dövrkü su təМСТгКtı şəbəkəsi ilə BöвüФ BКФı üгrə su ТstОСХКФхıХКrıЧК tələb olunan 18 m3/san suyun 

verilməsi üçün mənbədən 78 m3/san suyun qəbul edilməsТ ХКгıЦ ТНТ. Bu da mövcud su təМСТгКtı 
şəbəkələrinin F.I.Ə.-ЧıЧ ƞ=0,23 Сəddində ШХЦКsıЧı Яə 60 m3

/san su itkilərə getdiyini göstərir. Buna 

sübut kimi əsКsХı təmirə qədər BКФıНКФı ПТХКrЦШЧТвК ЛТЧКsıЧıЧ вОrХəşНТвТ ərazidə вКrКЧЦış вОrКХtı su 
КбıЧıЧıЧ törətdiyi fəsКНХКrı Рöstərmək kifayətdir. Belə ki, filarmonТвК ЛТЧКsı вОrХəşən ərazi üzrə təbii 

ЦКТХХТФ вОrКХtı suХКrıЧ ЧШrЦКХ КбıЧı üхüЧ əХЯОrТşХТ şərait yaratsa da su təМСТгКtı ЛШru Фəmərlərindən, 

eləcə də şəhər ərazisində вКrКЧЦış РöХХərdən və s. olan su itkilərinin həddindəЧ Кrtıq ШХЦКsı, вОrКХtı 
suХКrıЧıЧ səviyyəsТЧТЧ вuбКrı qКХбЦКsıЧК Яə ПТХКrЦШЧТвК ЛТЧКsıЧıЧ вКrКrsıг СКХК НüşЦəsinə səbəb 

ШХЦuşНur. AЧКХШУТ СКХК uвğuЧ хШбsКвХı ЦТsКХХКr Рətirmək olar. Bütövlükdə təbii və süni amillərin 

təsirindəЧ вОrКХtı qruЧt suХКrıЧıЧ səviyyəsТЧТЧ qКХбЦКsı ЛТЧКХКrıЧ öгüХХərində, zirzəmilərində, 

tunellərdə, вОrКХtı ФШЦЦuЧТФКsТвК qurğuХКrıЧНК вüФsək nəmlik yaratmaqla bərabər həm də 

tikililərin əsКsХКrıЧНК qruЧtuЧ su-fiziki xassələrini dəвТşНТrТr ФТ, Лu НК öг ЧöЯЛəsində ЛТЧКХКrıЧ 
çökməsinə, ШЧХКrıЧ НКвКЧıqХıqХКrıЧıЧ гəifləməsinə səbəЛ ШХur. OНur ФТ, şəhər ərazisində müxtəlif 

təвТЧКtХı tТФТХТХərТЧ suЛКsЦК СКХХКrıЧК qКrşı əsas mühəndis tədbirləri kimi su təМСТгКtı Яə tuХХКЧtı 
suХКrı ФəЧКrХКşНırКЧ şəbəkələrdəЧ ЛКş ЯОrən su itkilərinin minimuma endirilməsi, ərazilər üzrə səth 

(yerüstü) suХКrıЧıЧ КбıЧıЧıЧ təşФТХТ, вОrКХtı НrОЧКУ şəbəkələrinin tətbiqinin həyata keçirilməsi olduqca 

aktual məsələlərdir. Son dövrlər Azərsu ASC tərəfindən su təМСТгКtı şəbəkələrinin yeniləşНТrТХЦəsi 

istiqamətində ЛöвüФ ТşХər görülsə də BКФı şəhəri ərazisində hələ ФТ, КtЦШsПОr вКğıЧtıХКrıЧНКЧ 
вКrКЧКЧ вОrüstü suХКrıЧ КбıЧıЧı tКЦ ФəЧКrХКşНırКЧ ОХəcə də вОrКХtı suХКrıЧ rОУТЦХərini tənzimləyən 

НrОЧКУ şəbəkələrТЧТЧ ШХЦКНığıЧНКЧ yenə də daimi və fasilələrlə suЛКsЦК СКХХКrıЧıЧ вКrКЧЦКsı ЛКş 
verir. Hər iki layihənin tətbiqinə НКТr ЛТr хШб ТЧФТşКП ОtЦТş öХФələrin təcrübələri mövcuddur. Həmin 

təcrübələrə əsasəЧ şəhər ərazilərində вОrКХtı suХКrıЧ təsirindəЧ вКrКЧКЧ suЛКsЦКХКrК qКrşı əsasən 

şКquХТ, üПüqТ НТЯКrвКЧı Яə lay drenlər tətbiq edilir. [3] 

 

 
 

 

 

 

 

a)                                            b) 

 
 

ŞəФТХ 3. BТn nın гТrгəmisinin (a) və ФommЮnТФasТвa şəbəkələrinin  

(b)  mühafizəsini təmin edən Х в НrenХər. 

 

a) 1-suötürücü boru, 2-divarвanı dren, 3-iridənəli qum, 4-хınqıl və qırma daş 

b) 1- drenaj borusu, 2-ortadənəli qum, 3- iridənli qum, 4- хınqıl və qırma daş 
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DТЯКrвКЧı НrОЧХər, Квrı-Квrı tТФТХТХərТЧ suЛКsЦКsı СКХХКrıЧК qКrşı ЦüЛКrТгə tədbiri kimi nisbətən 

kiçik sahələrdə tətЛТq ОНТХТr. L в НrОЧХər əЧ х б вrı- вrı ЛТЧ  Яə tikintilərin özülləri yerləşən 

dərinlikdəЧ ş ğıН  suН şıвıМı Х вХ rıЧ ХНuğu вОrХərdə zirzəmilərin və Ф ЦЦuЧТФ sТв  
sistemlərТЧТЧ ЦüС ПТгəsi üçün tətЛТq ОНТХТr. L в НrОЧХər həЦхТЧТЧ şəhər küçə və в ХХ rıЧ РОНТş 
hissələrТЧТЧ в t qХ rıЧıЧ rtıq Чəmlənmə və в  suЛ sЦ  С ХХ rıЧН Ч ЦüС ПТгə üçün də tətbiq edilir. 

Ş quХТ НrОЧХər Н С  РОЧТş ЦТqв sН  Цüбtəlif sxemlər üzrə yerləşНТrТХЦТş ЛТr qrup ş quХТ quвuХ rН Ч 
(drenlərdəЧ), Ч s sХ rН Ч, НrОЧ У suХ rıЧıЧ ФəЧ rХ şНırıХЦ sıЧı təmin edəЧ Л ru Фəmərlərindən və 

qКpКХı Яə в  хıq Ф ЧstruФsТв Хı Ф Ч ХХ rН Ч ТЛ rət şəbəkə СКХıЧНК tətbiq olunur. 

ArКşНırЦКХКrıЧ вОФuЧu ШХКrКq şəhər ərazilərində вКrКЧКЧ suЛКsЦКХКrК qКrşı ЦüЛКrТгə tədbiri 

ФТЦТ КşКğıНКФı təklifləri qeyd etmək olar: 

1. BöвüФ BКФı, бüsusən də BКФı şəhəri ərazisində КtЦШsПОr вКğıЧtıХКrıЧНКЧ вКrКЧКЧ səth 

suХКrıЧıЧ ФəЧКrХКşНırıХЦКsıЧı tКЦ təmin edəЧ suвığıМı şəbəkələrТЧ вКrКНıХЦКsı 
2. BКФı şəhərində və RОspuЛХТФКЧıЧ Бəzər sКСТХТ şəhərlərində вОrКХtı suЛКsЦКХКrıЧ qКrşısıЧıЧ 

КХıЧЦКsıЧı Яə o yerlərdə su rejiminin tənzimlənməsini təmin edən dreЧКУ şəbəkələrТЧТЧ вКrКНıХЦКsı 
məqsədə uвğuЧНur.  
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Şəhər ərazilərində вaranan sЮbasmaХara qarşı mübarizədə drenajin tətbiqi 
 

БоLASƏ 
 

Məqalədə şəhər ərazilərində вКrКЧКЧ suЛКsЦКХКr, ШЧХКrıЧ ЧöЯХəri və əmələ gəlmə səbəblərТ РОЧТş şərh 
edilir. HəЦхТЧТЧ BöвüФ BКФı Яə Lənkəran-Astara bölgəsində bu istiqamətdə КpКrıХЦış КrКşНırЦКХКrıЧ 
nəticələrТ СКqqıЧНК Цəlumatlar verilir və şəhər ərazilərində suЛКsЦКХКrК qКrşı əsas mübarizə tədbiri kimi 
müxtəlif növ dreЧКУХКrıЧ tətbiqi prinsipləri göstərilir.  

Açar sözlər: subasma, drenaj, su təМСТгКtı, şəbəkə, qruЧt suХКrı, ХКв НrОЧХər, qКpКХı Яə Кхıq 
ФШЧstruФsТвКХı ФКЧКХХКr, ФШЦЦuЧТФКsТвК şəbəkəsi 
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Using drainage to fight against flooding town areas 

 

SUMMARY 
 

In the article are given detailed description of  flooding town areas and reasons of their forming. They 
give information of the results of analyses conducted in this  direction in the area of  Big Baku and 

Lenkoran-Astara zone and pointed out the principles of using various kinds of drainage as the main means of 
fight against flooding town areas. 

Keywords: flood, drainage, water supply department, ground water, layer drainagers, close and open 
channels, communication department 
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ВоKSƏK MнHKƏM BETONLAR окоN нГоВERLƏŞƏN BETON 
QARIŞIQLARININ TƏTBİQİNİN БоSUSİВВƏTLƏRİ 

 

TəНqТqat ТşТnНə pХastТФХəşНТrТМТ əХaЯəХərТn müбtəХТП bərФТmə НöЯrХərТnНə betonЮn möСФəmХТФ 
РöstərТМТХərТnə təsТrТ öвrənТХmТşНТr. AХınan nətТМəХərНən Рörünür ФТ, əХaЯəХər ТХФТn НöЯrХərНə 
bərФТmənТ sürətХənНТrТr. 

 

ВüФsəФ ЦöСФəЦ ЛОtШЧХКrıЧ КХıЧЦКsı вüФsəФ КбКrХı ЧКrıЧ НТspОrs rОШХШУТ ЦКtrТsХərТЧ вКrКЧЦКsı 
ТХə əХКqəНКr ЛТr ЧОхə ТstТqКЦətНə КpКrıХır. BОtШЧuЧ вüФsəФ sıбХığı Яə ЦöСФəЦХТвТ su/sОЦ ЧТsЛətТЧТЧ 
əСəЦТввətХТ НərəМəНə КгКХЦКsı ТХə ЦüşКСТНə ШХuЧur. LКФТЧ su/sОЦ ЧТsЛətТЧТЧ КгКХЦКsı ТХə sОЦОЧt 
бəЦТrТЧТЧ öгХüХüвü Кrtır, ЛОtШЧ qКrışığıЧıЧ СКгırХКЧЦКsı Яə sıбХКşНırЦК şərtХərТ pТsХəşТr, СКЯК МəХЛ 
ШХuЧЦКsı Кrtır. BuЧuЧ ЧətТМəsТЧНə, ЛОtШЧuЧ ЦöСФəЦХТвТЧТЧ su/sОЦ ЧТsЛətТЧНəЧ НüгбətХТ КsıХıХığı 
pШгuХur Яə su/sОЦ ЧТsЛətТЧТЧ ЦüəввəЧ qТвЦətХərТ əХНə ШХuЧНuqНКЧ sШЧrК ШЧuЧ sШЧrКФı КгКХЦКsı, 
praktiki olaraq betonun ЦöСФəЦХТвТЧТЧ КrtЦКsıЧК Кг təsТr ОНТr. 

ВüФsəФ ЦöСФəЦ ЛОtШЧХКrıЧ КХıЧЦКsı üхüЧ НКСК КşКğı su/sОЦ ЧТsЛətТЧНəЧ ТstТПКНə ОtЦəФ 
ХКгıЦНır. Bu, ЛОtШЧ qКrışıqХКrıЧıЧ sıб вОrХəşЦəsТ üхüЧ бüsusТ üsuХХКrıЧ ТstТПКНəsТЧТ təХəЛ ОНТr. BОХə 
üsullara super- giperplastifikКtШruЧ Яə вК pХКstТПТФКtШr ЛərФТЦəЧТ sürətХəЧНТrəЧ Яə КЧtТСКЯКМəХЛОНТМТ 
ФШЦpШЧОЧtТ ШХКЧ ФШЦpХОФs əХКЯə Яə вКбuН ЛОtШЧ qКrışığıЧıЧ НКСК ТЧtОЧsТЯ sıбХКşНırЦК üsuХХКrı, 
ЦəsəХəЧ, prОsХəЦə Яə вКбuН rШХТФ prШФКtıЧ ТstТПКНəsТ КТННТr. BuЧuЧ ЧətТМəsТЧНə, ЛОtШЧ вüФsəФ sıбХığК 
Яə ЦöСФəЦХТвə ЦКХТФ ШХur. 

SШЧ ТХХər tТФТЧtТ təМrüЛəsТЧНə вОЧТ ЧəsТХ ЛОtШЧХКrıЧ КХıЧЦКsı гКЦКЧı вüФsəФ ОППОФtХТ 
pШХТФКrЛШФsТХКt supОrpХКstТПТФКtШrХКr НКСК РОЧТş tətЛТq ШХuЧur. PШХТФКrЛШФsТХКt supОrpХКstТПТФКtШrХКr-
qКrışığıЧ su təХəЛКtıЧı 40%-ə qəНər КгКХНır. SupОrplastifikatorlar kimi ШЧХКr НК НТРər ЦШdifikator-

ХКrХК ФШЦЛТЧə ШХuЧК ЛТХər. 
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Özüyerləşən betonun əsas tərkib hissələrindən biri yeni nəslin polimeri olan polikarboksilat-

ХКrНır. ВОЧТ tТp pХКstТФХəşНТrТМТЧТЧ təsiri polikarboksilat efirlərТЧТЧ ЦШХОФuХХКrıЧıЧ вКЧ СТНrШПШЛ 
poliefir zəncirinin köməyilə ЛКş ЯОrən elektrostatik və fəza effektinə əsКsХКЧır. PШХТФКrЛШФsТХКtХКrıЧ 
plastikləşНТrТМТ təsirinin davametmə müddəti sulfomelanin, sulfonaftalin formaldehidi və ya 

liqnosulfonatlarla müqayisədə 3-4 dəfə çoxdur. Bu nəinki məСХuХuЧ КбКrХıХığıЧı ТХФТЧ НöЯrХərdə 

Кrtırır, Сəm də uzun müddət ШЧu sКбХКвır. Bu НК ЛОtШЧ qКrışığıЧıЧ tТФТЧtТ ЦОвНКЧхКsıЧК НКşıЧЦК 
müddətinə müsbət təsir göstərir. 

Yeni superplastikləşНТrТМТХərin təsir mexanizmi ondan ibarətdir ki, polikarboksilat zərrəcikləri 

sement dənələrinin səthində adsorbsiya olunaraq onlara mənfi yükü ötürür. Nəticədə sement 

dənələri itələnir və sement məhlulunu hərəkətə gətirir. 

 
 

 
 

                İlkin dövrdə sement hissəcikləri  Dispersiya olunmuş hissəciklər   Hidratasiвa olunmuş hissəciklər 

 

SОЦОЧt ЛОtШЧХКrıЧıЧ tОбЧШХШРТвКsıЧНК КpКrıМı tОЧНОЧsТвК əХКЯəХərТЧ ТstТПКНəsТНТr. BОХə ФТ, 
ОЧОrУТ Яə əЦəФ СəМЦТЧТЧ КşКğı sКХıЧЦКsı ЦəsəХəХərТЧТ КsКЧ Яə ОППОФtТЯ СəХХ ОtЦəвə, ЛОtШЧ 
qКrışıqХКrıЧıЧ Яə ЛОtШЧuЧ ФОвПТввətТЧТ КrtırЦКğК ТЦФКЧ ЯОrТr.  

SupОrpХКstТПТФКtШrХКrıЧ ТstТПКНəsТ, бüsusТХə sОЦОЧtТЧ ЦТqНКrıЧı КşКğı sКХır. BОХə ФТ, ЧəТЧФТ ЛОtШЧ 
qКrışığıЧıЧ КбКrХıХığıЧıЧ Яə sıбХığıЧıЧ вКбşıХКşЦКsı, СəЦхТЧТЧ, sОЦОЧtТЧ вüФsəФ sərПТ гКЦКЧı su 
təХəЛКtı sКбХКЧıХır. Bu СКХНК, ЛОtШЧ qКrışığıЧıЧ вüФsəФ öгХüХüвüЧüЧ ФШЦpОЧsКsТвКsı üхüЧ əХКЯə 
sОЦОЧt sərПТ təХəЛ ШХuЧЦur. BuЧuЧ ЧətТМəsТЧНə, вüФsəФ ЦöСФəЦ ЛОtШЧХКrНК sОЦОЧtТЧ ТstТПКНə 
ОППОФtТЯХТвТ Кrtır. 

ВüФsəФ ЛərФТЦə sürətТЧə ЦКХТФ ШХКЧ вüФsəФ ЦöСФəЦ ЛОtШЧХКr ЦöСФəЦХТвТЧТ tez bir zamanda 

КХır. Bu səЛəЛНəЧ, гКЯШН şərКТtТЧНə СКгırХКЧКЧ ЛОХə ЛОtШЧХКrНКЧ ШХКЧ ЦəЦuХКtХКrıЧ ТstТХТФ ОЦКХ 
ЦüННətТЧТ КгКХtЦКq ШХКr, ЛəгТ СКХХКrНК Тsə, ТstТХТФ ОЦКХıЧНКЧ tКЦКЦТХə ТЦtТЧК ОtЦəФ ШХКr. QısК Яə 
uгuЧЦüННətХТ təгвТqХər КХtıЧНК КşКğı НОПШrЦКsТвКХı вüФsəФ ЦöСФəЦ ЛОtШЧХКrıЧ ТsТПКНəsТ, ЛОtШЧuЧ 
sürüЧРəЧХТвТЧНəЧ вКrКЧКЧ ТХФТЧ РərРТЧХТвТЧ ТtФТХərТЧТ КгКХtЦКğК ТЦФКЧ ЯОrТr.  

ApКrНığıЦıг təНqТqКt ТşХərində “HШХМТЦ” şТrФətТЧТЧ ТstОСsКХı ШХКЧ  CEM II/A-P 52,5R 

portlandsementindən istifadə ОНТХЦТşНТr. БırНК doldurucu kimi  MingəçevТr вКtКğıЧıЧ quЦu, QırЦК 
quЦ НШХНuruМusu ФТЦТ ŞəЦФТr вКtКğı qrКЧШНТШrТtТЧНəЧ, ТrТ НШХНuruМu ФТЦТ Şəmkir qranodiorit 

вКtКğıЧıЧ qırЦКНКşıЧНКЧ, РТpОrpХКstТПТФКtШr ФТЦТ “SТФК ”şТrФətinin SF-22 КНХı Яə “BASF şТrФətinin 

Master Glenium-506 əlavələrindən istifadə ШХuЧЦuşНur. Mikrosilika əlavəsТ ФТЦТ İrКЧıЧ “DurШМОЦ 
”şТrФətТЧТЧ tШг şəkilli olan mineral əlavəsindən və TürkiyəЧТЧ “кКtКХКğгı”вКtКğıЧНКЧ ШХКЧ uхuМu 
küllərdən istifadə ОНТХЦТşНТr. HКгırХКЧЦış ЛОtШЧ qКrışıqХКrıЧНКЧ ЧüЦuЧələr СКгırХКЧЦışНır. 
Nümunələr 7, 28 və 56 gündəЧ sШЧrК sıЧКЧıХЦışНır. 



İnşaat   Elmi əsərlər 

23 
 

 

 

№ 

ƏХКЯəЧТЧ ЦТqНКrı  

нХхüХərТ, ЦЦ 

SıбıХЦКНК ЦöСФəЦХТФ СəННТ, 
kq/sm2 

Sika 
SF-22 

Basf 
Glenium-506 

7 28 56 

1 1,3 - 150x150x150 53,6 87,6 93,2 

2 1,35 - 150x150x150 64,6 81,3 92,1 

3 - 1,35 150x150x150 81,6 102,6 108,5 
 

AХıЧКЧ ЧətТМəХərНəЧ ЦəХuЦ ШХЦuşНur ФТ, supОrpХКstТФХəşНТrТМТ SF-22 Яə GХОЧТuЦ-506 effektli 

təsТrə ЦКХТФ ШХuЛ ЛОtШЧuЧ ЛütüЧ НöЯrХərНə ЛərФТЦə ЦüННətТЧТ sürətХəЧНТrТr. SupОrpХКstТФХəşНТrТМТ 
əХКЯəХər ЛОtШЧ qКrışığıЧıЧ КбКrХığıЧı бОвХТ НərəМəНə Кrtırır, su/sОЦ ЧТsЛətТЧТ 25-30% КşКğı sКХЦКqХК 
ЦöСФəЦХТвТ 40-50% Кrtırır, ОвЧТ КбКrХığК Яə ОвЧТ ЦöСФəЦХТвə ЦКХТФ ЛОtШЧНК sОЦОЧtə 15-20% 

qəЧКət ОtЦəвə ТЦФКЧ ЯОrТr.  
Aхar söгХər: beton, superplastifikator, bərkimə müddəti 
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Especially the use of self-compacting concrete mixes for high strength concrete 
 

SUMMARY 
 

Influences of plasticizers on hardening of concrete parameters in different periods of hardening. The 
results showed that the addition accelerates the early terms hardening. 

Keywords: concrete, superplasticizer, periods of hardening 
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QRUNTLARIN BİTUM VƏ BAŞQA ВAPIŞDIRICI MATERİALLARLA KOMPLEKS 

BƏRKİDİLMƏSİ БASSƏLƏRİ 

 

QruЧtХКrıЧ вКpışНırıМıХКrХК ЛərkidilməsТ гКЦКЧı qruЧtНК РОНən fiziki-mexaniki, fiziki-kimyəvi 

proseslər гКЦКЧı suвК Яə şКбtКвК НКвКЧıqХı ЦöСФəm yol-ТЧşККt ЦКtОrТКХı-bərФТНТХЦТş qruЧt вКrКЧır. 
MüxtəХТП вКpışНırıМı ЦКtОrТКХХКrНК (sОЦОЧt, ЛТtuЦ, əhəng, qətran)  bərФТНТХЦТş Яə müxtəlif 

tərkibə malik qruntlar son illər ТЧşККtНК РОЧТş prКФtТФ tətbiqinТ tКpЦışНır. QruЧtХКrıЧ Лərkidilməsinin 

ФШЦpХОФs üsuХХКrı вКpışНırıМı ЦКННələrin tərkibinə təsirinin nəticəsinə görə müxtəlifdir. Bunlar əsas 

вКpışНırıМı ЦКtОrТКХНКЧ КsıХı ШХКrКq КşКğıНКФı qrupХКrК ЛöХüЧЦüşНür: 
1. Kimyəvi maddələr əlavə edilməklə - portlandsement. 

2.  Kimyəvi maddələr əlavə edilməklə - söЧЦüş Яə üвüНüХЦüş söЧЦəЦТş əhəng. 

3. Səthi-aktiv maddələr əlavə edilməklə - maye bitum. 

4. TШгşəkilli əlavələr (əhəng, portlandsement) və ya səthi-aktiv əlavə etməklə-bitum 

ОЦuХsТвКsı. 
Son illər КpКrıХКЧ ЛТtum təcrübə ТşХəri qruntlara yüksək möhkəmlik və istiyə НКвКЧıqХıq, 

вКpışНırıМı ЦКtОrТКХХКrХК Лərkidilmə üsuХХКrıЧıЧ təkmilləşНТrТХЦəsinə yönəХНТХЦТşНТr. 
BТtuЦ вКpışНırıМıХКrı ТХə bərkidilmək üçün ən əХЯОrТşХТ qruЧt – tərkibində xeyli kolloid hissələr, 

Кğır qruntlar (gillicə, gil) hesab olunur. Optimal qruntlarla müqayisədə bu qruntlar böyük sahəni 

əhatə edir. Təcrübələr göstərir ki, əlaqəХТ qruЧtХКrıЧ Лərkidilməsi onlara əlaqələndirici materiallarla 

вКЧКşı, Цüбtəlif maddələr; əhəng, sement, səthi-aktiv birləşЦələr də əlavə edildikdə  effekt 

yüksəlir. Gillicə qruntlara əhəng əlavə etdikdə ШЧХКrı ЛТtuЦ вКpışНırıМı ТХə emal etdikdə kalsium 

ФКtТШЧХКrı ТХə НШвЦuş qruЧt СТssəciklərinin səthində gedən hemoadsorbsiya prosesləri nəticəsində 

вКrКЧКЧ şТşЦə - bərkidilmТş qruЧtuЧ suвК вüФsəФ НКвКЧıqХıХığıЧı təmin edir. 

Bitum pərdəsinin qrunt hissəciklərinin səthinə yüksək adgeziya etməsТ üхüЧ вКpışНırıМı 
maddədə anion-aktiv birləşЦələrТЧ ШХЦКsı вКбşı ОППОФt ЯОrТr. BuЧК Рörə də tərkibində kifayət qədər 

anion-aktiv birləşЦələr olmayan maye bitumlara bu cür əlavələr, yüksəФ ЦШХОФuХХu вКğ turşuХКrı 
daxil etməФ ХКгıЦНır. ƏСəng əlavə ОНТХЦТş РТХХТМə qruЧtХКrı вКЯКş pКrхКХКЧКЧ КЧТШЧ-aktiv bitum 

ОЦuХsТвКsı şəklində olan özlü bitumlarla bərkitdikdə yüksək effektliliФ КХıЧır. 
Bituma anion-aktiv SAM-ХКrıЧ qКtıХЦКsı pХКstТФХəşНТrТМТ ОППОФtХə вКЧКşı РОНТr. Bu ЛТtuЦuЧ 

tərkibindəki belə SAM-ХКrıЧ НКСК хШб СəХХ ШХЦКsı ТХə ЛКğХıНır. Həmin amil həcm vahidində 

КsПКХtОЧТЧ ЦТqНКrıЧı КгКХНır Яə ЛТtuЦuЧ öгХüХüвüЧü КşКğı sКХır. DТspОrs ЦüСТtТЧ tərkib və 

xassələrinin dəвТşЦəsi asfaltenlər КrКsıЧНК əlaqələrin  zəifləməsinə səbəb olur. Beləliklə, anion 

SAM-lar da bitumun strukturuna əХЯОrТşХТ təsir göstərir və ШЧХКrıЧ ФöСЧəlmə proseslərinin 

вКЯКşХКЧНırıХЦКsı üхüЧ şərКТt вКrКНır. 
Qeyd etmək vacibdir ki, bituma SAM-ХКrıЧ əlavə edilməsТ ШЧХКrıЧ НТОХОФtrТФ бКrКФtОrТЧТ 

dəвТşНТrЦəyə və yüksək tezlikli sahədə qıгНırıХЦК ТЧtОЧsТЯХТвТЧТ tənzimləməyə imkan verir.  

Bərkitmə üsuluna görə qruntlar qeyri-üгЯТ вКpışНırıМı ЦКtОrТКХХКrХК Яə ya qeyri-üzvi sənaye 

tullantıХКrı ТХə bərkidiləЧ; üгЯТ вКpışНırıМıХКrХК Яə ya üzvi səЧКвО tuХХКЧtıХКrı ТХə bərkidilən; 
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Kompleks bərkidilən, yəni qeyri-üzvi və üгЯТ вКpışНırıМıХКrХК Яə ya qeyri-üzvi sənaye 

tuХХКЧtıХКrı ТХə bərkidilən olurlar.  

Yol və aerodrom tikintisində qırЦКНКş Яə вК хıЧqıХ Нənələrinin, qum, toz və gil hissəciklərinin 

müəyyən nisbətində qruntlar kifayət qədər НКвКЧıqХıХığК ЦКХТФ ШХur. BОХə qruntlar qranulometrik 

tərkibinə və ЛКşqК бКssələrinə görə ШptТЦКХ qruЧtХКr КНХКЧНırıХır.  
Göstərilən proseslərТЧ ЧТгКЦХКЧЦКsı nəticəsində bərФТНТХЦТş qruЧt ХКвı ХКгıЦ ШХКЧ struФturК, 

maksimal kipliyə, möhkəmliyə malik və şКбtКвК НКвКЧıqХı ШХur.  
MüxtəХТП qruЧtХКrıЧ Лərkidilməsi üzrə bütün texnoloji əməХТввКtХКrıЧ ЦОбКЧТФХəşНТrТХЦəsinin 

mümkünlüyünü qeyd etmək olar.  

BərФТНТХЦТş qruЧtХКrıЧ бКssələri və strukturu bir-birilə qКrşıХıqХı əlaqədə olub bir-birini 

şərtləndirir. Dispers sistemlərТЧ (ЦКtОrТКХХКrıЧ) ПТгТФТ-kimyəЯТ ЦОбКЧТФКsıЧНК 2 ЧöЯ ПКгК struФturuЧu 
fərqləndirirlər. Kristal, kondensasiya və ФШКquХsТвКsı. QruЧtХКrıЧ qОвrТ-üzЯТ вКpışНırıМıХКrХК 
bərkidilməsТ гКЦКЧı вОЧТ ЛərФ ПКгКЧıЧ ФrТstКХХКrıЧıЧ ЛТrХəşЦəsi nəticəsində yaranan möhkəm kristal 

struФtur ПШrЦКХКşır. 
QruЧtХКrıЧ üгЯТ вКpışНırıМıХКrХК ЛərkidilməsТ гКЦКЧı СТssəМТФ КqrОqКtХКrıЧıЧ ЛТr-birinə nazik 

maye pərdələri dispers mühit vasitəsilə tШбuЧЦКsıЧНКЧ ЦОвНКЧК хıбКЧ ФШКquХsТвК struФturu 
ПШrЦКХКşır. KШКquХsТвК struФturХКrı ФrТstКХ struФturХКrК ЧТsЛətəЧ КşКğı ЦöСФəЦХТвТ, вКбşı ТПКНə 

olunan, yüksək elastikliyi ilə sОхТХТr. QruЧtХКrıЧ sТЧtОtТФ qətranlarla məsələn (karbomid qətrКЧı) 
bərkidilməsТ гКЦКЧı ФТЦвəЯТ ТХТşЦə qüvvələrinin təsiri ilə ФШЧНОЧsКsТвК struФturХКrı вКrКЧır. Bu 
strukturlar yüksək möhkəmliliyi, kövrəkliliyi, elastikliliyi ilə fərqlənir və ШЧХКrıЧ бКssələrТ qКХıq 
НОПШrЦКsТвКвК uğrКЦır.  

Göstərilən 3 tip faza strukturХКrı tərkib və xassələrinə görə ən müxtəlif dispers cisimləri əhatə 

ОНТr. AЧМКq struФturХКrıЧ Лu Мür ЛöХüЧЦəsТ СКгırНК qüsurХu ЛöХРü sКвıХır Яə qruЧtХКrıЧ ФШЦpХОФs 
bərkidilməsТ гКЦКЧı вКrКЧКЧ struФturХКrı əhatə etmir. Ona görə də ФШЦpХОФs вКpışНırıМıХКrla 

bərkidiləЧ qruЧtХКr üхüЧ qКrışıq tТpХТ struФturХКr: ФrТstКХ-koaqulyasiya, kondensasiya-koaqulyasiya 

və ЛКşqК бКrКФtОrТФНТr. MəsələЧ, qruЧtК sОЦОЧtТЧ ЦТqНКrı НКСК хШб ШХЦКqХК pШrtХКЧНsОЦОЧt Яə 

ЛТtuЦ ОЦuХsТвКsı qКtНıqНК ФШКquХвКsТвК-kristal struktur yaranır. EЦuХsТвК ЦТqНКrМК sОЦОЧtНən çox 

olarsa kristal-ФШКquХвКsТвК struФtur вКrКЧır. Məhz bu səbəbdən belə ЦКtОrТКХХКrıЧ бКssələri çox 

müxtəlifdir.  

Qruntun karbomid qətrКЧı Яə ЛТtuЦ ОЦuХsТвКsı ТХə bərkidilməsТ гКЦКЧı ФШКquХвКsТвК-

kondensasiya strukturu yaranır. MТqНКrМК ЛТtuЦ ФКrЛШЦТН qətrКЧıЧНКЧ хШб ШХНuqНК ФШЧНОЧsКsТвК- 

ФШКquХвКsТвК struФturu вКrКЧır. Müбtəlif monostruktur və ЛКşqК struФturХКr 3 qrupНК 
birləşНТrТХЦТşНТr.  

I qrupК ФrТstКХ struФturХКrıЧ ФШКquХвКsТвК Яə ФШЧНОЧsКsТвК struФturХКrı üгərində üstünlük təşФТХ 
etdiyi kristal mono və ya binar strukturlu bərФТНТХЦТş qruЧtХКr; 

II qrupК ФШКquХвКsТвК struФturХКrıЧ ФrТstКХ struФturХКrı üгərində üstünlük təşФТХ ОtНТвТ 
koaqulyasiya mono və ya binar strukturlu bərФТНТХЦТş qruЧtХКr; 

III qrupa kondensasiya strukturХКrıЧıЧ ФШКquХвКsТвК Яə вК ФrТstКХ struФturХКrı üгərində üstünlük 

təşФТХ ОtНТвТ ФШЧНОЧsКsТвК ЦШЧШ Яə ya binar strukturlu bərФТНТХЦТş qruЧtХКr КТННТr.  
Beləliklə, əhəng əlavə ОНТХЦТş РТХХТМə qruЧtХКrı вКЯКş pКrхКХКЧКЧ КЧТШЧ-КФtТЯ ЛТtuЦ ОЦuХsТвКsı 

şəklində olan özlü bitumlarla bərkitdikdə yüksəФ ОППОФt КХıЧır.  
Açar sözlər: bitum, qrunt 
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MODİFİKASİВA OLUNMUŞ GİL-DOLOMİT QARIŞIĞI TƏRKİBİNİN RİВAГİ 
MODELLƏŞDİRMƏ ВOLU İLƏ OPTİMALLAŞDIRILMASI 

 

İЧşККt ЦКtОrТКХХКrıЧıЧ ТstОСsКХı гКЦКЧı ШЧХКrıЧ ТstТsЦКr-texniki göstəricilərinin müəyyən 

edilməsi üçün bəгТ КЯКНКЧХıqХКr ХКгıЦНır Яə bunun üçün müəyyən vaxt tələb olunur. Bu cür 

göstəricilərdən biri də СТНrКЯХТФ вКpışНırıМı ЦКtОrТКХХКrıЧ ЦöСФəmliyidir ki, bu standarta əsasən 28 
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gündə təyin edilir. ModifiФКsТвК ШХuЧЦuş РТХ-НШХШЦТt qКrışığı əsКsıЧНК КХıЧКЧ ЦКtОrТКХıЧ tərkibində 

вКpışНırıМıХıq qКЛТХТввətinə malik maddələr ШХНuğuЧНКЧ ШЧХКrıЧ ЦöСФəmliyinin də 28 gündə təyin 

olunЦКsı ЦəqsədəuвğuЧ СОsКЛ ОНТХТr. BТг rТвКгТ ЦШНОХХəşНТrЦə üsulundan istifadə edərək bu prosesin 

əhəmiyyətli dərəcədə tezləşЦəsini təmin edə bilərik. YəЧТ ЦКtОrТКХıЧ tərkibini və istifadə olunan mo-

НТПТФКtШrХКrıЧ ЦТqНКrıЧı ЛТХərəФ КХıЧКЧ ЦКtОrТКХıЧ ПТгТФТ-mexaniki xassələrini əvvəlcədən bilmək olar. 

TəНqТqКt ТşТЧТЧ Цəqsədi ən kiçik kvadratlar üsulundan istifadə edərəФ ЦКtОrТКХıЧ tərkibini 

bildikdə onun möhkəmliliyinin və sıбХığıЧıЧ təyin edilməsТНТr. BuЧuЧ üхüЧ КsıХıХığıЧ rТвКгТ ЦШНОХТЧТ 
quruХЦКsı ХКгıЦНır.  

RТвКгТ ЦШНОХТЧ quruХЦК tКpşırığı Сər СКЧsı əməХТввКtıЧ “rТвКгТ НТХə” хОЯrТХЦəsini özündə əks 

etdirir və bunlar müəyyən qanunlara tabedir. Məlumdur ki, heç bir model tədqiq olunan əmələ 

gəlmələrin bütün mürəkkəbliyini əks etdirə bilməz. Bununla əlaqədər olaraq modelə əmələ 

gəlmələrin əФs ШХuЧЦКsı Яə вК şərСТ ФТЦТ ЛКбıХır, ЛuЧuЧ НК ФöЦəkliyi ilə obyektin müxtəlif  

vəziyyətlərində tədqiqatlar yerinə yetirilir. 

MШНОХТЧ quruХЦКsı ШЛвОФtТЧ əhəmiyyətli əlamətlərinin seçilməsindəЧ ЛКşХКвır, СКЧsı ФТ, tədqiq 

olunan proseslərТЧ qКЧuЧКuвğuЧХuqХКrıЧı Яə spОsТПТФКsТвКsıЧı КхıqХКвКЧ ОХЦТ Чəzəriyyəyə 

əsКsХКЧЦКХıНır. BuЧuЧХК Лərabər belə seçim modelləşЦəЧТЧ qКrşısıЧК qШвuХКЧ prКФtТФТ Яə konkret 

şərtlərə tКЛО ШХЦКХıНır. 
Texnoloji proseslərin çətinliyini nəzərə alaraq riyazi modellərdə bütün amillər yox, ancaq 

əsКsХКrı Чəzərə КХıЧır. MШНОХə qШşuХЦuş КЦТХХərТЧ sКвı СəqТqТ rОКХХığК вКбıЧХıq Нərəcəsini göstərir. 

Təqdim ediləЧ ТşНə kimyəЯТ ЦШНТПТФКtШrХКrıЧ РТХ-НШХШЦТt qКrışığı əsКsıЧНК КХıЧКЧ ЦКtОrТКХıЧ 
möhkəmliyinə təsiri  öyrəЧТХЦТşНТr. ƏЧ ФТхТФ ФЯКНrКtХКr üsuХu ТХə riyazi modellər КХıЧЦışНır Д1-3]. 

Bu metodun seçilməsi bir neçə amildən – məsələЧТЧ qШвuХuşundan, parametrlərin kəmiyyət və 

ЦТqНКrıЧНКЧ Яə həmçinin, parametrlərТЧ sКвıЧНКЧ КsıХıНır. 
MШНТПТФКsТвК ШХuЧЦuş бКЦЦКХ qКrışığıЧıЧ ЦКtОrТКХıЧ ЦöСФəmliyinə təsirinin öyrənilməsi üçün 

möhkəmliyi (y1), MPК, ШrtК sıбХığı (в2), q/sm3, suвuЧ ЦТqНКrı (б1), %, əsas və turş ШФsТНХərin nisbəti 

(x2), R /SТO2, ЦШНТПТФКtШruЧ ЦТqНКrı (б3), % kimi göstəricilərТЧ ЛКбıХЦКsı ЦəqsədəuвğuЧ СОsКЛ 
edilir (cədvəl 1-də həmin göstəricilərin qiymətlərТ ЯОrТХЦТşНТr) Д4-6]. 

 

Cədvəl 1 
 

MoНТПТФasТвa oХЮnmЮş РТХ-НoХomТt qarışığı əsasınНa СaгırХanmış materТaХХarın ПТгТФТ-
mexaniki və texnoloji göstəriciləri 

 

№ Suyun 

mТqНarı, % 

Ro/SiO2 Modifikatorun 

mТqНarı, % 

Möhkəmlik, 

MPa 

Orta sıбХıq, 
q/sm

3
 

1 25 5,5 0 22 1,4 

2 24 5,05 0,05 23,5 1,5 

3 23 4,45 0,08 25 1,5 

4 22 4,05 0,1 26,2 1,55 

5 21 3,65 0,15 27 1,63 

6 20 3,14 0,2 27,9 1,65 

7 19 2,56 0,25 28,6 1,74 

8 18 2,02 0,35 29,8 1,78 

9 17 1,8 0,4 30,5 1,79 
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10 16 1,35 0,45 31,5 1,8 

11 15 1,17 0,5 32,6 1,82 

12 14 0,97 0,55 33 1,83 

13 13 0,76 0,6 35 1,85 

14 12 0,66 0,65 34,3 1,84 

15 12 0,5 0,7 32 1,8 

16 12 0,33 0,75 31,2 1,75 

17 12 0,25 0,8 30 1,6 

  

Prosesin ümumiləşНТrТХЦТş struФtur sбОЦТ şəkil 1-də göstərТХЦТşНТr. 
 

 

 

           

 

                  

Şəkil 1. Prosesin ümumiləşНТrТХmТş strЮФtЮr sбemТ 
 

AmillərТЧ хШбХuğuЧu Чəzərə alaraq  prosОsТЧ РОНТşКtıЧК əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərənlər 

əsКs РötürüХЦüşНür.  
Riyazi modelləşНТrЦə гКЦКЧı НəвТşənlər КrКsıЧНК əlaqə ПШrЦКsıЧıЧ ЦüəyyənləşНТrТХЦəsi 

mürəkkəb bir məsələНТr. AsıХıХıq ПШrЦКsı təyin edildikdən sonra reqressiya tənliyinin əЦsКХХКrıЧıЧ 
ədədi qiymətlərinin təyin edilməsi üçün müxtəХТП üsuХХКr ЦöЯМuННur. ƏЧ ФТхТФ ФЯКНrКtХКr üsuХu НКСК 
dəqiq və təcrübi cəhətdən daha əХЯОrТşХТНТr. оsuХuЧ ЦКСТввəti ondan ibarətdir ki, elə hesabat xətti 

sОхТХТr ФТ, ЦüşКСТНə nöqtələri ilə tənliyə əsasən hesКЛХКЧЦış СОsКЛКt Чöqtələrinin fərqlərinin 

ФЯКНrКtХКrıЧıЧ Мəmi minimum olsun: 

            
  min

2

1




n

i

himi yyf .              (1) 

QКrşıвК qШвuХКЧ Цəqsəd isə ЦКtОrТКХıЧ ЦöСФəmliliвТЧТЧ ЦКФsТЦuЦ ШХЦКsıЧıЧ təmin edilməsi 

üçün riyazi modelini qurmaqdan ibarətdir. оЦuЦТ şəkildə Лu КsıХıХıqХКr КşКğıНКФı ФТЦТ вКгıХК ЛТХər: 

            min,, 3211  xxxfy           (2) 

                                           85,1,, 3212  xxxfy .        (3) 

OptТЦКХХКşНırıХКЧ tОбЧШХШУТ prШsОsТЧ stКЛТХХТвТЧТ təmin etmək məqsədi ilə КşКğıНКФı ПКФtШrХКrК 
texnoloji məhdudiyyət şərtləri qoyulur: 

112 25x   

                           20,25 5,5x             (4) 

30 0,8x   

Texnoloji prosesin optimal idarə ШХuЧЦКsı ЦəsələsТЧТЧ qШвuХuşu КşКğıНКФı ФТЦТ ШХur: Цüбtəlif 

qiymətlərində idarə olunan parametrlərin (x1, x2, x3) elə qiymətlərТ tКpıХЦКХıНır ФТ, Сəmin qiymətlər 

(2) məqsəН ПuЧФsТвКsıЧı ЦКФsТЦuЦ ОtsТЧ, (3) ПuЧФsТШЧКХ Цəhdudiyyət şərtini və (4) pozision 

məhdudiyyət şərtlərini ödəsin. 

 

Texnoloji  

x1 

x2 

y1 

x3 

y2 
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Bu qШвuХЦuş Цəsələni həll etmək üçün birinci növbədə tОбЧШХШУТ prШsОs КrКşНırıХЦКХı Яə riyazi 

modellər quruХЦКХıНır.  
Texnoloji prosesə təsir edən parametrlərТЧ КrКsıЧНКФı rОqrОssТвК əyriləri qeyri-xəttТ şəkildə 

olduğu üхüЧ Яə texnoloji prosesə təsir edən bəzi parametrlərin zamana görə dəвТşНТвТЧТ, вəni 

texnoloji prosesin qeyri-stКsТШЧКr ШХНuğuЧu Чəzərə КХКrКq, КХКМКğıЦıг rТвКгТ ЦШНОХХər də qeyri-xətti 

şəkildə ШХЦКХıНır. OЧuЧ üхüЧ pКssТЯ ОФspОrТЦОЧt Чəticəsində вığıХЦış təcrübi nöqtələrinə görə, 

КННıЦ rОqrОssТвК üsuХuЧНКЧ ТstТПКНə edərək texnoloji prosesin qeyri-xətti riyazi modellərТ КХıЧЦış Яə 

ШЧХКrıЧ КНОФЯКtХıХığı FТşОr ФrТtОrТвКsı ТХə вШбХКЧЦışНır Яə müəyyəЧ ОНТХЦТşНТr ФТ, КХıЧКЧ rТвКгТ 
modellər obyekti düzgün təsvir edir. 

Hesabatlar nəticəsində КşКğıНК qОвН ОНТХən reqressiya tənliklərin əЦsКХХКrı ЦüəyyəЧ ОНТХЦТşНТr:   

 2
13211 84003,03648,50259838,2515165,450184,502 xxxxy  

    
min68707,5921807,331719,148214,5388545,5 323121

2
3

2
2  xxxxxxxx        (5) 

 2
13212 03043,054417,2366979,052569,184728,14 xxxxy  

85,148416,122298,10249,023129,714008,0 323121
2
3

2
2  xxxxxxxx .      (6) 

 

Burada: 

1y  –matОrТКХıЧ ЦöСФəmliliyi, MPa; 

2y  – ШrtК sıбХığı, q/sЦ3; 

1x  – suвuЧ ЦТqНКrı, %; 

2x  – əsas və turş ШФsТНХərin nisbəti (R0/SiO2); 

3x  – ЦШНТПТФКtШruЧ ЦТqНКrı, %. 
 

Reqressiya tənliklərТЧ ОtТЛКrХıХığıЧı qТвЦətləndirməФ üхüЧ КşКğıНКФı Нüstur ТХə FТşОr ФrТtОrТвКsı 
вШбХКЧıХЦışНır: 

                                  
2

2

qal

y

hesF



 ,     (7) 

                             
 

1

2

2





N

yy
y ,                             (8) 

                          

 
1

2

2





nN

yy hes

qal .             (9) 

 

Burada: 

y  – y-lərin orta qiyməti; 
2
y  – КsıХı НəвТşənin faktiki qiymətlərТЧТЧ НТspОrsТвКsıНır; 
2
qal  – təЧХТвТЧ qКХıq НТspОrsТвКsıНır; 

N – ЦüşКСТНələrТЧ sКвı; 
n – reqressiya əЦsКХХКrıЧıЧ sКвıНır. 
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Reqressiya tənliklərin dəyərХТХТвТ вШбХКЧЦışНır. FТşОrТЧ СОsКЛТ əЦsКХХКrı 
1

147.602hesF   

(möhkəmlik üçün), 
2

80.189hesF   СОsКЛХКЧЦışНır. Bu НК 11  nNf   və 12  Nf  sərbəstlik 

dərəcələrinə görə 44,2)2,1( ffFced  cədvəl qiymətindəЧ ЛöвüФ ШХНuğuЧНКЧ КХıЧЦış Сər iki model 

adekvat qəbul edilir. 

Korrelyasiya əЦsКХı r  əlaqə sıбХığıЧıЧ ЦОвКrı ШХЦКqХК вКЧКşı ОвЧТ гКЦКЧНК КprШФsТЦКsТya 

dəqТqХТвТЧТЧ ЦОвКrıНır, вəЧТ КsıХıХığı ТПКНə edən düsturun seçilməsinin dəqiqliyini əks edir. Qeyri-

xəttТ şəkildə əlaqə sıбХığı КşФКr ОНТХЦТşНТr. BТrТЧМТ tənlik üçün 0.997r  , ikinci tənlik üçün isə 

0.995r   

sR  möhkəmliliвТЧ ЦШНТПТФКtШruЧ ЦТqНКrıЧНКЧ şəkil 2-də, RO/SiO2-dən isə КsıХıХığı şəkil 3-də 

göstərТХЦТşНТr. 
 

 
Şəkil. 2. sR  möhkəmХТвТn moНТПТФatorЮn mТqНarınНan asıХıХığı 

 

 
 

Şəkil 3. sR  möhkəmliyin RO/SiO2 asıХıХığı 
  

QШвuХЦuş ШptТЦКХ ТНКrə məsələsinə uвğuЧ ШХКrКq tətbiq edilən prosesin və ya iqtisadi 

məsələnin riyazi modeli tərtib ediləndən sonra optimal həll üsulu seçilir. Optimal həll üsulu 

seçilərkəЧ qКrşıвК хıбК ЛТХəcək hesablama çətinlikləri nəzərə КХЦКq ХКгıЦНır – üsulun özünün 

mürəkkəЛХТвТЧТ, СОsКЛХКЦКХКrıЧ Сəcmini, məsələnin mürəkkəbliyini, dəвТşənlərТЧ sКвıЧı Яə s. Digər 

tərəfdəЧ, sОхТХЦТş СəХХ üsuХu ЛКбıХКЧ Цəsələnin regional həllini və вК КбtКrıХКЧ Сəll barədə maksimal 

informasТвКЧıЧ əldə edilməsinə imkan verməХТНТr. AХıЧКЧ rТвКгТ ЦШНОХХər qeyri-xəttТ şəkildə ШХНuğu 
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üçün qeyri-xəttТ prШqrКЦХКşНırЦК üsuХХКrıЧНКЧ ШХКЧ qrКНТвОЧt üsuХuЧНКЧ ТstТПКНə edib texnoloji 

prosesin optimal tərkibini seçirik. 

Həmçinin, 0  ШrtК sıбХığıЧıЧ ЦШНТПТФКtШruЧ ЦТqНКrıЧНКЧ şəkil 4-də, RO/SiO2-dən isə КsıХıХığı 
şəkil 5-də ЯОrТХЦТşНТr. 

 

 

 
 

Şəkil 4. 0  orta sıбХığının moНТПТФatorЮn mТqНarınНan asıХıХığı 
 

 
Şəkil 5. 0 orta sıбХığının RO/SiO2–dən asıХıХığı 

 

OptТЦuЦuЧ КбtКrıХЦКsı ШptТЦКХХКşНırıХКЧ ПuЧФsТвКЧıЧ  nxxxfF ,...,, 21  ən sürətli dəвТşЦə 

istiqamətini təyin etməyə imkan verən hesabatlara əsКsХКЧır. QrКНТвОЧt üsuХХКrıЧНК ТХФ ЧöЯЛədə 

ШptТЦКХХКşНırıХКЧ ПuЧФsТвКЧıЧ qrКНТвОЧtТ üхüЧ təyin olunur, sonra isə optimum nöqtəsinə НШğru 
hərəkət (КбtКrış) təşФТХ ОНТХТr. OptТЦuЦ Чöqtəsində bildiyimiz kimi, bütün xüsusi törəmələr sıПırК 
bərabər ШХЦКХıНır.  
 

0
1




x

F
; 0

2




x

F
; ... ; 0




nx

F
   (10) 

          F  ПuЧФsТвКsıЧıЧ qrКНТвОЧtТ ЯОФtШrТКХ Фəmiyyət ШХuЛ КşКğıНКФı ФТЦТ ТПКНə olunur: 

n

n
x

F
k

x

F
k

x

F
kFgrad












 ...
2

2

1

1 .  (11) 

Burada, nkkk ,...,, 21 - ЯКСТН ЯОФtШrХКrНır. DОЦəli, optimum nöqtəsində 0Fgrad . Bu zaman 

ТşхТ КННıЦ X  qradiyentə mütənasib olur. 
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FgraddX  .   (12) 

Burada d - əЦsКХНır, вəni hər bir ix  dəвТşəni üzrə hərəkət uвğuЧ бüsusТ törəməyə mütənasib 

olur. Hərəkətin istiqaməti ni xx ,...,  dəвТşənlərТ ШЛХКstıЧНК   constxxxfF n  ,...,, 21  səthlərinə 

(ЛКбıХКЧ СКХНК  nxxxfF ,...,, 21  əyrilərinə) normal olur. Hərəkət гКЦКЧı Сər ЛТr ЛКбıХКЧ КЧ üхüЧ 
qradiyentin qiyməti təyin edilir və bütün dəвТşənlər üzrə КННıЦХКr КtıХır. HəЦТЧ КННıЦХКrı КşКğıНКФı 
kimi göstərmək olar: 

i

i
ii

x

F
aX



 .                (13) 

Bu üsuХ гКЦКЧı Сərəkət qrКНТвОЧtТЧТЧ ЛütüЧ tШpХКЧКЧХКrı Яə deməХТ öгü sıПırК Лərabər olana 

qədər davam etdirilir. 

0




i

i x

F
kFgrad .   (14) 

  2

2 2
 

1,  2,  3  :   502.0184  45.1516 1  25.59838 2  502.3648 3  0.84003 1  

5.88545 2  53.48214 3    1.1719  · 2  33.21807 1 · 3 –  59.68707 2 · 3
1 :   0                                  2 :   

f x x x x x x x

x x x x x x x x

x x

     

  

  0                         3 :   0x 

 

 

Verilən 

                       
2

2 2

                                  

                    1  .52569 1  0.66979 2  23.54417 3  0.03043 1           16.847

                       0.14008 2  7.23129 3  0.0249 1 · 2 –  1.22298 1 · 3
 1

x x x x

x x x x x x

    
   
 .48416 2 · 3x x

 

                                12 1 25x         0,25 2 5,5x                0,25 3 0,8x   

S: = Maximize  1 2 3, , ,f x x x  

 

 

 

  0 1 2,S ,f S S  

Hesabatlar nəticəsində КşКğıНК Рöstərilən optimal tərkib müəyyəЧ ОНТХЦТşНТr: 
SuвuЧ ЦТqНКrı б1=25%; 

əsas və turş ШФsТНХərin nisbəti RO/SiO2,  x2=0.607%; 

ЦШНТПТФКtШruЧ ЦТqНКrı  б3=0.8%. 

MəХuЦНur ФТ, ТЧşККt ЦКtОrТКХХКrı  ТstОСsКХıЧНК Лəzi parametrlər ЦöЯМuННur ФТ, ШЧХКrıЧ öХхüХЦəsi 

xüsusi avadanlıq Яə ya kifayət qədər zaman tələb edir. Belə parametrlərdən biri də hidravlik yapış-

НırıМıЧıЧ ЦöСФəmliyidir ki, bu parametr nümunələrТЧ СКгırХКЧЦКsıЧНКЧ 28 РüЧ sШЧrК təyin olunur. 

DШХКвı вШХХК öХхЦə üsuХХКrıЧıЧ tətЛТqТ ЦКtОrТКХХКrıЧ ТЧşККt-texniki xassələri ilə kimyəvi tərkibi 

КrКsıЧНК КsıХıХıq qurЦКğК ТЦФКЧ ЯОrТr. Bu гКЦКЧ КХıЧЦış ЦКtОrТКХıЧ ФТЦвəvi tərkibini bildikdə 

əvvəlcədən onun möhkəmliyi və sıбХığı СКqqıЧНК ПТФТr söвХəyə bilərТФ ФТ, Лu НК ХКгıЦ ШХКЧ РТХ-
НШХШЦТt ФШЦpШгТsТвК ЦКtОrТКХХКrıЧıЧ КХıЧЦКsı üхüЧ təcrübələrə sərП ШХuЧКЧ ЯКбtıЧ КгКХЦКsıЧК ТЦФКЧ 
ЯОrТr ФТ, Лu НК tТФТЧtТ ЦКtОrТКХХКrı sənayesində ТstОСsКХ ШХuЧКЧ ЦКtОrТКХХКrıЧ ФОвПТввətinin öncədən 

dəyərləndirilməsinə kömək edə bilər. 

S

25

0.607

0.8
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NƏTİCƏ 

 

Ən kiçik kvadratlar üsulu vasitəsilə riyazi modelin xətti və qeyri-xəttТ ЧöЯü КХıЧЦışНır, 
КНОФЯКtХıХığıЧ вШбХКЧıХЦКsı КpКrıХЦışНır (rОqrОssТвК tənliyinin qiymətləndirilməsi), parametrlər 

КrКsıЧНК əlaqə вШбХКЧıХЦışНır, СəЦхТЧТЧ РТrТş (x) və хıбış (y1,y2) parametrlərТЧТЧ uвğuЧ КsıХıХıq 
qrafiklərТ quruХЦuşНur. 

AХıЧЦış ЦШНОХХərin analizi göstərЦТşНТr ФТ, ЛКбıХКЧ ЦШНОХХər КrКsıЧНК РТХ-dolomit 

ЦКtОrТКХХКrıЧıЧ ФТЦвəvi tərkibi RO/SiO2 ilə ШЧХКrıЧ ЦöСФəЦХТвТ КrКsıЧНКФı НКСК НəqТq КsıХıХıq 
pКrКЛШХТФ бКrКФtОr НКşıвır. 

MüəyyəЧ ШХuЧЦuşНur ФТ, РТХ-dolomit kompozisiya materiКХХКrıЧıЧ sıбХığı ТХə ШЧХКrıЧ ФТЦвəvi 

tərkibi RO/SiO2 КrКsıЧНК НК pКrКЛШХТФ КsıХıХıq ЦöЯМuННur. 
AХıЧЦış rОqrОssТвК tənliklərТ ЦКtОrТКХХКrıЧ ФТЦвəvi tərkibi ilə fiziki-mexaniki xassələri 

КrКsıЧНК əlaqə вКrКtЦКğК ТЦФКЧ ЯОrТr.  

Açar sözlər: reqressiya əЦsКХı, modifikator, gil-НШХШЦТt qКrışığı, ЦöСФəЦХТФ, ШrtК sıбХıq. 
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İ.N.Shirinzade, İ.H.Mammadova  
 

Optimization of the composition of the mixture of modified clay-dolomite through 

mathematical modeling 

 

SUMMARY 
 

In the presented study the influence of the material strength modifiers based on a mixture of clay-
dolomite was studied by means of mathematical modeling. In order to do this by using the least squares 
method there were created dependence models based on the amount of modifiers of durability and high 
density of the mixture of clay and dolomite. 

Keywords: Coefficient of regression, modification, clay-dolomite mixture, strength, average density 
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. 1.     : 
1-  я      - 12-20 ; 

2 -   я  - 24-44 ; 
3 –   я  –  48-56 . 

                                                               

         
    : 

             12-20 ,  
                           =   0,45 3 – 4,20 2 + 15,87  + 1,71,      R2 = 0,998; 

             24-44 , 
                           =  2,23 3 - 12,66 2 + 28  + 1,17,           R2 = 0,999; 

             48-56 , 
                           =  5,79 3 - 26,51 2 + 42,31  + 6,80,      R2 = 0,999.  

       ,      
  ( .2).        
  -      :   
 12-20  - 0,4...3,4;  24-44  - 0,3...2,6;  48-56  0,4...1,8.  

       0,4...1,0   
 1,2-0,7 ,     1,1...3,4 – 0,9-0,0 .  ,     

    2,4-0,7   0,6-0,1 .  
        12,3%  27,6%.  

 

                                                                                                       2   
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  , 
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A.B.Yəhyayev, E.V.XəХТХoЯ, Ş.F.Rəfili  
 

BöвüФ  QaПqaгın Пıstıq ağaМХıqХarının СünНürХüФ qЮrЮХЮşЮ 
 

 

Б о L A S Ə  
 

 

Fıstıq КğКМХıqХКrıЧıЧ СüЧНürХüФ quruХuşuЧuЧ öвrənilməsТ 2 ЦОşə təsərrüПКtıЧıЧ ПıstıqХıqХКrıЧНК qШвuХЦuş 
14 təcrübə sahəsində КpКrıХЦışНır. AХıЧКЧ Чəticələr əsКsıЧНК ЦüəyyəЧ ОНТХЦТşНТr ФТ, КşКğı Яə ortadoluluqlu 
ЦОşəliklərdə nisbi diametrlərə görə КğКМХКr sırКsıЧıЧ СüЧНürХüФ üгrə pКвХКЧЦК НТКpКгШЧu вКşХКrıЧıЧ КrtЦКsı 
ilə 0,4...3,4 - dən 0,4...1,8 - ə qədər НКrКХır, СüЧНürХüФХərinin dəвТşТХЦə əЦsКХı МКЯКЧ КğКМХıqХКrНК 27,6 % - 
dəЧ вОtТşЦТş КğКМХıqХКrНК 12,3 % - ə qədər КгКХır.   

Açar sözlər: Пıstıq КğКМХıqХКrı, hündürlük, amplituda, dəвТşТХЦə, вКş, НШХuХuq, pКвХКЧЦК.  
                                              

 

 

  A.B.Yakhyayev, E.V.Halilov, Sh.F.Rafili 
                            

The structure of beech stands of Greater Caucasus due to height 

 

SUMMARY 

 
For the purpose to study the structure of beech stands of Greater Caucasus due to height were conducted 

researches on 14 test areas laid in beeches of two forestry of the region. On the base of obtained results were 

revealed that in low and in medium-fullness beech plantings the range of height distribution of a number of 
trООs НuО tШ rОХКtТЯО НТКЦОtОrs ЧКrrШаs ПrШЦ  0,4…3,4 tШ  0,4…1,8, tСО МШОППТМТОЧt ЯКrТКЛТХТtв НОМrОКsОs ПrШЦ 
27,6 %  on young trees to 12,3%  on ripe stands. 

Keywords: beech stands, height, range, variability, age, fullness, distribution  
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     KƏSMƏ İSTİQAMƏTİNDƏ  DİSKLİ  MİŞARLARIN DİŞLƏRİNİN  DAŞLA  

MAKSİMAL  KONTAKT  SAHƏSİNİN  TƏВİN  OLUNMASI  BARƏDƏ  

 

Təbii НКşХКrın diskli ЦТşКrХКrХК ЦТşКrХКnЦКsınНК kəsmə qüvvəsinin, deməli həm də kəsməyə 

sərf olunan gücün qiymətinə ЛТrЛКşК təsir edən parametrlərdən biri kəsmə istiqamətində ЦТşКrın 

НТşХərinin НКşХК kontaktda olan səthinin (НТş НКşК bu səthi ilə təzyiq göstərir) sahəsidir 1: 

            
     ээФк

2

2
,                                (1) 

burada  -götürülən вonqКrın qКХınХığı; -НТşТn kəsən hissəsinin eni (şəkil 1, a);  -bərk 

xəlitə lövhəsinin yan tillərinin kəsilmə ЛuМКğı; -НТşə düşən ЯОrТş:  -kəsmə istiqamətində НТşТn 

şКquХТ oxdan dönmə ЛuМКğıНır. 

Adətən, 0
4  götürülür. Bu halda 070,э   olur və э  kəmiyyəti çox kiçik qiymət КХır. 

Onu nəzərə almasaq, 

                                 Фк .                                                      (2) 

(2)-dən görünür ki,  =0 olduqda 0кФ , к  olduqda isə  

                          ккФ                                                     (3)  

olur. Burada к - НТşТn НКşХК tam kontakt bucağıНır. 
Şəkil 1-ə əsasən  

   
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
22

D

ЩДЩ
Д

ЩЩДЩ
к








 ,               (4)                                                                                                    

burada 
2

və
2

D -mişКrın nominal radiusu və diametri; Щ-kəsmə dərinliyidir. 

H-ın maksimal qiyməti КşКğıНКФı kimi təyin olunur: 
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2

2
дД

Щ


 ,       (5) 

burada д -ПХКnsın diametridir. 

Adətən, 
2

20 Д,д   götürülür. 

2
20 Д,д   qəbul edək. Onda  

     
2

22 4,0
2

2,0 ДДДЩ  .     (6) 

(6)-nı (4)-də yerinə yazaq: 

 
2402

40402

2

222 ,
Д

Д,ДД,
к 




 (7) 

Məlumdur ki, НТşə Нüşən ЯОrТş 

          
 

Д

к





60
2 ,      (8) 

burada S-НКşФəsən ЦКşının dəqiqəlik 

ЯОrТşТ; n
2

60

Д
k




 -diskli ЦТşКrın dövr-

lər saвı; z-mişКrın НТşХərinin ümumi sКвı; к -kəsmə sürətidir.   

zS  və к -nin ifadələrini (3)-də yerinə yazsaq, 

                         
кк

maxк
Д

,
Д

,Ф




  222 101285
60

2402 ,   m2               (9) 

КХКrıq (b və D2  m-lə, S m/dəq ilə, k m/san ilə götürülməlidir).    

(9) düsturunda ədədi əmsaldan sonrКФı iki vuruq diskli ЦТşКrın həndəsi parametrlərindən (ЦТşК-

rın diametrindən 
2
Д , НТşХərin sКвınНКn  və onХКrın kəsən hissəsinin enindən b) ibarətdir və 

konkret hal üçün müəyyən sabit qiymətə malik olur. Məsələn, rОspuЛХТФКЦıгın ФКrбКnКХКrınНК 

istifadə olunan ЦТşКrlar üçün 
2
Д =0,68 m, z=40 və 

2
Д  =1,1 m, z=50, onХКrın НТşХərinin ar-

mirlənməsində tətbiq olunan 0223 ЦКrФКХı bərk xəlitə lövhələrinin (şəkil 1, b) eni isə b=1410-3 m-

dir.  

Sadalanan parametrlərin qiymətlərini (9)-da yerinə вКгıЛ, müvafiq hesablamalar aparsaq, 

КşКğıНКФı sadə КsıХıХıqХКrı КХКrıq: 

2
Д =0,68 m və z=40 olan ЦТşКrХКr üçün: 

                          
к

maxк .Ф

  5

1022051 ,   m2.                               (10) 

2
Д =1,1 m və z=50 olan ЦТşКrХКr üçün:  

                             
к

maxк ,Ф


  5
1057941 ,   m2                                  (11) 

AХınЦış КsıХıХıqХКrК əsasən,  fФ
maxк   və 








кmaxк fФ  qrafikləri qurulЦuşНur (şəkil 2 və 3).   

ApКrıХЦış tədqiqatlar göstərdi ki, kəsmə istiqamətində ЦТşКrın НТşХərinin НКşla kontakt 

sahəsinin maksimal qiyməti  
maxкФ  , əsasən kəsmə rejimlərindən: НКşФəsən ЦКşının dəqiqəlik 

ЯОrТşТnНən (S) və kəsmə sürətindən ( к ) КsıХıНır. S-i КrtırНıqНК 
maxкФ  Кrtır, к -nı artırНıqНК isə 

Şəkil 1. 
махкФ -un təyin olЮnmКЬınК aid sxem 
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maxкФ   КгКХır. Digər tərəfdən məlumdur ki, S КrtНıqМК НКşФəsən ЦКşının məhsuldarХığı artsa da, 

maxкФ  КrtНığınНКn kəsmə qüvvəsi və kəsmə gücü də Кrtır, к -nın КrtЦКsı isə НТşХərin kəsici tilinin 

(bərk xəlitə lövhələrinin) yeyilmə intensivliyinin artЦКsınК səbəb olur.  

Odur ki, gələcək tədqiqatların məqsədi 
maxкФ -un СКnsı yolla (S-in azalНıХЦКsı və ya к -nın 

artırıХması СОsКЛınК) КгКХНıХЦКsının həm konstruktiv, həm də НКşkəsən maşının texniki-iqtisadi 

göstəriciləri ЛКбıЦınНКn daha məqsədəuyğun olmasının müəyyənləşНТrТХЦəsindən ibarət oХЦКХıНır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Açar sözlər: kontakt sahəsТ, ЦТşКrХКЦК, НКşФəsən ЦКşının НəqiqəХТФ ЯОrТşТ, Фəsmə sürəti, diskli 

mişКrın noЦТnКХ rКdius və diametri, mişКrın dövrlər sКвı.  
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A.M.Bayramov 

 

Determining the maximum contact area  

of the teeth of  circular saw with stones on the cutting direction 

 

SUMMARY 
 

This article deals with the determining of dependance on the cutting modes (minute transmission of 
stone cutter machine and cutting speed) of the maximal contact areas with stone while sawing of natural 

stones in the direction of cutting. We have defined that while increasing of transmission, the contact area also 
increases. But the increasing of cutting speed leads to decreasing of the contact area. 

Keywords: contact area, sawing, minute transmission of stone cutter machine, cutting speed, nominal 
radius and diameter of circular saw, number of periods of circular saw 
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T. H. QarНaşova 

AzərbaвМan MОmarlıq və İnşaat UnТvОrsТtОtТ 
e-mail:  tqardashova@gmail.com 

 

MEXANIKİ RƏQSLƏRİN ARAŞDIRILMASINA İKİNCİ TƏRTİB DİFERENSİAL 
TƏNLİKLƏRİN TƏTBİQİ 

 

RТвКгТввКtın “RТвКгТ КnКХТг” ЛöХЦəsТ вКrКnНığı ЯКбtНКn ОtТЛКrən təbiət elmləri ilə xüsusən də 

fizika ilə sıб əlaqədə ТnФТşКП  ОtЦТşНТr. FТгТФК ОХЦТnТn ТnФТşКПınК oХКn tələb, cismin hərəkətinin və 

dəвТşən proseslərin kəmiyyətcə öyrənilməsi zərurəti bu bölmənТn вКrКnЦКsınК Яə ПorЦКХКşЦКsınК 
gətТrТЛ хıбКrtЦışНır. BurКНК НТПerensial tənliklər əsas yerlərdən birini təşФТХ ОНТr. Təbiət 

hadisələrinin diferensial tənliklərin köməyi ilə öyrənilməsi ilk dəfə italyan alimi Qalileo Qaliley 

tərəfindən təФХТП oХunЦuşНur. DКСК sonrК Тsə Лunu İsККФ Nвuton tətЛТq ОtЦТşНТr. 
FТгТФК qКnunХКrı ЛТr хoб СКХХКrНК öвrənilən prosesi xarakterizə edən kəmiyyətlər və bu 

kəmiyyətlərin dəвТşЦə sürətlərТ КrКsınНК ЦünКsТbəti təsЯТr ОНТr. BКşqК söгХə bu qanunlar məchul 

funksiya və onun törəməsТnТn ТştТrКФ ОtНТвТ Лərabərliklərlə ifadə olunur. Belə bərabərliklər 

diferensial tənliklər КНХКnır. 
Bu məqalədə elastik yaya bərФТНТХЦТş вüФün Сərəkəti nümunəsi üzərində mexaniki rəqslər 

prosesi ikinci tərtib xətti bircins diferensial tənliklərlə təsvir olunur. RəqslərТn КrКşНırıХЦКsınНК НКСК 
çox kompleks köklər olan hal maraq təşФТХ ОНТr. 

İХФ Нəfə kompleks ədədlərə XVI əsrdə Kardanonun əsərində rast gəХТnТr, СКrНКФı o Лu ədədləri 

ТşХətməФ üхün вКrКrsıг СОsКЛ ОНТr. BТr nОхə il sonra isə ЛКşqК rТвКгТввКtхı BoЦЛОХХТ ФuЛ tənliyinin 

üх ФöФü oХНuğunu РöstərЦТşНТr (Сəlldə mənfi ədədin kvadrat kökünə rast gəХЦТşНТr). KoЦpХОФs 
ədədlərə ЯКr oХЦК СКqqını QКuss ЯОrЦТşНТr. BОХə ədədləri o, kompleks ədədlər КНХКnНırЦış, onХКrın 
həndəsТ ТntОrprОtКsТвКsını ЯОrЦТş Яə ТsЛКt ОtЦТşНТr ФТ, Сəm müsbət həm də mənfi qiymətlər alan 

həqiqi əЦsКХХı Сər bir çoxhəНХТnТn ФöФü ЯКrНır. KoЦpХОФs ədədlər КnХКвışı Сəqiqi ədədlər ЦОвНКnını 
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genТşХəndirir, burada  хoбСəНХТsТnТn ФöФü ЯКrНır. Bu əНəНХərТn öг вКгıХış ПorЦКХКrı 

varНır: МəЛrТ;  üstlü;  triqono-

metrik. 

MəХuЦ oХНuğu ФТЦТ, КsıХı oХЦКвКn НəвТşən, КбtКrıХКn ПunФsТвК Яə onun törəЦəХərТ КrКsınНК 
əХКqənТ Рöstərən tənХТвə НТПОrОnsТКХ tənХТФ НОвТХТr. Sönən rəqsХər prosОsТnТ təsЯТr ОНən 2-МТ tərtТЛ sКЛТt 
əЦsКХХı бəttТ ЛТrМТns tənХТФ  şəФХТnНəНТr СКrКНК ФТ,  -СəqТqТ əНəНХərНТr. 

ГКЦКnХК təФrКrХКnКn СərəФətХər Яə prosОsХər rəqsХər КНХКnır. RəqsХərТn sКНə nöЯü СКrЦonТФ 
rəqsХərНТr. HКrЦonТФ rəqsХərНə rəqs ОНən ФəЦТввət гКЦКnНКn  КsıХı oХКrКq sТnus (kosinus) qanunu 

üгrə НəвТşТr. HКrЦonТФ rəqsХər  Яə вК  tənХiвТ ТХə 

təsЯТr oХunur, ЛurКНК - rəqsТn КЦpХТtuНКsı, -НКТrəЯТ tОгХТФ, , - rəqsТn 

ПКгКsıНır, -ЛКşХКnğıМ ПКгКНır. HКrЦonТФ rəqsТ ТМrК ОНən sТstОЦТn Цüəввən ЯəгТввətТ rəqsТn 
pОrТoНu КНХКnКn T гКЦКn КrКХığınНК təФrКrХКnır. 

MОбКnТФТ Яə ОХОФtroЦКqnТt rəqsХərТ ЦöЯМuННur. MОбКnТФТ rəqsХərə səs, vibrasiya, riyazi 

rəqqКsın rəqsТ, вКвХı rəqqКsın rəqsТ, ОХОФtroЦКqnТt rəqsХərТnə Тsə- rКНТoНКХğКХКr, ЦТФroНКХğКХКr, Тşıq 
şüКХКrı, rОntРОn Яə qКЦЦК- şüКХКrı КТННТr. ВКвХı rəqqКsın sönən ЦОбКnТФТ rəqsТnə ЛКбКq. Sönən 
rəqsХər ОХə rəqsХərНТr ФТ, ОnОrУТ ТtФТsТ səЛəЛТnНən гКЦКn ФОхНТФМə КЦpХТtuНКsı КгКХır. 

                  
Şəkil 1. RəqsТ СərəФət ОНən вüФlü ОlastТФ вaв 

 

MəsəХənТn qoвuХuşu: TutКq ФТ, вüФХü ОХКstТФ вКв rəqsТ СərəФət ОНТr. RəqsТ СərəФət ЦüСТtТn 
ЦüqКЯТЦət qüЯЯəsТnТn təsТrТ КХtınНК ЛКş ЯОrТr. (ŞəФТХ 1). BКşХКnğıМ КnınНК вüФün ЛКşХКnğıМ sürətТ 

-Нır. Bu prosОsТ təsЯТr ОНən tənХТвТ вКгКq Яə ФoЦpХОФs ФöФХər oХКn СКХ üхün onun 

СəХХТnТ КnКХТг ОНəФ. 
HəХХТ. FТгТФК ФursunНКn ЦəХuЦНur ФТ, бКrТМТ qüЯЯəХərТn təsТri КХtınНК МТsЦТn СərəФətТ Nвutonun 

ТФТnМТ qКnunu ТХə ТПКНə oХunur. 

 = , СКrКНКФı, - ЦüСТtТn ЦüqКЯТЦət qüЯЯəsidir,  - 

вüФün  вКвı НКrtЦКsınНКn вКrКnКn ОХКstТФХТФ qüЯЯəsТНТr. ;    , onНК sönən 

rəqsТn tənХТвТnТ КşКğıНКФı ФТЦТ  вКгК ЛТХərТФ: 
    . 

 

SКЛТt əЦsКХХı ТФТnМТ tərtТЛ бəttТ ЛТrМТns tənХТФ КХНıq. Bu tənХТвТ СəХХ ОНərФən  
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 ,      əЯəгХəЦəsТnТ ОtsəФ 

  şəФХТnНə ФЯКНrКt tənХТФ КХКrıq:KЯКНrКt tənХТвТn ФöФХərТnТ tКpКq: 

 

= . 

Bu ФЯКНrКt tənХТвТn ФöФünНən КsıХı oХКrКq ЛТrМТns tənХТвТn СəХХТnТn üх ЦüбtəХТП  СКХınК ЛКбКq: 
1) əРər  ТФТ ЦüбtəХТП СəqТqТ ФöФ ЯКrНır onda  

2)əРər  ТФТ СəqТqТ ЛərКЛər ФöФХər   ЯКrНır, onНК  

3) əРər  ТФТ ФoЦpХОФs ФöФХər  

 =  ЯКrНır, onНК 

 hardaki -rəqsТn ЦəбsusТ tОгХТвТНТr. 

FizikТ ЦКСТввətТnə Рörə  qəЛuХ ОНТХЦəsТ uвğunНur, ЛunК Рörə Нə tətЛТq nöqtОвТ 

nəгərТnНən ФoЦpХОФs ФöФХər oХКn СКХ üгərТnНə НКвКnКq Яə ЛКбıХКn ЦəsəХənТn  

ЛКşХКnğıМ şərtХərТnТ öНəвən бüsusТ СəХХТnТ tКpЦКq üхün KoşТ ЦəsəХəsТnТ СəХХ ОНəФ. 
 şəФХТnНəФТ üЦuЦТ СəХХНə Яə 

 

törəЦəsТnНə ЛКşХКnğıМ  şərtХərТ вКгКrКq  Яə sКЛТtХərТnТ təвТn 

ОНəФ:  

sТstОЦТnТ СəХХ ОНərəФ  tКpКrıq. 

 Яə  üçün tКpıХЦış qТвЦətХərТ НТПОrОnsТКХ tənХТвТn üЦuЦТ СəХХТnНə вОrТnə вКгsКq вüФün 
СərəФət qКnununu КşКğıНКФı şəФТХНə КХКrıq: 

 
 

RəqsТ prosОsТn əsКs pКrКЦОtrХərТnə КşКğı, ortК Яə вuбКrı səЯТввəХərə вКбın qТвЦətХər ЯОrərəФ 
ЯОrТХЦТş ПТгТФТ qКnunu СənНəsТ şərС ОНəФ Яə  ПunФsТвКsının qrКПТФТnТ qurКq: 

1) əРər  Яə  onda 

  (şəФТХ 2); 

əРər  Яə  onda 

   (şəФТХ 3); 

 əРər  Яə  ,onda 
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   (şəФТХ 4). 

 

Şəkil 2.   ПunФsТвasının qraПТФТ. 
 

 

 

Şəkil 3.    ПunФsТвasının qraПТФТ. 
 

 

 
Şəkil 4.   ПunФsТвasının qraПТФТ. 

 

 

BКбıХКn qrКПТФХərТ КnКХТг ОtНТФНə ОХКstТФХТФ qüЯЯəsТ Яə ЦüСТtТn ЦüqКЯТЦət qüЯЯəsТ КrtНıqМК 
rəqsТ СərəФətТn ФТПКвət qəНər sürətХə sönНüвünü qОвН ОtЦəФ oХКr. 
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Mexaniki rəqsləЫТn КЫКşНırılmasına ikinci tərtib  

diferensial tənliklərin tətbiqi 

 

БоLASƏ 

 
 

Mühəndislik təhsili alan tələbələr üçün müxtəlif proseslərin və hadisələrin riyazi modelinin qurulması-
nın tətbiqi cəhətdən öyrənilməsi çox vacibdir. Məqalədə rəqsi hərəkət qanununun diferensial tənliyinin həlli-
nin kompleks köklərТ oХКn СКХı КrКşНırıХır, rəqsi hərəkətin əsas parametrlərinin müxtəlif qiymətləri üçün rəqsi 

hərəkət qanununu ifadə edən  ПunФsТвКsının qrКПТФХərТ quruХur.  
Aхar söгlər : diferensial tənlik, rəqsi hərəkət, kompleks köklər, dəвişən proseslər 
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          T.H. Gardashova 
 

Application of second order differencial equations for studying  

of mechanical oscillations. 
 

 

SUMMARY 

 
 

It’s ЯОrв ТЦportКnt Пor stuНОnts tСКt rОМОТЯО ОnРТnООrТnР ОНuМКtТon to ХОКrn   Сoа to ЛuТХН  ЦoНОХs oП 
variety processes and phenomena. The article deals with the  solution of the differential equation of 

oscillatory motion in case of  complex roots, constructed the graph of x (t) that express the law of oscillatory 
motion for different values of main motion parameters.   

Keywords: differrential equation, mechanical oscillation, variable processes. 
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 İKİNCİ TƏRTİB B-PLANIN ƏSASLANDIRILMASI 

 

Tam və kəsr ПКФtorХu pХКnХКr, otФХТФТn ЯКrТКsТвК oХunКn ПКФtoХКrНКn КsıХıХığının бəttТ вКгıХışınК 
imkan verir. Lakin tədqiq olunan proseslərin daha dərindən öyrənilməsТ гКЦКnı əksər hallarda  belə 

təsəvvürlərin yalnış ОНТХЦТşНТr. BОХə hallarda idarəОНТМТ ПКФtorХКrın ЦТqНКrМК təsirlərini müəyyən 

etmək üçün ikinci tərtib B-tipli hadisələrin öyrənilməsində rТвКгТ ЦoНОХТn quruХЦКsı qəbul edilir. 

Müstəsna halda bu üsul, oduncaq-ХТП tКЯКХКrının (plitələrin) ТstОСsКХınНК оD-üyüdülmə dərəcəsinin, 

E-elektrik enerjisinin xüsusi sərПТnТn; tКЯКХКrın Mö-möhkəЦХТФ, Sı-sıбХıq, Su-suudumluq və Qq-

qКХınХıq ФТЦТ ПТгТФТ-mexaniki göstəricilərinin müəyyən edilməsТ гКЦКnı ОФspОrТЦОnt-tədqiqat 

ТşХərində РОnТş tətbiq edilir. Bundan əlavə şərti olaraq qəЛuХ ОНТХЦТşНТr ФТ, prosОsТn pКrКЦОtrХəri ilə 

ПКФtorХКr КrКsınНКФı  əlaqə ikinci tərtib çoxhədlilərlə yüksək dərəcədə dəqiqlikdə вКгıХК ЛТХər(2): 

 
hardaki:  

Y-təНqТq oХunКn хıбış pКrКЦОtrТНТr; 
Xi Və Xj –şərtТ (norЦКХХКşНırıХЦış) ЦТqвКsНК вКгıХЦış КsıХı oХЦКвКn НəвТşən ПКФtorХКrıНır (Т Яə 

У=1...3, Т≠У); 
K-КsıХı oХЦКвКn НəвТşənlərТn sКвıНır (K=1,K=3); 
Bo- reqresiya tənХТвТnТn хıбış pКrКЦОtrТnТn ortК səviyyəsini xarakterizə edən həddidir; 

Bi-reqresiya tənliyinin Xi-РТrТş ПКФtorХКrının хıбış В-faktoruna olan təsirlərini xarakterizə edən 

əЦsКХХКrıНır; 
Bij-Reqresiya tənliyinin, Xi-РТrТş pКrКЦОtrХərТnТn Мüt qКrşıХıqХı təsirlərini xarakterizə edən 

əЦsКХХКrıНır. 
AsıХı oХЦКвКn НəвТşənlərТn norЦКХХКşНırıХЦış qТвЦətlərdə dəвТşЦəsТ pХКnХКrın unifikasiya 

oХunЦКsı üхün СəвКtК ФОхТrТХТr. FКФtorХКrın nКturКХ qТвЦətlərТnТn norЦКХХКşНırıХЦış (ФoНХКşНırıХЦış) 
qiymətlərə keçirilməsТ КşКğıНКФı НüsturК Рörə КpКrıХır: 

 
hardaki: 

Xi-natural miqyasda i-ci dəвТşəndir; 

i-ci faktor üçün eksperimentin mərkəzidir (onun əsas o-səviyyəsidir); 

i-ci dəвТşənТn ЯКrТКsТвК ТntОrЯКХıНır. 
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(1) -tənliyi göründüyü kimi xəttТ ЦoНОХТn ЦüЦФün oХКn Лütün topХКnКnХКrınНКn, вəni sərbəst və 

xətti, reqresiya əЦsКХХКrı ТХə ПКФtorХКrın ФЯКНrКtХКrının СКsТХТnТ Рöstərən kvadratik və eləcədə 

reqresiya əЦsКХının Цüбtəlif iki faktorun hasilinə ЯuruХЦКsınНКn ТЛКrət oХКn Мüt qКrşıХıqХı təsirdə 

olan hədlərdən ibarətdir. 

İФТnМТ tərtib B-pХКnın rОКХХКşНırıХЦКsı Сəmdə хıбış Фəmiyyətinin hər bir faktordan olan 

КsıХıХığını pКrКЛoХК tənХТвТ şəklində вКгЦКğК ТЦФКn ЯОrТr. BəгТ ТбtТsКsхıХКr, ОХəcədə bu sahənin 

КpКrıМı təНqТqКtхıХКrı РüЦКn ОНТrХər ki, СКгırФТ ТstОСsКХКt şəraitlərində (müstəsna halda OLT-nın 

ТstОСsКХınНК) oНunМКq ФütХəsinin üyüdülmə dərəcəsi, kütlənТn qКtıХığı, ФonstruФtТЯ, tОбnoХoУТ Яə 

enerji-güc kimi parametrlərin dəвТşЦə ТntОrЯКХХКrı бəttТ бКrКФtОr НКşıвır. LКФТn əksər КpКrıМı 
təНqТqКtхıХКrın ТşХərinə nəzər salaraq müəyyən ediblər ki, bəzi faktorlar nəzərə КХınЦКsК (Цəsələn 

OLT-nın ТstОСsКХınНК oНunМКq ФütХəsinin üyüdülmə dərəcəsТnТn вКrpКqХı suбurНКn oХКn КsıХıХığı бətti 

prosesdir) əksər faktorlar (məsələn mürəkkəb və çoxfaktorlu proses olan oduncaq-lif və oduncaq-

вonqКr tКЯКХКrın ТstОСsКХı qОвrТ-xəttТ prosОsНТr) вuбКrıНК qОвН oХunКnХКrı təkzib edir. Bu deyilənlərə 

rəğЦən oduncaq-ХТП tКЯКХКrı ТstОСsКХınНК ЛТr НКСК təsdiqlənЦТşНТr ФТ, üвüНüХЦə prosОsТnТn хıбış 
parametrlərТnТn РТrТş pКrКЦОtrХərindən КsıХıХığının rТвКгТ ЦoНОХХərТnТn КХınЦКsı гКЦКnı (1)-tənliyi 

şəklində ОФspОrТЦОntТn КpКrıХЦКsınНК ТФТnМТ tərtib B-pХКnının tətbiqi əХЯОrТşХТНТr. EФspОrТЦОntТn ЛОХə 

pХКnının sОхТХЦəsi isə КşКğıНКФı üstünХüФХərlə şərtləndirilir(1): 

1. PХКnın rОКХХКşНırıХЦКsı üхün КpКrıХКn təМrüЛəХərТn ЦТqНКrı ЦТnТЦuЦ oХur Яə КşКğıНКФı 
НüsturХК Цüəввən ОНТХТr: 

 

   N = 2k + k        (5) 

hardaki: 

K-ПКФtorХКrın sКвıНır; 
N-təcrübələrТn ЦТqНКrıНır; 
Ən КsКsı oНur ФТ, Мüt qКrşıХıqХı təsirdə olan parametrlərin xətti və kvadratik effektlərin hər 

ЛТrТnТn КвrıХıqНК qТвЦətləndirilməsinə ТЦФКn вКrКnır. 
2. RОqrОsТвКnın əЦsКХХКrı ЛТr-ЛТrТnНən КsıХı oХЦКНКn  ОвnТ ЦТnТЦuЦ НТspОrsТвКХКrХК sКНə 

НüsturХКrın ФöЦəвТ ТХə СОsКЛХКnır. 
3. Onun ФöЦəвТ ТХə КХınЦış rОqrОsТвК tənХТвТ, хıбış ПКФtorХКrının uвğunХКşЦКsınНКn КsıХı 

oХЦКвКrКq ОФspОrТЦОntТn ЦərФəгТnНən ЛərКЛər ЦəsКПəНə ЛОХə хıбış pКrКЦОtrТnТn ОвnТ бətКsını ЯОrТr. 
DeyilənlərТ вОФunХКşНırКrКq ЛОХə nəticəyə gələ bilərik ki, oduncaq-ХТП tКЯКХКrı ТstОСsКХınНК 

КpКrıХКn ОФspОrТЦОntКХ təНqТqКt proqrКЦı КşКğıНКФı ЛöХЦələri əhatə edə bilər(2): 

1. FunФsТonКХ КsıХıХıqХКr şəФХТnНə вКгıХКn оD-üвüНüХЦə НərəМəsТnТn Яə E-elektrik enerjisinin 

бüsusТ sərПТnТn Цüəввən ОНТХЦəsТnə Рörə хoбПКФtorХu təНqТqКtın pХКnХКşНırıХЦКsı: 

                                    (6) 

 

 
 

1.  FunФsТonКХ КsıХıХıqХКr şəФХТnНə вКгıХКn E-elektrik enОrУТsТnТn Яə tКЯКnın ПТгТФТ-mexaniki 

РöstərТМТХərТnТn бКssəХərТnТn Цüəввən ОНТХЦəsТnə Рörə ЛТrПКФtorХu təНqТqКtın pХКnХКşНırıХЦКsı Яə 
rОКХХКşНırıХЦКsı: 
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2. FunФsТonКХ КsıХıХıq şəФХТnНə tКЯКnın ПТгТФТ-ЦОбКnТФТ бКssəХərТnТn (Mö-ЦöСФəЦХТФ, Sı-sıб-

Хıq, Su-suudumluq, Qq-qКХınХıq) Цüəввən ОНТХЦəsТ üхün хoбПКФtorХu ОФspОrТЦОntТn pХКnХКşНırıХЦКsı 
Яə rОКХХКşНırıХЦКsı: 
 

                                       

                                                               

                                                               

                                                              

                                                               
 

Aхar söгlər: defibrator, ikinci tərtib B-planı, faktor,  reqresiвa tənliвi, tənliвin əmsalları, хıбış 
və giriş parametrləri, model, бətti model, хoбhədli, üвüdülmə dərəcəsi, elektrik enerjisi,  möhkəmlik, 
suudumluq, sıбlıq, qalınlıq. 
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                                                                                                  Z.G. Kuliyev 
 

Justification of the experiment on the B-plan of the second order 
 

SUMMARY 
 

This article was justified choice of second-order B-plan to build a mathematical model of the process, in 
particular in the manufacture of fibreboard. As stated advantage of this method, and it was compared with 
the linear dependence of the response of the independent factors.  

Keywords: defibrator, second-order B-Plan, a factor of the equation, regression, koefichienty equation, 

input and output parameters, model, linear model polynomial degree, grinding, power, strength, 

vodopogloshenye, density, thickness 
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MƏRKƏГDƏNQAкMA TƏMİГLƏВİCİLƏRİNİN ROTORUNUN DİVARINDA 

HİSSƏCİKLƏRİN SAБLANMASI BARƏDƏ 
 

Təqdim olunan məqalə işхi mayeni çirkləndirən hissəciklərin mayedən ayrılaraq 

mərkəzdənqaçma təmizləyicisinin rotorun divarında tutularaq saxlanmasına həsr olunub. 

İnşaat maşınlarının hidravlik intiqallarının işхi mayelərinin təhlili göstərir ki, mayeləri 

çirkləndirən hissəciklərin ölçüsü 10...200 mkm və 200 mkm-dən 

daha böyük olur. Ona görədə işхi mayedən göstərilən ölçüdə çirkləndirici  hissəciklərin tutulub 

saxlanması mühüm  məsələdir və belə hesab edək ki, çirkləndirən hissəciklər kürə  şəklindədir, 

bütün həcmdə bərabər paylanır və maye  qərarlaşmış  hərəkətdədir. QərКrХКşЦış Сərəkətdə ЦКв nТn 
sıбХığı Яə təгвТqТ sКЛТt qКХır. Həmçinin nəzərə alaq ki, çirkləndirici hissəciklərin kənКrХКşНırıХЦКsı Яə 

təmizləвТМТ qurğunun Тş pr s sТ prКФtТФ ХКrКq ЦКв nТn sıбХığının НəвТşЦəsinə təsТr tЦТr. 
Tədqiqatlardan [1] məlumdur ki, əsas və əlavə Кбının СТНrКЯХik müqavimət əЦsКХХКrı ЛТr-

birindən х б Кг 5% Пərqlənir. Təmizləyiciyə НКбТХ ХКn ЦКв nТn ЦТqНКrı nНКn хıбКn ЦКв nТn 
ЦТqНКrınК ЛərabərНТr. nНК: 

1221 SQSQ   

burada Q1 və Q2-uвğun ХКrКq sКСələri S1 və S2 ХКn Н şТФХərdən Ф хən ЦКв  sərfidir. 

Təmizləyicidən Ф хən üЦuЦТ ЦКв  sərfi 

21 QQQ   

Хur. S nuncu iki tənlikdən istifadə Нərək əlavə ЦКв  Кбını sərПТnТ КХКrıq 
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Açar sözlər: işхi maye, çirkləndirici hissəcik, hissəciklərin saxlanması, tətbiq olunan qüvvə,  

rotorun divarı. 
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  N. A. Mehraliyev 

 

About deduction of particles, on a wall of a rotor of a centrifugal cleaner 

 

SUMMARY 

 

In article, action of forces is defined on a particle and also the technique of deduction of a particle of 

pollution on a rotor wall is considered. 
Keywords: hydraulic medium, pollution particles, deduction of a particle, superposed forces, rotor wall. 
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MоƏSSİSƏDƏ "ELEKTRON SƏNƏD DнVRİВВƏSİ" 

 ALTSİSTEMİNİN YARADILMASI 

 

1. GТЫТş. KКrРüгКrХıq ЦoНuХu  КЯtoЦКtХКşНırıХЦış Тş вОrТ (AİВ) sisteminin bir altmoduludur. 

KКrРüгКrХıq КХtЦoНuХunНК НКбТХ oХКn sənəНХər Яə ФorrОsponНОnsТвКnın qОвНТввКtı, РönНərТХən Яə 
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НКбТХТ sənəНХərТn, əЦr Яə sərənМКЦХКrın вКrКНıХЦКsı Яə ЦüЯКПТq şəбsХərə НərФənКrК, ТМrКвК Яə 
rКгıХКşНırЦКвК вönəХНТХЦəsТ, ТМrК prosОsХərТnТn, o МüЦХəНən МКЯКЛ ЦəФtuЛХКrının ЦüЯКПТq 
ierarxiyaya uвğun son ЦərСəХəвə qəНər СəвКtК ФОхТrТХЦəsТ nəгərНə tutuХur. OnК Рörə Нə 
müəssisələrdə “KКrРüгКrХıq”КЯtoЦКtХКşНırıХЦış Тş вОrТ (AİВ) КХtЦoНuХunun вКrКНıХЦКsı ЯКМТЛ 
məsələdir. 

2. MəsələnТn qoвЮlЮşЮ. “KКrРüгКrХıq”КЯtoЦКtХКşНırıХЦış Тş вОrТ (AİВ) sisteminin əsas 

ПunФsТonКХХığı Яə üstünlüklərТ КşКğıНКФıХКrНır: 
 DКбТХ oХКn sənəНХərТn Яə ФorrОsponНОnsТвКХКrın qОвНТввКtı, НərФənКrК Яə sənəНТn təsnТПКtınК 

uвğun oХКrКq ТМrКвК РönНərТХЦəsТ 
 DКбТХ oХЦuş sənəНə Яə НərФənКrК ЦüЯКПТq oХКrКq ТМrК təНЛТrХərТnТn СəвКtК ФОхТrТХЦəsТ 
 İМrКвК ЦərФəгХəşНТrТХЦТş nəгКrət 
 DКбТХТ sənəНХərТn, əЦr Яə sərənМКЦХКrın qОвНТввКtı Яə ТМrК ОНТХЦəsТ 
 MüбtəХТП nöЯ СОsКЛКtХКrın КХınЦКsı 
 QОвНТввКtın ЦərФəгХəşНТrТХЦəsТ   
 DКбТХ oХКn Яə РönНərТХən sənəНХər üгrə ОХОФtron КrбТЯТn ПorЦКХКşНırıХЦКsı 
 UniversКХ КбtКrış ТЦФКnХКrı  
 SənəН НöЯrТввəsТnТn sürətХənЦəsТ Яə şəППКПХığın təЦТn oХunЦКsı  
 DəПtərбКnК бərМХərТnə qənКət 
 DТРər modullarla inteqrasiya 

 

Bunları nəzərə alaraq, aşağıda “Kargüгarlıq”avtomatlaşdırılmış iş вeri (AİВ) sisteminin 

sistemə giriş, parolu dəвişmək, daxil olan sənədlərin qeвdiввatı, viгa səhifəsi, əlaqəli sənədlər 

səhifəsi modullarının вaradılması prinsipləri izah edilir. 

 

3. “KКЫРüzКЫlıq”КЯЭomКЭlКşНıЫılmış Тş вОЫТ (AİВ) ЬТЬЭОmТnТn moНЮllКЫı.  

Sistemdə təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə sistem administratoru tərəfindən hər ЛТr ТşхТвə 

şəxsi istifadəхТ КНı Яə pКroХ вКrКНıХır, Сər ЛТr ТşхТ onК вКrКНıХКn stКnНКrt pКroХu НəвТşЦəФ ТЦФКnı НК 
nəzərdə tutulur.  

Sistemə РТЫТş. Sistemə ilk daбil olanda “Sistemə giriş” pəncərəsi aхılır. İstifadəхi adını və 

parolu daxil etdikdən sonra “Təsdiq” düвməsini seçməklə sistemə daбil olmaq olur. (Şəkil 1) 

 
Şəkil 1 
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“PКroХu вКННК sКбХК” бКnКsını sОхНТФНə pКroХ вКННК sКбХКnıХır Яə sistemə növbəti dəfə daxil 

olanda parolu daxil etmədən daxil olmaq olar. 

Sistemə dКбТХ oХНuqНКn sonrК КхıХКn pəncərənin sol tərəfində sistemin əsas menyusu yerləşТr 
(ŞəФТХ2). ƏsКs ЦОnвuНК КХt ЦoНuХХКr РöstərТХТr (KКrРüгКrХıq, İnsКn rОsursХКrının ТНКrə oХunЦКsı, 
ƏməФ СКqqının СОsКЛХКnЦКsı  Яə s.). Alt modul seçiləndə sКğ вuбКrı tərəfdə alt modulun menyusu 

КхıХır.  

 
Şəkil 2 

 

 

Parolu dəвТşmək. Parolu dəвişmək üçün əsas pəncərənin sol вuбarı küncündə “Faвl” sonra 
“Parolu dəвişmək” düвməsini seçin. İlk olaraq köhnə parolu daxil edin, sonra  2 dəfə yeni parolu 

daбil edib “Вaг” düвməsini seçin.   

 

Daxil olan Sənədlər. TəşФТХКtК НКбТХ oХКn Лütün sənəd və məФtuЛХКr “оЦuЦТ şöЛə”-də 

qОвНТввКtК КХınır. BurКНК sənəd və məktubun daxil olan nömrəsi, tarixi, göndərən şəxs və ya 

təşФТХКt, nöЯü, Цəzmunu kimi məlumatlar daxil edilir. Sənəd scan edilib sistemə əlavə edilir. 

Sənədin dərkənКrı sОхТХТr. SənəНТn ТМrКхıХКrı Яə son icra tarixi kimi məlumatlar da burada daxil edilə 

bilər. 

 DaбТl olan sənəНlərТn qОвНТввatı. ВОnТ sənəНТn qОвНТввКtını КpКrЦКq üхün “НКбТХ oХКn 
sənəНХər” ЦОnвusunНК “ВОnТ sənəН” НüвЦəsТni seçin.  (Şəkil 3)  

 
Şəkil 3 

 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

55 
 

Əsas səhifə. Bu zaman yeni sənəНТn qОвНТввКtı pəncərəsТ КхıХır.(Şəkil 4) 

 

 
Şəkil 4 

 

MəlЮmКЭlКЫ. Məlumat dedikdə aşağıdakılar nəгərdə tutulur: 
 

 ID – Sənədin nömrəsi sistem tərəfindən verilir və onun qiymətini dəвТşЦək mümkün deyil. 

 Status – Sənədin statusunu sistem təyin edir. 

 Daxil olma tarixi – Sənədin daxil olma tarixi sistem tərəfindən verilir. 

 Daxil olma nömrəsi - Sənədin daxil olma nömrəsi sistem tərəfindən verilir. 

 Sənədin tarixi - SənəНТn хıбış tКrТбТ. 
 Sənədin nömrəsi – SənəНТn хıбış nöЦrəsi. 

 Təsnifat – Sənədin təsnТПКtı (ЦöЯгusu) sОхТХТr. 
 ŞКЛlon mКЫşЫЮЭ – Sənədin təsnТПКtınНКn КsıХı oХКrКq sənədin hərəkət ЦКrşrutu sОхТХТr. “+” 

düyməsini seçməklə вОnТ ЦКrşrut вКrКtЦКq “З” – düyməsini seçməklə ЦöЯМuН oХКn ЦКrşrutu 
dəвТşmək olar– istifadə edilmir 

 

 Nəzarət – Sənəd nəzarətlə НКбТХ oХunНuğu СКХНК Лu бКnК sОхТХТr 
 Nomenklatur  

 Növü – ƏrТгə, şТФКвət, təklif və s 

 Kimə - оnЯКnХКn ТşхТ sТвКСıНКn sОхТХТr. 
 Kimə - İşхТХərТn üЦuЦТ sТвКСısınНКn ünЯКnХКnКn şəxs seçilir 

 ÇКЭНıЫılmК ПoЫmКЬı (faks, kuryer, e-mail, fərdi və s) 

 Sənədin növü (ZərП, ЛКğХКЦК, Яərəq, digər) 

 QıЬК məzmunu - SənəНТn qısК Цəzmunu. 

 Qeyd  

 

KТmНən. Bura aşağıdakılar daбildir: 
 

 VətənНКş – sТвКСıНКn ЯətənНКş sОхТХТr. “+” НüвЦəsini seçməklə yeni vətənНКşı qОвНТввКtК 
almaq,  “З” – düyməsini seçməklə mövcud vətənНКşın КНını Яə əlavə məХuЦКtХКrını НəвТşЦək olar. 

 TəşkТlКЭ  – sТвКСıНКn təşФТХКt sОхТХТr. “+” НüвЦəsini seçməklə yeni təşФТХКt вКrКtЦКq  “З” – 
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düyməsini seçməklə mövcud təşФТХКtın КНını Яə əlavə məХuЦКtХКrını НəвТşЦək olar. 

VТгa səСТПəsТ. Bu səСТПəНə sənəНТn СərəФət ЦКrşrutu təвТn ОНТХТr. DərФənКr, ТМrКхı Яə вК 
ЦəХuЦКt ФТЦТ ЦərСəХəХər РöstərТХТr. 1-МТ ЦərСəХə “TəsНТq” - DКбТХ oХКn sənəН  sənəНТ вКrКНКn şəбsТn 
ЦüНТrТ (şöЛə Яə вК НОpКrtКЦОnt ЦüНТrХərТ) tərəПТnНən təsНТqХənЦəХТНТ. TəsНТq ОНən şəбs sТstОЦ 
tərəПТnНən НКбТХ ОНТХТr.  

2-МТ ЦərСəХə “DərФənКr” - Bu ЦərСəХəНə sənəНТn НərФənКrı sОхТХТr. ŞОхЦəФ üхün “ƏЦəХТввКtın 
nöЯü” бКnКsınНКn “DərФənКr” əЦəХТввКt nöЯünü, “İşхТ” бКnКsınНКn НərФənКr şəбsТn КНını sОхТЛ 
“DКбТХ Оt” НüвЦəsТ ЛКsın. 

TərФТb səСТПəsТ. Bu səСТПəНə sənəН sФКn ОНТХТЛ ПКвХ ФТЦТ sТstОЦə НКбТХ ОНТХТr. ƏХКЯə ОtЦəФ üхün 
sənəНТ sФКn ОНТЛ ФoЦpвutОrНə вКННК sКбХКвırıq. SonrК “ƏХКЯə Оt” НüвЦəsТnТ sОхТЛ КхıХКn pənМərəНə 
“FКвХ” бКnКsınНК “...” НüвЦəsТnТ sОхЦəФХə sМКn ОНТХЦТş ПКвХı ФoЦpвutОrНən sОхТn. ƏРər əХКЯə 
ОНТХən ПКвХ əsəs ПКвХНırsК onНК “ƏsКs” бКnКsını sОхТn, qoşЦК ПКвХНırsК “ƏsКs ” бКnКsını Лoş 
sКбХКвın. “ВКг”  НüвЦəsТnТ sОхЦəФХə ПКвХı sТstОЦə əХКЯə ОНТn. QoşЦК ПКвХını НКбТХ ОtЦəФ üхün 
təФrКr “ƏХКЯə Оt” НüвЦəsТnТ sОхТn, ПКвХ əХКЯə ОtЦə əЦəХТввКtını təФrКrХКвın. 

ƏlaqəlТ sənəНlər səСТПəsТ. Bu səСТПəНə sənəНə МКЯКЛ oХКrКq вКrКНıХКn sənəНХər Яə вК ТşхТ 
tərəПТnНən əХКЯə ОНТХЦТş əХКqəХТ sənəНХər əФs oХunur. CКЯКЛ sənəНХərТ sТstОЦ tərəПТnНən КЯtoЦКtТФ 
əХКЯə ОНТХТr. ВКrКНıХКn sənəНТ НТРər sənəНХərХə əХКqəХənНТrЦəФ üхün “ƏХКЯə ОtЦəФ“ НüвЦəsТ ТstТПКНə 
oХunur, Лu гКЦКn КхıХКn “ƏХКqəХТ sənəНХər” pənМərəsТnНə əХКqəХТ sənəНХərТ sОхТЛ “ƏХКЯə Оt” 
НüвЦəsТnТ sОхТn.  

Əməliyyatlar pəncərəsi. Bu səhifədə sənəd üzərində КpКrıХКn Лütün əməliyyatlar barədə 

məlumatlar əks olunur. MəХuЦКtХКrı НКбТХ ОtНТФНən sonrК “DКбТХ oХКn sənəН” pəncərəsində 

“QОвНТввКtК КХ” НüвЦəsini seçin. Pəncərə ЛКğХКnКnНКn sonrК qОвНТввКtК КХınЦış sənəd əsas 

pəncərədə görsənТr. (Şəkil 5.)  

 
        Şəkil 5. 

 

4. Nəticə. Məqalədə РötürüХЦüş Сər СКnsı ЛТr Цüəssisənin elektron sənəd dövriyyəsinin 

strukturuna və ТnПorЦКsТвК КбınınК ЛКбıХЦışНır. SТstОЦ C# proqrКЦХКşНırЦК НТХТnНə вКrКНıХıЛ. 
Verilənlər ЛКгКsı SQL SОrЯОr proqrКЦ təЦТnКtınНК rОКХХКşНırıХıЛ. VОrТХənlər ЛКгКsının Тstifadəçilərlə 

əlaqəsi sistem adminstratoruna verilib. Sistemin daxilində ТşХənЦТş ЯОrТХənlər ЛКгКsının struФturu 
müəyyənləşНТrТХЦТşНТr. BurКНК 24 Мədvəl və onХКrın вОrХəşЦə ФoНХКrı ТşХənЦТşНТr. Bu Мür sТstОЦТn 
tətbiqi nəticəsində müəssisə daxilində sənədlərin istifadəçilərə хКtНırıХЦКsı sürətlənir və sənədlərin 

ТМrКsı nəzarət КХtınНК sКбХКnıХır. 
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Müəssisədə "elektron sənəd dövriyyəsi" altsisteminin yaradılmКЬı 
 

БоLASƏ 
 

AЯtoЦКtХКşНırıХЦış Тş вОrТnТn (AİВ) “KКrРüгКrХıq” КХtsТstОЦТ вКrКНıХıЛ. AХtsТstОЦТn əsКs ПunФsТonКХХığı 
və üstünlükləri təsvir edilib. “KКrРüгКrХıq” КХtsТstОЦТnТn ЦoНuХХКrı ТşХənilib: sistemə РТrТş, pКroХu НəвТşЦək, 
daxil olan sənədlər, daxil olan sənədlərТn qОвНТввКtı. SКНКХКnКn səhifələr təsvir edilib: əsas səhifə, 
məlumatlar, viza səhifəsi, tərkib səhifəsi, əlaqəli sənədlər səhifəsi, əməliyyatlar səhifəsi. 

Açar sözlər. Avtomatlaşdırılmış iş вeri, “Kargüгarlıq” altsistemi, sistemə giriş, parolu dəвişmək, daxil 

olan sənədlər, daxil olan sənədlərin qeвdiввatı. 
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Development of "Electronic document flow" subsystem for an enterprise 

 

SUMMARY 
 

"Document Management" subsystem for the production automated workstation (AWS) is developed. 

Features and advantages of the subsystem are described. The modules of "Document Management" 
subsystem are developed: log in system, password change, document input and registration. The main page, 
information page, visa page, compound, linked pages, operation window are described. 

Keywords. Production automated workstation, "Document Management" subsystem, log in system, 

password change, document input and registration. 
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ŞƏBƏKƏ SİSTEMLƏRİNDƏ DEKODLAŞDIRMA MODULUNUN TƏŞKİLİ 
 

TəşФТХКtın ЛКş oПТsТnНən informasiyalКr ФoНХКşНırıХКrКq onun oПТsХərinə ötürülür. Ofislərin lokal 

şəbəkələri qəЛuХ ОtНТвТ ТnПorЦКsТвКnın ЦКСТввətini dərk edə ЛТХЦТr. кünФТ onun ХoФКХ şəbəkəsinin 
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РТrТşТnНə gələn ТnПorЦКsТвКХКrı НОФoНХКşНırКn ЦoНuХ вoбНur. Bu tТp proЛХОЦТ КrКНКn qКХНırЦКq 
üçün informasiya qəbul edən oЛвОФtТn РТrТşТnНə НОФoНХКşНırıМı ЦoНuХ вОrХəşНТrЦəФ ХКгıЦНır. 
Modulun əsas vəzifəsТ sıбıХЦış ТnПorЦКsТвКХКrı ОвnТ prТnsТp üгrə КхЦКqНır. ВКХnıг КхıХКn ФoНХКr 
qəbul edilən kompyuter tərəfindən emal oluna bilər. 

Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, sıбıХЦış ТnПorЦКsТвКХКr şəbəkələr КrКsı ötürüХən zaman üstünlüklərə 

malik olur: 

Ötürülən məХuЦКtХКrın Цəxviliyi imkan vermir ki, yadlar qanunsuz olaraq həmin 

informasiyalardan öz mənfəəti üçün istifadə edə bilsinlər.  

SıбıХКn ТnПorЦКsТвКХКr əvvəlkinə nisbətən kiçik ölçüyə ЦКХТФ oХНuğunНКn onХКrın şəbəkələr 

КrКsı ФКnКХХКrınНК ötürЦə ЯКбtınК бОвХТ qənaət edir.  

SıбıХКn ЦəХuЦКtХКrı вКННКş qurğuХКrınНК НКСК ОППОФtТЯ вОrХəşНТrЦək mümkün olur. 

SıбıХКn ТnПorЦКsТвКХКrı бКФОrХər əldə edə bilərlər,lakin onlardan istifadə edə bilməzlər.   

Qeyri-qКnunu ПorЦКНК sıбıХКn ТnПorЦКsТвКХКr əldə edildikdə onХКrın ЦКhiyyətini anlamaq 

ОСtТЦКХı qОвrТ-mümkündür. 

Qeyd edilən bu üstünlüklər sıбıХЦış ЦəХuЦКtХКrın ЦərtəbələrТnТn sКвının КгКХЦКsı СОsКЛınК 
mümkün olur. Layihələnən mühafizə qurğusu şəbəkə sistemlərində öz tərkibinə görə iki sərbəst 

fəaliyyət göstərən eyni strukturlu,lakin müxtəlif vəzifəli modullardan ibarətdir. Onlardan birincisi 

sistemə ötürülən ikilik, onluq ədədlərТ sıбır, вənТ ФoНХКşНırır Яə вКННКşНК ОППОФtiv yerləşНТrТr. DТРəri 

həЦТn sıбıХЦış ЦəХuЦКtХКrı вК вКННКşНКn КХКrКq, вК НК ötürЦə ФКnКХınНКn qəbul edərəФ Кхır Яə 

tələb olunan obyektə ötürür. DeməХТ sıбıХКn ТnПorЦКsТвКХКrın КхıХЦКsı üхün əlaqəli sistem və 

kompyuterlərdə ТnПorЦКsТвК КхЦК qurğusu НК Цütləq oХЦКХıНır. ƏФs СКХНК ötürüХən 

ТnПorЦКsТвКХКrın КхıХЦКsı ЦüЦФün oХЦКвКМКq Яə bu hal isə sistemin keyfiyyətХТ ТşТnə mane olur. 

SıбıХКn ТnПorЦКsТвКХКrı КхЦКq üхün КхЦК qurğusu ЦəХuЦКtХКrı ЛТr nОхə mənbədən qəbul etmək 

ТЦФКnınК ЦКХТФНТr. SıбıХЦış ТnПorЦКsТвКХКrı КхЦКq üхün əks prosesi icra edən modul 

СКгırХКnЦКХıНır. Bu ЦoНuХ НК sıбıХЦış ТnПorЦКsТвКХКrı qəbul edən registrdən, ünЯКn НОşТПrКtorunНКn, 
ФoН хОЯТrТМТ (НОФoНХКşНırıМı) sКЛТt вКННКş qurğusunНКn Яə КхıХКn ТnПorЦКsТвКХКrı ötürən хıбış 
registrindən ibarətdir. Bu qeyd olunanlara əsКsХКnıЛ НОФoНХКşНırıМı ЦoНuХun sбОЦТnТ qurК ЛТХərik 

(şəkil 1.) 
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ŞəkТl 1. Sıбılmış ТnПormasТвaları aхan moНulun struФtur sбОmТ. 
 

KoНХКşНırЦК Яə НОФoНХКşНırЦК ЦoНuХХКrı ТnПorЦКsТвК ötürən və qəbul edən kompyuterdə 

yerləşНТrТХТr. ВКННКş qurğusunun ФoН хОЯТrТМТsТ ФТЦТ ТşХəməsi üçün ilk halda informasiyalar oraya 

вКгıХЦКХıНır.Yazma əməХТввКtı Лu tТp вКННКşНК ЛТr Нəfə yerinə yetirilir. Daha sonra həЦТşə oradan 

oбunuХur. ВКгЦК гКЦКnı sТnЯoХun СəqТqТ ФoНu вКННКşın ünЯКn rОРТstrТnə ötürülür. Bu halda 

gələcəkdə oxunulacaq məХuЦКtın əks kodu  verilənlər rОРТstrТnТn РТrТşТnə ötürülür. Kod çevirici 

ЦoНuХun struФtur ОХОФtrТФ sбОЦТ şəkil 2-də təsvir edilib. Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, ФoНХКşНırЦК Яə 

НОФoНХКşНırЦК əməХТввКtХКrı Квrı-Квrı вКННКşХКrНК КpКrıХНığı СКХНК, onХКrın struФturХКrı ОвnТНТr. 
Sistemdə sıбıХЦış ТnПorЦКsТвКХКrı КхКn qurğu ТХk növbədə РТrТş rОРТstrТ ЯКsТtəsilə ötürülən sıбıХЦış 
ТnПorЦКsТвКХКrı qəbul edəcəФ. Qurğunun Лu РТrТş rОРТstrТ бüsusТ quruХuşК ЦКХТФНТr. BОХə ki, 

вКННКşНКn ötürüХən məХuЦКtХКrı КrНıМıХ, ХКФТn ötürЦə ФКnКХınНКn РönНərilən ТnПorЦКsТвКХКrı pКrКХОХ 
qəbul etmə ТЦФКnınК ЦКХТФНТr. ВənТ rОРТstr sбОЦТ ТnПorЦКsТвКХКrı СəЦ КrНıМıХ, Сəm də paralel qəbul 

etmə ТЦФКnınК ЦКХТФ oХЦКХıНır. Qəbul edilən məХuЦКtХКrı КхЦКq üхün rОРТstr sбОЦТ onХКrı хОЯТrТМТ 
bloka göndərir. 
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       Şəkil 2  Kod çevirici modulun struktur elektrik sxemi. 

    
 

Layihələnən modul fərНТ ХoФКХ şəbəkələrinə malik və qХoЛКХ şəbəkə ilə əla-qəsi olan təşФТХКtХКrın 
şəbəkə sisteminə tətbiqi məqsədə uвğun СОsКЛ ОНТХТr. 

Açar sözlər: Blok sxem, kod çevirici, qurğu, mərtəbə, cədvəl. 
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J.A.Nuraliyev, T.M.Safarova 
 

Organizing Decoding Modulus in Networking System 
 

SUMMARY 
 

In this article, block scheme and code converter table have been created. By minimizing 

devices degree from 128 degree to 112. As a code converter is a permanent memory device. 

Keywords: Block scheme, code converter, device, degree, table. 
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YOL TİKİNTİSİNDƏ İŞLƏDİLƏN MAŞINLARIN HİDRAVLİK İNTİQALININ 

ETİBARLILIĞININ ВоKSƏLDİLMƏSİ 

 

Azərbaycan respuЛХТФКsınНК tikinti ТstОСsКХКtının ТnФТşКПı və bütün obyektlərin, o cümlədən 

dəmir və avtomobil вoХХКrının istismara verilmə müddətlərinin qısКХНıХЦКsı böyük həcmdə torpaq 

ТşХərinin yerinə yetirilməsini və kompleks mexanikləşНТrТХЦəsini tələb edir. Göstərilən bu ТşХərin çox 

hissəsi yol ЦКşınХКrının, yəni buldozerlərin, avtoqreyderlərin, skreperlərin, buldozer yükləyicilərin, 

buldozer вuЦşКХНıМıХКrın vasitəsilə yerinə yetirilir. 

Baza ЦКşını olaraq bunlar üçün tırtıХ və pnevmotəkərli traktorlar götürülür. Bu mКşınХКrın 

hidravlik ТntТqКХХКrı, adətən baza ЦКşınının mühərrikindən hərəkətə gətirilən nasosdan icraedici 

mexanizmlərin hidravlik silindrlərindən, həmçinin qoruyucu – nəzarətedici və pКвХКвıМı hidravlik 

elementlərdən ibarətdir. Bunlara əsasən, hidropaylayıМı, klapan hidroçən, süzgəc və hidroxətlər 

aiddirlər. Hidravlik ТntТqКХın prinsipial sxemi şəkil 1–də göstərТХЦТşНТr [1]. 

 

 
Şəkil 1. Hidravlik ТnЭТqКlın prinsipial sxemi 

1 – вağ çəni, 2 – dişli çarx nasosu, 3 – paвlaвıcı, 4 – zolotnik, 5 – işхi maye boruları,  
6 – hidrosilindr, 7 – porşen, 8 – ştok, 9 – qoruyucu klapan 

 
 

Hidravlik sistemdə istifadə olunan ТşхТ maye КşКğıНК sadalanan xüsusi tələbləri ödəməlidir: 

temperaturun kiçik hədlərdə dəвТşЦəsi nəticəsində özlülüyü az dəвТşЦəli və tərkib hissələrinə 

aвrıХЦКЦКХıНır; sistemin kipləşНТrТМТ elementlərinin ЦКtОrТКХınК mənfi təsir göstərməməlidir; köpük 
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əmələ gəlməyə qКrşı qabiliyyətə malik oХЦКХıНır; hidrosistemin КqrОqКtХКrı və hidroxəttləri üçün 

вКğХКЦК qabiliyyətli və korroziyaya qКrşı mühit rolunu oynamКХıНır.  
Hal – СКгırНК вuбКrıНК göstərilən tələblərə cavab verən bir neçə mineral вКğХКrı göstərmək olar: 

 – 20;  – 20;  – 30. 

İşхТ maye yol ЦКşınХКrının hidravlik ТntТqКХınНК mühüm və çoxsahəli funksiya yerinə yetirir. 

Bundan əlavə ТşхТ maye sürtünmə cütlərini вКğХКвır və soyudur. Həmçinin sürtünmə cütləri 

КrКsınНКn yeyilmə məСsuХХКrını хıбКrır və uzun müddətli istismar prosesində НОtКХХКrı korroziyadan 

qoruyur. 

Qeyd etmək ХКгıЦНır ki, hidravlik ТntТqКХın tətbiqinin РОnТşХənməsi ilə əlaqədar olaraq yol 

ЦКşınХКrınНК qışНК ,  – 10, yayda isə sənaye вКğХКrı  – 30;  – 20 və  – 30 və 

ЛКşqК mayelərdən istifadə edilir. İşхТ mayelərin növlərinin хoбХuğu onu da göstərir ki, hələ də yol 

ЦКşınХКrı üçün ТşхТ maye problemi tam həll oХunЦКвıЛ. MКşın istehsal edən zavodlar СКnsı mayeni 

əldə edə bilirsə həmin ТşхТ mayedən də istifadə edir. Lakin eyni növ ТşхТ mayelərdən və onХКrın 

əvəzedicisindən istifadə etməklə ТşхТ mayelərin sКвını xeyli azaltmaq mümkündür. 

Ümumiyyətlə, mayelərin özlülüklərinə görə hidravlik intiqallarda istifadə edilən mayelər 4 

qrupa bölünür: Az özlülü sSt5...4 , sSt50050  , orta özlülü – bütün mövsümlərdə 

sSt1050  , sSt15050  , orta özlülü sSt1550  , sSt400050  , özlülü 

sSt30...2550  . Hidravlik sistemin vəzifəsi ТşхТ mayelərin istismar şəraitini (ətraf mühitin 

temperaturunu, ТşХəmə müddətini, sКбХКnЦКsını, Тş rejimini, sürtünmə cütlərinin yüklənməsini və s. 

nəzərə almaqla), ОtТЛКrХıХığК tələЛКtını, partlКвış, вКnğın təhlükəsizliyini və s. təmin etməkdir. İşхТ 
mayelərin istifadə sahəsinə görə hidravlik ТntТqКХХКrı ümumi sənaye mobil obyektlərə, aviasiya 

tОбnТФКsınК, enerji və gəmi qurğuХКrınК bölürlər [2]. 

Hidravlik intiqallar üçün ТşхТ mayelər seçilərkən, həmçinin onun daha mühüm xassələri: 

özlülük, mayenin вКğХКЦК xüsusiyyəti, kimyəvi və mexaniki stabilliyi, qКtıХКşЦК, КХışЦК 

temperaturu, sıбХığı, mexaniki КşqКrХКrın və suyun ЦТqНКrı nəzərə КХınЦКХıНır. Lakin bütün bunlara 

baxmayaraq istismar prosesində maye çirklənir, köhnəlir, hətta onun tərkibi dəвТşТr və nəticədə 

keyfiyyəti КşКğı Нüşür. Mayenin köhnəlməsi fikri ümumi halda vaxtdan КsıХı olaraq xassəsinin 

dəвТşЦəsi ilə əlaqəНКrНır. Beləliklə, müxtəlif amillərin təsirindən mayelərin fiziki vəziyyəti və 

kimyəvi xassələri, həmçinin bu və ya digər dərəcədə bütün standart göstəriciləri dəвТşТr. Mayenin Тş 

qabiliyyətini və eləcə də istismar müddətini yüksəltmək üçün onХКrın çirklənməsinin əsas 

səbəblərini bilmək və qКrşısını almaq ХКгıЦНır. Bu sahədə КpКrıХКn ТşХərin və ədəЛТввКtХКrın təhlili 

göstərir ki, hidravlik sistemlərin ТşхТ mayeləri daim mexaniki qКtışıqХКrХК çirklənir. Hidravlik 

intiqala çirkləndiricilər mayenin sКбХКnЦКsı, НКşınЦКsı və həmçinin ЦКşınХКrın СКгırХКnЦКsı, istis-

marı və təmiri гКЦКnı daxil olur (şəkil 2). İşхТ mayelərin ТstОСsКХı гКЦКnı çirklənmə 2 … 4%, daşın-

mada 14%–dək, sКбХКnЦКsınНК 20%–dək, hidravlik ТntТqКХın НoХНuruХЦКsınНК isə 40% təşФТХ edir. 

Yol tikintisində ТşХədilən ЦКşınХКrın hidravlik ТntТqКХının ОtТЛКrХıХığının yüksəldilməsi məqsədilə 

КpКrıХКn хoбsКвХı tədqiqatlarla müəyyən oХunЦuşНur ki, СТНroКqrОqКtХКrın ОtТЛКrХı ТşТnə вКХnıг ТşхТ 
mayenin yüksək keyfiyyətli təmizlənməsi sayəsində nail olmaq mümkündür. Müəllif tərəfindən 

təklif olunan mərkəzdənqaçma prinsipi ilə ТşХəyən təmizləyici qurğu ТşхТ mayeni mexaniki 

qКrışıqХКrНКn təmizləyir. 

Mərkəzdənqaçma tipli təmizləyicilər daxili yanma mühərriklərində вКğХКrı təmizləmək üçün 

РОnТş tətbiq olunurlar. Onlar yüksək seçmə qabiliyyətinə malik olmaqla, həmçinin yüksək 

təmizləmə keyfiyyətinə malikdirlər. İstТsЦКr гКЦКnı sadə və ОtТЛКrХıНırХКr. Ancaq belə 

təmizləyicilər вКğın kiçik sərflərində ТşХəyirlər (30 l/dəq. qədər). 
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Yol tikintisində və təmirində ТşХədilən ЦКşınХКrın СТНrКЯХТФ sТstОЦХərindəki mayeləri təmizləmə 

üsullarının Яə qurğuХКrının təhlili göstərir ki, mərkəzdənqaçma tipli təmizləвТМТ КşКğıНКФı 
üstünlüklərə malikdir. 

 хТrФə qКrşı sОхТМТХТФ qКЛТЦХТввətТ ЯКr; 
 хТrФХТ СТssəМТФХərТ ЦərФəгНənqКхЦК təЦТгХəвТМТsТnНən ФənКrХКşНırıХЦК КsКnНır; 
 ОвnТ ТФТtərəПХТ noЦТnКХ КбınНК ТrТХТвТnə Рörə КвrıХЦК əЦsКХı i 2,5 НəПə хoб oХur Д5]; 
 təЦТгХəвТМТnТn НОtКХХКrınНКn təЦТгХənən ЦКвОвə вОвТХЦə ЦəСsuХХКrı Яə sКТr НКбТХ oХЦur; 
 бТНЦət oХunЦКsı rКСКtНır. 
Təklif olunan təmizləвТМТ qurğu ЦöЯМuН təmizləyicilərdən onunla fərqlənТr ФТ, ТşхТ ЦКвenin 

təmizlənmə prosОsТ üх КrНıМıХ əməХТввКtК ЛöХünür: ТşхТ ЦКвОНən çirkləndirici hissəciklərin 

КвrıХЦКsı, qКrışığın вığıХЦКsı Яə təmizləyicidən kənКrХКşНırıХЦКsı. 
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Q.Z.Piriyev  

 

Increasing reliability of hydroulic drive equipments using in road building 
 

 

SUMMARY 

 
 

The basic directions of increasing reliability of hydroulic drive equipments and pollution forming of 
hydroulic systems are shown in this article and hydroulic cleaning systems for mechanical impurities are also 
recomended. 

Keywords: hydroulic drive, pollution of hydroulic systems, cleaner, road equipments.  
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MAŞINLARIN TEБNİKİ БİDMƏT VƏ TƏMİR KEВFİВВƏTİNİN ВоKSƏLDİLMƏSİ 
ВOLLARI  BARƏDƏ 

 

Məqalədə, Respublikamıгda istismar olunan maşın və mexanizmlərin texniki xidmət və təmir 

işlərinin aparılması üхün mövcud xidmət növlərinə baбılıb firma təmir sisteminin tətbiq olunması və 

daha da genişləndirilməsi tövsiyə olunur. Bu sistem maşın və mexanizmlərin yüksək keyfiyyətlə az 

vaxt ərzində texniki xidmət və təmirinin aparılmasını, etibarlı ehtiвat hissələri ilə təchiгatını təmin 

edə bilər. 

HКгırНК rОspuЛХТФКЦıгК ТНбКХ oХunКn ЦüКsТr, Цüбtəlif növ texnikalar ara-sınНК ТnşККt, вoХ Яə 

ФoЦЦunКХ ЦКşınХКrı бüsusТ вОr tutur. Bu ЦКşınХКrНКn tОбnoХoУТ prosОsХərin əmək tutumunun 

КгКХНıХЦКsı Яə təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə РОnТş ТstТПКНə olunur. Mövcud istismar 

oХunКn ТnşККt tОбnТФКsının ЛöвüФ СТssəsi xaricdə ТstОСsКХ oХunНuğunНКn Лu nöЯ tОбnТФКnın təmiri 

бКrТМТ КЯКНКnХıqХКrın təmiri ilə məşğuХ oХКn Цüəssisələr qКrşısınНК НКСК КФtuКХ Цəsələlər qoyur. 

Xaricdə istehsal oХunКn tОбnТФКХКrın əksəriyyəti uzunmüddətli istismar olunma qabiliyyətinə 

malik olsalar da gec və вК tОг Лu tОбnТФКnın təЦТrТnТn КpКrıХЦКsının ЯКМТЛХТвТ ЦüşКСТНə olunur. 

MКşınХКrın ТstТsЦКrı НöЯrünНə onХКrın ФonstruФsТвКsınНКn, ТstТПКНə şəraitindən КsıХı olmayaraq 

istənilən halda mexanizmlərinin və КqrОqКtХКrının ПorЦКХКrının, öХхüХərinin dəвТşЦəsТ, ЛКşqК söгХə 

hissələrТnТn НКğıХЦКsı СКНТsəsТ ЛКş ЯОrТr. HТssələrТn НКğıХЦКsı Яə onХКrın ПТгТФТ-mexaniki 

xüsusiyyətlərinin dəвТşЦəsi nəticəsində КqrОqКtХКrın Яə birləşЦələrТn ТşхТ бКrКФtОrТstТФКХКrı pТsХəşТr. 
Belə vəziyyət ümumilikdə ЦКşınХКrın НКТЦК ТstТsЦКrК вКrКrХı Яəziyyətdə sКбХКnıХЦКsınК Цənfi təsir 

göstərir. Bu prosОsТn qКrşısının КХınЦКsının ən əsКs şərtlərindən ЛТrТ ЦКşınХКrın tОбnТФТ бТНЦət və 

təЦТr ТşХərinin düzgün təşФТХ ОНТХЦəsidir. 

İnşККt, вoХ Яə ФoЦЦunКХ ЦКşınХКrının ТstТsЦКr бüsusТввətlərinin müntəzəm olaraq yüksək 

səviyyədə sКбХКnıХЦКsınК oХКn tələЛКt, onХКrın ФonstruФsТвКsının ЦürəkkəbləşЦəsi ilə əlaqəlidir. Bu 

da öz növbəsində ЦКşınХКrК təmir və texniki xidmətin təşФТХТnə tələЛКtın вüФsəlməsinə, mürəkkəb 

aqreqКtХКrın ЦərkəzləşЦТş təmirinə və firma xidmətlərТnТn РОnТşХəndirilməsinə gətТrТЛ хıбКrır. 
MКşınХКrın tОбnТФТ бТНЦət və təЦТr ТşХərinin həcmi əsasən onХКrın ТşТnТn xarakterindən və ТşХəmə 

saatХКrınНКn КsıХı oХur.  
Texniki xidmətin (nəzarət-ЛКбış, tənzimləmə-bərkitmə, вКğХКЦК Яə s.) pХКnХı şəkildə КpКrıХЦКsı 

гКЦКnı ЦКşınХКrın tОбnТФТ ЯəziyyətТ СКqqınНК НöЯrü ТnПorЦКsТвК вığıХır ФТ, Лu ТnПorЦКsТвК təmir 

ТşХərinin həcmini və ЦКşının təmirə dayanma müddətini təyin etməyə imkan verir. Ümumilikdə, 

texniki xidmətlər ЛТr sТstОЦ СКХınНК təşФТХ oХunЦКХı Яə Лu sТstОЦ КşКğıНКФıХКrı təmin etməlidir: 

-növbə ərzində ЦКşının ПКsТХəsТг ТşТnТ; 
-ЦКşının ЦəСsuХНКrХı ТşХəməsi üçün növbə ЯКбtınНКn НКСК хoб ТstТПКНəni; 

-ЦКşının Тş qКЛТХТввətinin stabil vəziyyətdə sКбХКnıХЦКsını; 
-ТstТsЦКrхı СОвəti nəzərə almadan xüsusiləşНТrТХЦТş ЛrТqКНКХКrХК tОбnТФТ бТНЦətin yerinə 

yetirilməsinin mümkünlüyünü; 

-texniki xidmətlərТn КpКrıХЦКsı üхün təkmil, вКrıЦКЯtoЦКt tОбnoХoУТ КЯКНКnlığın ТstТПКНəsini; 

  -ərazi üzrə xüsusiləşНТrТХЦТş ПТrЦК бТНЦətlərТnТn вКrКНıХЦКsının ЦüЦФünХüyünü. 
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MКşınХКrın tОбnТФТ бТНЦət və təЦТr sТstОЦТ, pХКnХı tОбnТФТ бТНЦətlərТ, НöЯrü tОбnТФТ ЛКбışı, 
ТstТsЦКr вКrКrsıгХığının КrКНКn qКХНırıХЦКsını, təmir və ЦКşınlКrın sКбХКnıХЦКsının ФoЦpХОФs 
texnoloji-təşФТХКtТ tədbirlərini özündə birləşdirir. Hal-СКгırНК Пəaliyyətdə olan texniki xidmətləri 

təşФТХ ОНən bir neçə müxtəlif sistemlərdən ən optТЦКХını sОхЦək üçün bu sistemlər analiz 

oХunЦКХıНır. OНur ФТ, Сər bir mövcud sistemə onun elementləri üzrə вКnКşıХЦКХı Яə texniki xidmətin 

təşФТХТ sТstОЦХərinin əsas vəziyyətini təyin edən ən vacib elementlər КвrıХЦКХıНır (şək. 1). Bu 

məqsədlə istənilən texniki xidmət sisteminin təşФТХТnə uвğunХКşКn ОХОЦОntХərə ЛКбıХıЛ onХКrın Сər 

biri üçün səmərəli həХХ tКpıХЦКХı Яə СКnsı sТstОЦТn ЦöЯМuН şərait üçün əХЯОrТşХТ oХЦКsı təyin 

edilməlidir. 

 
 

ŞəФ. 1. Maşınların tОбnТФТ бТНmətlərini təşФТl ОНən elementlər. 

 

Texniki xidmət ТşХərinin yerinə yetirilmə yeri istənilən nöЯ ЦКşın ЛТr nöЯЛəli ТşХədikdə ona 

stКsТonКr şəraitdə göstərilən xidmət növü (xüsusi xidmətin dəyəri və ЦКşının prКПТХКФtorТвКвК 
хКtНırıХЦКsının-НКşınЦКsının Нəyəri nəzərə КХınır) ТnşККt oЛвОФtТnНə göstərilən xidmət növü ilə 

xüsusi xidmətin dəyəri və səyyar vasitələrin istismar xərcləri nəzərə КХınЦКqХК ЦüqКвТsə olunur. 

Əgər, ЦКşın ТФТ Яə üç növbəХТ Тş rОУТЦТnНə ТşХəyərsə Лu гКЦКn stКsТonКr şəraitdə texniki xidmətin 

КpКrıХЦКsınНКn ТЦtТnК ОНТХТr. кünФТ, ЛОХə СКХХКrНК ЦКşının ТstТsЦКr ЦəСsuХНКrХığı Лoş НКвКnЦКХКr 
və ТşНən КвrıХЦКlar səbəbindən kəsФТn КşКğı Нüşür. LКФТn, Лəzi hallarda mexanikləşНТrТХЦТş Тstismar 

ba-гКsınНКn ТnşККt oЛвОФtТ Кг Цəsafədə yerləşərsə avtomobil nəqХТввКtı Яə itisürətli pnevmotəkərli 

(pnevmotəkərli ekskavatorlar, yükləyicilər və s.), bəгТ tırtıХХı ЦКşınХКr (ОФsФКЯКtorХКr, ФrКnХКr) üхün 
stКsТonКr şəraitdə texniki xid-mətdən istifadə oХunЦКsı əХЯОrТşХТ oХК ЛТХər. 

Xidmət ЛrТqКНКsının tərkibi texniki xidmətin təşФТХТ sТstОЦТnТn Лu ОХОmenti üç formada fəaliyyət 

göstərə bilər: birinci-ТstТsЦКrхı СОвət (maşın СОyətТ), ТФТnМТ ЦКşın СОвəti və səyyar texniki xidmət 

vasitələrinin heyəti,  üçüncü вКХnıг ЦoЛТХ ЯКsТtələrin heyəti xidmət edir. Birinci üsul növbədaxili texniki 

xidmətlərТn КpКrıХЦКsı ЯКбtı, ТФТnМТ üsuХ НöЯrü tОбnТФТ бТНЦətlərin yerinə yetirilməsi vaxtı oХur. 
MКşınХКrın ТstТsЦКr prosОsТ onu Рöstərir ki, hər iki texniki xidmət üsulunun ümumi 

хКtışЦКЦКгХıqХКrı ЦöЯМuННur: бТНЦət ТstТsЦКrхı СОвətin yüksək dərəcəХТ oХЦКsını tələb edir, 

xidmətçi heyətin xüsusən ЦüКsТr ЦКşınХКrın ФonstruФsТвКsını вКбşı bilməməsi texniki xidmət 

əməХТввКtХКrının tКЦ Сəcmdə yerinə yetirilməsinə ТЦФКn ЯОrЦТr. BurКНКn КвНın oХur ФТ, üхünМü üsuХ 
daha əХЯОrТşХТ Яə səmərəlidir. Çünki, burada texniki xidmət xüsusiləşНТrТХЦТş ЛrТqКНК tərəfindən 

КpКrıХır. Bu НК РörüХən ТşТn ФОвПТввətini və əmək məСsuХНКrХığını ПКsТХəsiz yüksəltməyə imkan verir.  

TОбnoХoУТ КЯКНКnХıq ХəЯКгТЦКtı СКгırФТ НöЯrНə ЦКşın pКrФХКrı tОбnТФТ бТНmət və təmirin yüksək 

səviyyəsini təmin edən zənРТn ЦКtОrТКХ tОбnТФТ ЛКгКвК ЦКХТФ oХЦКХıНır. MКtОrТКХ tОбnТФТ ЛКгКвК 
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texniki xidmət КqrОqКtХКrı Яə məntəqələri, mexanikləşНТrТХЦТş НoХНurЦК КqrОqКtХКrı, Сərəkətli 

НТКqnostТФК qurğuХКrı, tОбnТФТ бТНЦət və НТКqnostТФК stКsТonКr postХКrı, Сərəkətli təmir və təmir-

НТКqnostТФК ОЦКХКtбКnКХКrı КТННТr. TОбnТФТ бТНЦət ЯКбtı əsasən iki növ ləvazimatdan istifadə etmək 

mümkündür: alət komplektindən və yaxud səyyar vasitələrin alət və КЯКНКnХıqХКrınНКn. 
Məhdud alət komplektindən istifadə edən zaman texniki xidmətin əmək məСsuХНКrХığının 

yüksəldilmə ТЦФКnı КгКХır. BОХə komplektlər mühərrikТn, ОХОФtrТФ КЯКНКnХığının, КФФuЦХвКtorХКr  
ЛКtКrОвКsının Яə s. texniki vəziyyətini təyin etməyə imkan verən cihazlarla təchiz olunmur. 

Komplektdə bu cihazХКrın oХЦКЦКsı Тstənilən nöqteyi-nəzərdən КвНınНır. кünФТ, МТСКгХКr nТsЛətən 

ЛКСКХıНır Яə onlar az istifadə olunur. Cihaz və alətlər ЦКşınХКrın Тş вОrХərində tez itirilə ЛТХТr. OnХКrı 
ТşХətmək üçün yüksəФ ТбtТsКsХı ТşхТХər tələb olunur. Bu səbəbdən ТstТsЦКrхı СОвətin mövcud alət 

dəstləri ilə təМСТг oХunЦКsı НКСК səmərəlidir. Mürəkkəb və ЛКСКХı КЯКНКnХıqХКr xüsusi səyyar 

vasitələrТn oХЦКsını tələЛ ОНТr ФТ, nКsКгХıq ЛКş ЯОrən zaman həmin səyyar vasitələr ЦКşınХКr ТstТs-

mar olunan ərazilərə göndərilsin və orКНК onХКrın tОбnТФТ бТНЦət ТşХəri aparıХsın. 
TОбnoХoУТ КЯКНКnХığın nöЯü-texniki xidmət səyyar vasitələri adətən ТФТ nöЯ КЯКНКnХıqХК təchiz 

oluna bilər. Adi, az məСsuХНКrХıqХı əl alətləri və əməХТввКtХКrı ЦОбКnТФХəşНТrЦə ТЦФКnı oХКn 
вКrıЦКЯtoЦКtТФ КЯКНКnХıqХКr.  

MКşın pКrФХКrı ЛöвüНüФМə ЦКşınХКrın вüФsək məСsuХНКrХıqХК ТstТsЦКr oХunЦКsınНК ФöЦəyi olan 

elmin nisbətən yeni sahəsТ sКвıХКn tОбnТФТ НТКqnostТФКnın roХu Кrtır. DТКqnostТФК ЦКşın НОtallarının, 
düyünlərinin və aqreqatХКrının təmirlərКrКsı rОsursХКrınНКn tКЦ ТstТПКНə etməyə imkan verir. Ma-

şınНК oХКn nКsКгХıqХКr Яə imtinalar müəyyən edilmədən hissələrin, düyümlərin, aqrОqКtХКrın Яə s. 

sökülməsТnТn qКrşısını КХır, ТЦtТnКХКrı proqnoгХКşНırЦКqХК Яə qabaqcadan xəbər verməklə, texniki na-

sКгХıqХКr səbəbindən ЦКşının Лoş НКвКnЦК СКХХКrını КrКНКn qКХНırır, söФЦə-вığЦК ТşХərinin azalНıХЦКsı 
СОsКЛınК ЦКşınХКrın tОбnТФТ бТНЦət və təmirlərinin əməФ tutuЦunu КгКХНır, tənzimləmə, bərkitmə və digər 

profilaktik əməХТввКtХКrın ФОвПТввətli yerinə yetirilməsi hesКЛınК ЦКşının РüМünü Яə qənaətliliyini Кrtırır. 
Bu göstəricilər ЦКşın Яə aqreqКtХКrın ЦəhsuldarХığını бОвХТ вüФsəltməyə, maşının tОбnТФТ бТНЦət və 

təmirinə çəkilən gündəlik sərflərТn КгКХНıХЦКsınК ТЦФКn вКrКНır. HКгırФТ НöЯrdə mükəmməl, yeni 

cihazlardan və sökülmədən ЛТrЛКşК НТКqnostТФК ЯКsitələrindən istifadə etmədən ЦüКsТr ЦКşınХКrın 
texniki xidmətlərТnТn КpКrıХЦКsı КğХКsığЦКгНır. Bu səbəbdən ЦКşınХКrın tОбniki xidmətТ гКЦКnı 
НoХНurЦК, вКğХКЦК, nəzarət-ЛКбış, Лərkitmə və s. əməliyвКtХКrını КpКrЦКq üхün ən yeni 

вКrıЦКЯtoЦКtТФ КЯКНКnХıqХКrХК təМСТг oХunЦuş səyyar vasitələr daha mütərəqqi hesab olunur. 

İМrК ЦüННəti ЦКşınХКrın tОбnТФТ бТНЦət ТşХərТ ТФТ üsuХХК КpКrıХК ЛТХər. Texniki xidmətlərin 

növbəli və yaxud növbələrКrКsı ЯКбt ərzində КpКrıХЦКsı. MКşınХКrın tОбnТФТ бТНЦət ТşХərinin növbəli 

vaxt ərzində КpКrıХЦКsı ЦКşının бОвХТ Лoş НКвКnЦКsınК səbəb olur. Texniki xidmət və təmir 

ТşХərinin təşФТХТnТn ЯКСТН qəЛuХ oХunКn ПorЦКsı вКХnıг nöЯЛələrКrКsı ЯКбtНır. Bu НК ЦüКsТr ЦКşın-

ХКrın ТstТsЦКr ЦüННətТnТ КrtırЦКğК Яə tОбnТФТ ТЦФКnХКrınНКn ЦКФsТЦuЦ Нərəcədə istifadə etməyə 

imkan verir. Texniki xidmət müddətТnТn НКСК opОrКtТЯ pХКnХКşНırıХЦКsı ЦКşınХКrın Лoş 
НКвКnЦКХКrının sКвını КгКХНır. Nəzarət-diaqnostika vasitələrinin istifadə səmərəХТХТвТnТ Кrtırır. 

Müasir dövrdə rОspuЛХТФКЦıгНК təmir-tТФТntТ ТşХərinin həМЦТnТn КrtЦКsı, вОnТ tОбnoХoРТвКХКrın 
tətbiqi və müxtəlif növ konstruksiyaya ЦКХТФ хoбsКвХı ЦКşınХКrın Рətirilməsini nəzərə alaraq, firma təmir 

sisteminin yəni, firma xidmət mərkəzlərТnТn вКrКНıХЦКsı Яə ЦöЯМuН oХКnХКrın НКСК НК РОnТşləndirilməsi 

məqsədəuвğun oХКrНı. FТrЦК бТНЦəti sistemində xüsusiləşНТrТХЦТş РОnТş sОrЯТs ЦərkəzlərТ şəbəkəsinin 

вКrКНıХЦКsı nəzərdə tutuХur. MöЯМuН бКrТМТ tОбnТФКnın cari təЦТr ТşХərini aparmaq üçün yeni ehtiyyat 

hissələri və komplektlər tələb olunur. Məs. бКrТМТ СТНronКsosХКrın təmirini aparan zaman 

hidronasosun yellənən düyünlərТ, ЯКХХКrı, sıбıМı şКвЛКХКrı Яə ЛКşqК ФoЦpХОФtХər ХКгıЦНır. HТНro-

pКвХКвıМıХКrın МКrТ təmirini aparan zaman rezin texniki məmulatlar, bəzi hallarda gövdə laгıЦ oХur.  
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Firma xidmətinin üstün cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, bu metodda istehsal müəssisəsi 

ilə təЦТr ЛКгКsı КrКsınНК ЛТrЛКşК əlaqə tələЛ oХunЦur. ƏХКqə servis mərkəzləri vasitəsilə вКrКНıХır. 
Bu mərkəzlər ЦКşınХКrın НüгРün tОбnТФТ ТstТsЦКrının təşФТХТ ТşТnНə və onХКrın orТУТnКХ zavodun isteh-

sal etdiyi ehtiyyat hissələri ilə təЦТn oХunЦКsınНК НКТЦТ ЯКsТtəçilər hesab olunurlar. Firma təmir 

sisteminin əlavə üstünlüklərindən biri də ondan ibarətdir ki, digər вКбın rОspuЛХТФКХКrНКФı sОrЯТs 
mərkəzləri ilə əlaqə вКrКНıХır Яə istismar müəssisəsinin nomenklatura üzrə ehtiyyat hissələri ilə 

təЦТn oХunЦКsı rОРТonНК oХКn şəbəkələr vasitəsi ilə icra olunur. 

Ümumilikdə, ЦКşınХКrın tОбnТФТ бТНЦət və təmir sisteminin təşФТХТnТn ОХОmentlərinin müqayisəli 

analizi onu göstərir ki, bu elementlərin hər birinin özünəməxsus üstün və хКtışЦКyan cəhətləri 

ЯКrНır. BunК Рörə, texniki xidməti və təmiri təşФТХ ОНən firma və müəssisələr, səhmdar cəmiyyətlər 

ЦКşınХКrın ТstТПКНə sahələrТnТ, onХКrın tОбnТФТ бТНЦət və təЦТr ТşХərТnТn КpКrıХЦКsının tОбniki və 

iqtisadi nöqteyi nəzərdən məqsədəuвğunХuğunu ХКгıЦınМК təyin etməlidirlər. 

Firma xidmət sistemində ЦКşınХКrın tТpХəri, modellərinin müxtəlifliyi, konstruktiv xüsusiyyətlə-

ri, texniki servis və təЦТr rОУТЦТ, ТstТsЦКr şəraiti nəzərə КХınЦКХıНır. MКşınХКrın səmərəХТ ТstТsЦКrı Яə 

ХКгıЦТ qКвНКНК ТşəyКrКrХı  Яəziyyətdə sКбХКnıХЦКsı вuбКrıНК Рöstərilənlərdən КsıХı oХКМКqНır. 
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Ways of rising of quality in technical services and repairing cars 
 

SUMMARY 
 

   It аТХХ ЛО ОбpОНТОnt КppХТМКtТon oП ПТrЦ’s sвstОЦs oП rОpКТrТnР Тn МonНuМtТnР аorФ Лв tСО tОМСnТМКХ 
service and repairing cars and mechanisms, which is exploited in our republic. This system provides with 
conducting of technical service and repairing cars and mechanisms with high quality in shtrt period, also the 
equipment of reliable spare parts. 

Keywords: service, repair, servicing, firm service, current repair. 
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 F.N.Yusubov 

 

Qeyri-xətli üfüqi rəqslТ rОгonanslı vТbrasТвa mОвНanхasının ОlastТФТ ОlОmОntlərinin, 

parametrlərinin nəzərТ СОsabı 
 

БоLASƏ 

 

Üfüqi rəqsХТ ЯТЛrКsТвК ЦОвНКnхКsının ОХКstТФТ ОХОЦОntХəri xətti və qeyri-xətli sərtХТФ бКrКФtОrТstТФКХı oХur. 
XətХТ бКrКФtОrТstТФКХı ОХКstТФТ ОХОЦОntХərə təsir edən həyəМКnХКnНırıМı qüЯЯənТn КгКМıq НəвТşЦəsТ ЦОвНКnхКnı 
rezonans rejimindən хıбКrır. 

MОвНКnхКnın rОгonКns rОУТЦТnНə ТşХəməsi üçün sərtliyi dəвТşən qeyri-xətli xarakteristikalı ОХКstТФТ 
elementlərdən istifadə edilir. 

Açar sözlər: oturma, xətti, üfüqi, tənzimləmə, oturtma. 

                                     

 

                          

F. N.Yusubov 

 

Theoretical calculation of parameters of elastic elements of resonance vibration area with 

non-linear horizontal dances. 

 

SUMMARY 

 
Elastic ties all vibrating platform are divided into vibroplatform with linear  and non-linear stiffness 

characteristics. A little change of revolting force influencing elastic elements with linear characteristic 
removes the area out of the resonance regime. 

Elastic elements with non-linear characteristic which stiffness changes are used in order to enable the 
area to work in resonance regime.  

Keywords:  seating, linear, horizontal, regulation, setting. 
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R.T.ƏХТвОvК  
Ə.A.Huseynova  

 

İЧşККt ПТrЦКsıЧıЧ бКrТМТ ТqtТsКdТ Пəaliyyətinə təsir  

edən əsas amillərТЧ КrКşdırıХЦКsı 
 

XоLASƏ 
 

Məqalədə  ТЧşККЭ ПТrmКsıЧıЧ гКСТrən iqtisadi fəaliyyətinə təsir edən əsas amillər  ЛКбılmışНır. QОвН 
ОНТlmТşНТr ФТ, ЯəziyyəЭТЧ вКбşılКşmКsı Яə əlavə ТЧЯОsЭТsТвКlКrıЧ СОsКЛıЧК ТЧşККЭ ПТrmКlКrıЧıЧ ЭОбЧТФТ 
səviyyəsТЧТЧ qКlНırmКsı RОspЮЛlТФКЧıЧ ТqЭТsКНТввКЭıЧıЧ ən mühüm məsələsidir. 

Açar sözlər: ТЧşККЭ ПТrmКsı, ТЧşККЭ məhsulu, amillər, rəqabətə НКЯКmlılıq 
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R.T.Aliyeva  

A.A.Huseynova  
 

Determining main factors influencing the foreign-economic  

activity of the industrial firms 
 

SUMMARY 
 

The article studies the main factors influencing the foreign-economic activity of the industrial firms. It 
notes that the improvement of the state and improvement of the technical level of the construction firms on 
the account of the additional investments are the high-priority task of the economy of the republic.  

Keywords: construction firm, construction product, factors, competitiveness  

 

UOT 330.322.214                                                         

dissertant Y.C.Binnətov 

yusif020678@mail.ru 

AzərЛКвМКЧ MОЦКrХıq və İЧşККt UЧТvОrsТtОtТ 
 

TİKİNTİDƏ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR SİSTEMİNDƏ BAZAR ETİBARLILIĞI 
SƏVİYYƏSİNİN MоƏYYƏN EDİLMƏSİ METODİKASI VƏ TƏHLİLİ 

 

İqЭТsКНТ müЧКsТЛətlər sistemində müasir elmi-prКФЭТФТ Тşləmələrdə kifayət qədər şТrФətin 

(müəssisəЧТЧ) ЛКгКr ОЭТЛКrlılığı КЧlКвışıЧı ЭОг-tez istifadə edirlər. Bəzi müəlliflər həmТЧ КЧlКвışı 
şТrФətin rəqabət qabiliyyəti ilə eyniləşНТrТrlər [1], digərləri isə onun maliyyə müstəqilliyinə aid 

ШlmКsıЧı РösЭərirlər[2]. 

Bu məqalədə isə ЭТФТЧЭТ şТrФəЭТЧТЧ ЛКгКr ОЭТЛКrlılığı КlЭıЧНК ЛЮrКбılКЧ ЭТФТЧЭТ məhsulu (əmtəə)  və 

digər бКrТМТ ТqЭТsКНТ şərКТЭТЧ ЛКгКr ФШЧвЮФЭЮrКsıЧıЧ НəвТşТlməsinə ШЧЮЧ ЮвğЮЧlКşmКsı qКЛТlТввəti 

ФТmТ ЛКşК Нüşülməsi təklif edilir. 

ŞТrФəЭТЧ ЛКгКr ОЭТЛКrlılığı Эəhlilini şТrФətin maliyyə-ТqЭТsКНТ СОsКЛКЭıЧК Яə ТЧПШrmКsТвКlКrıЧ 
xarici konyukturuna əsasən yerinə yetirilməsi məqsədyönlüdür [3;4]. 

BКгКr ОЭТЛКrlılığıЧıЧ Фəmiyyət qiymətləndirilməsi göstəricilər sistemi ilə müəyyəЧ ОНТlТr, СКЧsı 
ki, mövcud bazar konyukturu və onun maliyyə-ТqЭТsКНТ Кsılılığı şəraitində ЭТФТЧЭТ şТrФəЭТЧТЧ ТşТЧТЧ 
səmərəliliyi əФs ОНТlТr. TТФТЧЭТ şТrФəЭТЧТЧ ЛКгКr ОЭТЛКrlılığıЧıЧ müəyyən edilməsТ ТqЭТsКНТ ОЭТЛКrlılıq Яə 

maliyyə ОЭТЛКrlılığıЧК ШбşКr ТФТ mərhələdə КpКrılmКsı məqsədyönlüdür - ekspress qiymətləndirmə və 

əЭrКПlı ТşləЧТlmТş Эəhlil əsКsıЧНК. 
TТФТЧЭТ şТrФəЭТЧТЧ ЛКгКr ОЭТЛКrlılığıЧıЧ qТвmətləndirilməsində istifadə edilən göstəricilərin əsas 

qrЮplКrı şəkil 1- də verilir. 

Ekspress-təСlТlТЧ rОКllКşНırılmКsı üхüЧ ЭТФТЧЭТ şТrФəЭТЧТЧ ЛКгКr ОЭТЛКrlılığıЧı бКrКФЭОrТгə edən 

ümumiləşНТrТlmТş РösЭəriciləri seçmək, hesablamaq və təhlil etməФ lКгımНır. BТrТЧМТ вКбıЧlКşmКНК 
belə göstəricilər ФТmТ КşКğıНК РösЭərilənlərin istifadə edilməsi təklif edilir: 

1) ŞТrФətin tikinti (əmtəə) məhsulunun nisbi rəqabət qabiliyyətinin inteqral (birləşНТrmə) 

göstəricisi əmsКlı (ƏΣtik) 

2) ŞТrФətin xalis mənfəəti (Mxal) 

3) Səhmlərin qiymətinin təyin edilməsi əmsКlı (Əsəhm) 

4) Səhmlərə mənfəəЭ ЧШrmКsı (Nsəhm) 

ВЮбКrıНКФı РösЭəricilər təkcə məСsЮlЮЧ ТşЭТrКФхılКrı Яə ТЧЯОsЭШrlКrıЧ (sТПКrТşхТlərТЧ) РОЧТş spОФОr 
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nisbəti nöqteyi-nəzərdən bazarda onun xarici fəaliyyətinin ən mühüm tərflərini əks etmir, həm də 

gələcəkdə həmin nisbəЭТЧ ОЭТЛКrlılığıЧı müəyyən edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ŞəФТХ 1. İqЭТЬКНТ müЧКЬТЛətlər sistemində ЛКгКЫ ОЭТЛКЫХıХığıЧıЧ qТвmətləndirilməsi 
göstəricilərinin əЬКЬ qЫЮЩХКЫı 

 
TТФТЧЭТ şТrФəЭТЧТЧ ЛКгКr ОЭТЛКrlılığıЧıЧ əЭrКПlı ТşləЧmТş Эəhlilində göstəricilərТЧ КşКğıНКФı qrЮplКrı 

КrНıМıl ЛКбılır: 
I qrup. Rəqabət qabiliyyəti və tikinti məСЬЮХЮЧЮЧ ЫОКХХКşНıЫıХmış РöЬЭəricilərinin təhlili. 

Göstəricilərin həmin qrupunun tərФТЛТ şТrФəЭТЧ ТбЭТsКslКşНırılmКsıЧНКЧ Кsılı ШlКrКq müəyyən 

dərəcədə fərqlənə bilər. ÖlkəmТгТЧ ЭТФТЧЭТ şТrФətləri (müəssisələrТ, ПТrmКlКrı, səhmdar cəmiyyətləri 

və s.) üхüЧ ЛКгКr ТqЭТsКНТввКЭı şəraitində КşКğıНКФı РösЭəricilərin istifadə edilməsi məqsədyönlü 

hesab edilir: 

1) daxili bazarda tikinti məhsulunun əsas növlərinin nisbi rəqabət qabiliyyətinin fərdi 

göstəriciləri. Belə göstəricilərin təhlilini (mənzil, sənaye, sosial və s.) obyektlərТЧ НТЧКmТФКsıЧНК ЛТr 
neçə Тl КpКrılmКsı məqsədyönlüdür. Ona görə də ШбşКr əmtəələr kimi bəzi illər ərzində tələbin 

ОЭТЛКrlı вüФsək səviyyəsinə malik olan və əЧ вКбşı ФОвПТввəЭ (ТsЭОСlКФ) бКrКбЭОrТsЭТФКsı Тlə fərqlənən 

rəqiblərin tikinti məhsulu götürülməlidir. 

2) ŞТrФətin tikinti məhsulunun nisbi rəqabət qabiliyyətinin inteqral göstərТМТsТ (Ə∑ЭТФ). Bu 

göstərТМТ şТrФətin məhsulunun rəqabət qabiliyyətinin orta çəkili səviyyəsini müəyyən edir və 

КşКğıНКФı ФТmТ СОsКЛlКЧır: 

                                               
Əf - burada bazarda i-növlü tikinti məhsulunun nisbi rəqabət qabiliyyətinin fərdi göstəricisi,  

Xmr - cari dövrdə məСsЮlЮЧ rОКllКşНırılmış ümЮmТ Сəcmində ЭТФТЧЭТ şТrФətinin i-növlü məhsulun 

xüsusi çəkisi,  

n - ЛКбılКЧ НöЯrНə ЛЮrКбılКЧ məСsЮlЮЧ ЧШmОЧФlКЭЮrКsı. 
a) Mənfəət üzrə (Mrəq.m): 

TТФТЧЭТ şТrФətinin bazar 

ОЭТЛКrlılığı 

ÜmumiləşНТrТlmТş РösЭəricilər üzrə 

şТrФəЭТЧ ЛКгКr ОЭТЛКrlılığıЧıЧ ОФsprОss 
qiymətləndirilməsi 

Göstəricilər qrupu üzrə şТrФəЭТЧ ОЭТЛКrlılığıЧıЧ qТвmətləndirilməsinə 

əЭrКПlı ТşləЧmТş вКЧКşmК 

Tikinti (əmtəə) məhsulun 

rəqabət qabiliyyəti 

göstəricilərinin təhlili 

ŞТrФətin maliyyə-

iqtisadi əhəmiyyətli 

göstəricilərinin təhlili 

ŞТrФətin bazar 

mövqeyi 

göstəricilərinin 

təhlili 

ŞТrФətin dəyər 

göstəricilərinə 

inflyasТвКЧıЧ 
təsirinin təhlili 
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Mrəq və Mtik-müvafiq olaraq rəqabət qabiliyyətli məhsulun və bütün tikinti məhsulunun 

rОКllКşНırılmКsıЧНКЧ şТrФəЭТЧ КlНığı mənfəət. 

3) AzərЛКвМКЧНК ЛКгКr ТqЭТsКНТввКЭı şəraitində ТбЭТsКslКşmКЧıЧ ЧТsЛТ sКбlКЧılmКsı (Нərinləşməsi) 

( Əix-ТбЭТsКslКşmК əmsКlıЧıЧ ЧТsЛТ НəвТşТlməsi). 

Bu göstərТМТ КşКğıНКФı ФТmТ Эəyin edilir: 

 

, -müvafiq olaraq cari və bazis dövrlərində şТrФəЭТЧ ТбЭТsКslКşmКsı əmsКllКrı. 

Təhlil göstərir ki, ( Əix 0) saбlКmК, (Əix 0) dərinləşmə ölkəЧТЧ ЭТФТЧЭТ şТrФətlərinin bazar 

ОЭТЛКrlılığıЧıЧ ФТПКвət qədər müСüm şərЭТНТr. İqЭТsКНТ müЧКsТЛətlər şəratində həmin səviyyənin 

dəвТşТlməsi müxtəlif faktorlarla əlaqəНКrНır;məsələЧ, ЛКгКrıЧ НШlНЮrЮlmКsı, əsas istehlКФхılКrıЧ 
rəqabət qabiliyyəti səviyyəsТ, ЛЮrКбılКЧ ЭТФТЧЭТ məhsulunun КşКğı rəqabət qabiliyyəti, sahədə 

ТЧСТsКrхılığıЧ РərginləşməsТ, ТsЭОСsКlıЧ mТqвКslı ФШЧЯОrsТЭəsТ (ТsЭТqrКг şərtlərinin səviyyəsinin 

dəвТşТlməsТ), ТЧПlвКsТвК şəraitində qiymətlərin qeyri-prШpШrsТШЧКllığı Яə digər amillər. 

Azərbaycanda iqtisadi münasibətlər şəraitində özünün əsКs ТбЭТsКslКşmКsıЧıЧ sКбlКmКsı 
(dərinləşməsi) səviyyəsi bazar mexanizmlərinə ЭТФТЧЭТЧТЧ ЮвğЮЧlКşmК Нərəcəsini xarakterizə edir. 

4) BЮrКбılКЧ məСsЮlЮЧ ЧШmОЧФlКЭЮrКsıЧın və хОşТНТЧТЧ Эəzələnməsi (modernləşНТrТlməsi) 

səviyyəsТ ТsЭОСsКlıЧ НТЯОrsТПТФКsТвК səviyyəsinin dəвТşТlməsi ilə müəyyən edilir. 

Dinamikada göstəricilərТЧ КrЭmКsı ЭТФТЧЭТ şТrФəЭТЧТЧ ЛКгКr ОЭТЛКrlılığıЧıЧ вüФsəldilməsТ СКqqıЧНК 
xəbər verir. 

II qrup. TikintТ şТЫФətinin maliyyə - ТqЭТЬКНТ КЬıХıХığı ğöЬЭəricilərinin təhlili.TТФТЧЭТ şТrФəti 

təsərrüfat fəaliyyəti prosesində bazar infrastrukturunun çoxlu subyektləri ilə tədarükçülər, 

ТsЭОСlКФхılКr, ЛКЧФlКr, ЛТrУКlКr Яə s. istehsal münasibətlərinə girir və beləliklə, onlardan maliyyə-

ТqЭТsКНТ КsılılığıЧК Нüşür. кüЧФТ Ш Кsılılq ШЛвОФЭТЯ гərЮrТ rОКllıqНır, ШЧК Рörə də təsərrüfat fəaliyyə-

tinin hər bir subyekti bu və ya digər ПШrmКНК Ш Кsılılığı КşКğı sКlmКğК Мəhd göstərir. Beləliklə, 

həmТЧ КsılılığıЧ səviyyəsinə nəzarət etməyə və təСlТl КpКrmКğК məcburdur. Həm ЭТФТЧЭТ şТrkətinin 

maliyyə-ТqЭТsКНТ КsılılığıЧı РüМləndirməsini, həm də ШЧЮЧ КşКğı sКlıЧmКsıЧı Сəmin proseslərlə 

əlaqəli olan iqtisadi üstünlüklərin birləşməsində ЛКбmКq lКгımНır.TТФТЧЭТ şТrФətinin maliyyə və iq-

ЭТsКНТ КsılılığıЧıЧ РüМləndirilməsi bazar infrastrukturunun digər subyektlərindən fəqrli olaraq müsbət 

hesab etmək olar, əgər Ш şТrФətin mənfəətini, rentabelliyini, likvidlik səviyyəsini və s. arЭırırsК Яə 

bununla belə idarəetmənin (maliyyə, istehsal və s.) müvafiq amillərini səmərəli istifadə edirsə. 

Ən tipik maliyyə-ТqЭТsКНТ КsılılığıЧ КşКğıНКФı ЧöЯləri və ШЧlКrıЧ müЯКПТq РösЭəricilərТ ЯКrНır: 
1) Maddi - бКmmКl rОsЮrslКrı ЛКгКrıЧНК: 
К) rОКllКşНırılmış ЭТФТЧЭТ məhsulunun maya dəyərində material maddi resurslКrıЧ бərclərinin 

pКвı. 
Л) ЛЮrКбılКЧ məhsulun vahidinə nisbi ortaçəkili material xərclərТЧТЧ КгКlНılmКsı. 
AбırıЧМı ТФТ РösЭərici müxtəlif amillərТЧ СОsКЛıЧК Эəmin oluna bilər: mКЭОrТКllКrıЧ Нəyərinin 

dəвТşТlməsinə, tikinti məhsulunun texnologТвКsıЧıЧ ЭəkmilləşНТrТlməsinə, ФШЧsЭrЮФЭШr Тşləmələrinə 

görə və s. 

М) mКЭОrТКl rОsЮrslКrı ЭədarükçülərТЧТЧ mТqНКrı. İsЭТПКНə ШlЮЧКЧ mКЭОrТКl rОsЮrslКrıЧıЧ ЧТsЛТ, НКТ-
mТ ЧШmОЧФlКЭЮrКsıЧНК ЭədarükçülərТЧ КrЭırılmКsı, ЭТФТЧЭТ şТrФəЭТЧТ ШЧlКrıЧ ТşТЧТЧ rТЭmТФlТyindən və ef-
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fektivliyindəЧ КsılılığıЧı РüМləndirir, maliyyə СОsКЛlКmКlКrıЧı mürəkkəbləşНТrТr, КНətən, rəqabətin 

inФТşКПıЧı Чəzərə КlmКqlК ЭТФТЧЭТ şТrФəЭТ üхüЧ mКЭОrТКl rОsЮrslКrıЧıЧ НəyərТЧТ КşКğı sКlır.OЧК Рörə də, əgər 

mКЭОrТКl rОsЮrslКrıЧıЧ ЭədarükçülərТЧТЧ mТqНКrıЧıЧ КrЭırılmКsı ЛЮrКбılКЧ məhsulun vahidinə material 

xərclərТЧТЧ ЧТsЛТ КşКğı sКlıЧmКsı şТrФəti təmin edirsə, ШЧНК Ш, şТrФəЭТЧ ТqЭТsКНТ КsılılığıЧıЧ РüМləndirilməsinin 

müsbəЭ ОППОФЭТЧТ КrЭırır. BОləliklə, mКЭОrТКl rОsЮrslКrı ЛКгКrıЧНКЧ ЭТФТЧЭТ şТrФətinin iqtisКНТ КsılılığıЧıЧ 
qüvvətləndirilməsi artma ilə ifadə olunursa onda təmin olunmada müsbət hesab etmək olar: 

- natural ifadədə ЛЮrКбılКЧ ЭТФТЧЭТ məhsulu həМmТЧТЧ rОКl КrЭmКsıЧı; 
- dəyər ifadəsində rОКllКşНırılmış ЭТФТЧЭТ məhsulu həМmТЧТЧ КrЭmКsıЧı; 
- məhsulun həcminin vahidinə xərclərТЧ ЧТsЛТ КşКğı Нüşməsi və s. 

2) ВКrımПКЛrТФКЭlКr (ЭТФТЧЭТ ФШЧsЭrЮФsТвКlКrı Яə НОЭКllКrı) Яə komplektləş- НТrТlmТş məmulatlar 

ЛКгКrıЧНКЧ КsılılığıЧı. 
Bundan əlavə ЭТФТЧЭТ şТrФəti əməФ rОsЮrslКrı ЛКгКrıЧНКЧ НК КsılıНır. 
3) Tikinti məСsЮlЮ ТsЭОСlКФхılКrıЧıЧ ЛКгКrНКЧ Кsılılığı. 
К) ТsЭОСlКФхılКrıЧ (sТПКrТşхТlərin) ödəmə qabiliyyətinin xüsusi çəФТsТЧТЧ ШЧlКrıЧ ümЮmТ sКвıЧНК 

ЭЮЭНЮğЮ pКв. 
Л) rОКllКşНırılКЧ məhsulun illik həcmində ödəmə qabiliyyəЭlТ ТsЭОСlКФхılКrlК (sТПКrТşхТlərlə) 

təsərrüfat əməlТввКЭlКrıЧıЧ məbləğТЧТЧ бüsЮsТ хəkisi. 

4) SsЮНК ФКpТЭКlı ЛКгıЧНК. TТФТЧЭТ şТrФətinin təsərrüfat fəaliyyəti prosesində daima borc və cəlb 

ОНТlmТş mКlТввə rОsЮrslКrıЧı ТsЭТПКНə edirlər.TТФТЧЭТ şТrФətinin xarici mənbələrdən maliyyə КsılılığıЧıЧ 
КrЭmКsıЧК müsЛət baxmaq olar, əgər o təsərrüfat fəaliyyəЭТЧТЧ ОППОФЭТЯlТвТЧТЧ КrЭmКsı Тlə müşКСТНə 

olunursa. 

BЮrКНК ЭТФТЧЭТ şТrФətinin maliyyə КsılılığıЧı Яə onun investisiya əlЯОrТşlТlТвТЧТ бКrКФЭОrТгə edən 

bəzi göstəricilərТ КвırmКq lКгımНır (Мəlb edilən vəsaitlərin effektli istifadəsini bacarmaq): 

a) maliyyə Кsılılığı əmsКlı; 
Л) бüsЮsТ ФКpТЭКlıЧ rОЧЭКЛОllТвТ; 
М) şТrФətin kredit qabiliyyəЭТ sТЧПТ, СКЧsı ФТ Сər bir kredit müəssisəsi göstəricilər sisteminə 

əsasən müstəqil müəyyən edilir. Adətən maliyyə prКФЭТФКsıЧНК ФrОНТЭ qКЛТlТввətinin 3 sinfi (a,b,c) 

istifadə olunur; 

d) kreditlərə faizlərin ödənilməsi əmsКlı; 
e) dövriyyənin rentabelliyi; 

SsЮНК ФКpТЭКlıЧıЧ ТsЭТПКНə ШlЮЧmКsı ОППОФЭlТlТвТЧТЧ şərЭТ (ФrОНТЭ rОsЮrslКrıЧıЧ ШrЭК ПКТг Нərəcəsi). 

O, mövcud maliyyə - ФrОНТЭ şəraitində ЛШrМ ФКpТЭКlı Яə maliyyə amilini səmərəli istifadə etmək üçün 

ЭТФТЧЭТ şТrФəЭТЧТЧ ТmФКЧıЧı бКrКФЭОrТгə edir. 

III qrup.Bazar konyukturu göstəricilərinin təhlili və ЭТФТЧЭТ şТЫФətinin rəqabət 
mövqeyi.TТФТЧЭТ şТrФəti məhsulunun əsas növlərinin bazar konyukturunun təhlili prosesində ШЧlКrıЧ 
inteqral qiymətləndirilməsinin mürəkkəbliyini qeyd etməФ lКгımНır. BОlə təhlil tikinti məhsulunun 

hər bir növü üzrə КвrıМК Яə həmin məhsulun hər ЛТrТЧТЧ sКЭış ЛКгКrı üгrə КpКrılır.Tikinti məhsulunun 

şТrФət üçün iqtisadi əhəmiyyətinin müəyyən edilməsi məqsəНвöЧlüНür. BКгКr ОЭТЛКrlılığıЧı 
qiymətləndirmək üçün göstəricilərТЧ КşКğıНКФı sТsЭОmТ ТsЭТПКНə oluna bilər: 

a) tikinti məhsulunun hər bir növü üzrə ТsЭОСsКlхıЧıЧ ЭЮЭНЮğЮ ЛКгКrıЧ pКвı(Pi,%); 

b) hər bir bazarda məhsulunun nisbi rəqabət qabiliyyətinin inteqral göstəricisi və ya sadəcə 

tikinti məhsulun rəqabət qabiliyyəti ( ); 

М) ЛКгКrıЧ Сər bir seqmentində rəqiblərТЧ mТqНКrı; 
d) əsas tikinti məСsЮlЮЧЮЧ sКЭış ЛКгКrıЧıЧ ТЧСТsКrхı səviyyəsТ, СКЧsı ФТ HОrПТЧНКl- HТrşmКЧıЧ 
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indeksinin (XHH) köməkliyi ilə qiymətləndirmək olar və təyin edilir[5]: 

 

Pij - i məСsЮlЮ ЛКгКrıЧНК Т rəqТЛТЧ pКвı,   

m - bazarda rəqiblərТЧ sКвı. 
RəqabəЭТЧ ТЧФТşКПı Яə hər ЛТr ТsЭОСsКlхıЧıЧ ПəКllığı üхüЧ ЛКгКr əlЯОrТşlТ СОsКЛ ОНТlТr, əgər 

XHH 1000 və КгКlmК ЭОЧНОЧsТвКsı ЯКrsК ШЧНК; 
Bir firma P1≤ 31% ШlЮr;        İФТ ПТrmК P1+P2 ≤ 44% ШlЮr; 
 Üç firma P1+P2+P3 ≤ 54% ШlЮr;        DörН ПТrmК P1+P2+P3+P4 ≤63% ШlЮr; 
Əgər XHH  bazar rəqabəЭsТг (ТЧСТsКrхı) СОsКЛ ОНТlТr. 
О) ЛКгКrıЧ СəМmТЧТЧ pОrspОФЭТЯ КrЭmКsı səviyyəsi (Xper.b) hər bir bazar üzrə КşКğıНКФı ФТmТ 

qiymətləndirilsin: 

 

, -ЛКбılКЧ ЭТФТЧЭТ məhsulunun müvafiq olaraq perspektiv və cari dövrlərdə ЛКгКrın 

həcmi, manatla. 

Bu göstəricinin müsbət kəmiyyəti ola bilər, məsələn +30%  bu o deməkdir ki, məhsulun 

rОКllКşНırılmış СəМmТЧТЧ pОrspОФЭТЯ КrЭmКsı Яə rəqabət mübarizəsində ТşЭТrКФıЧıЧ əlavə ТmФКЧı ЯКr, 
həm də mənfi kəmiyyəti məsələn -30%, bu isə o deməkdir ФТ, ЛКгКrНК rОКllКşНırılmış məhsulun 

həМmТЧТЧ rОКl КşКğı Нüşməsi və perspektivdə bazarda tikinti məhsulunun rОКllКşНırılmış Сəcminin 

əldə edilməsТЧТ sКбlКmКq üхüЧ şТrФətin əlavə köməФlТвТ lКгımНır. 
П) ЛКгКrНК ЭТФТЧЭТ şТrФətinin qiymət üstünlüyü ( ) КşКğıНКФı ФТmТ müəyyən edilir: 

 
Qc - cari dövrdə ЛКбılКЧ ЛКгКrНК ЭТФТЧЭТ məhsulunun rОКllКşНırılmış qТвməti (man); 

Qort - həmin bazarda tikinti məhsulunun orta bazar qiyməti (man); 

Bu göstəricinin əvvəlki kimi həm müsbət kəmiyyəti ola bilər, məsələn, +10% bu o deməkdir ki, 

ЭТФТЧЭТ şТrФətində qiymət üstünlükləri yoxdur, çünki onun məhsulunun qiyməti orta bazar 

qiymətindən çoxdur, həm də mənfi kəmiyyəti -10% bu o deməФНТr ФТ, ЛКгКrНК ЭТФТЧЭТ şТrФətinin 

qiyməЭ üsЭüЧlüвü ЯКrНır (вəni məhsulun qiyməti orta bazar qiymətindəЧ ЧТsЛТ КşКğıНır). ƏРər belə 

halda məhsulun rəqabət qabiliyyəti səviyyəsi yüksəkdirsə, yəЧТ ƏΣ
A-A1 >1 belə halda onun 

ТsЭОСsКlхısı müəyyən səviyyədə ЛКгКr ОЭТЛКrlılığıЧК mКlТФ ШlКМКq.BКгКr ОЭТЛКrlılığıЧıЧ Эəhlili üçün 

bazar konyukturunun digər göstəriciləri də istifadə oluna bilər. 

Əgər şТrФət səСm ФКpТЭКlıЧı ТsЭТПКНə edirsə ШЧНК ШЧЮЧ ЛКгКr ОЭТЛКrlılığıЧıЧ müСüm şərti həmin 

ФКpТЭКlıЧ səmərəli istifadə edilməsi və səmərəli dividend siyasətidir. Həmin aspektlərin təhlili üçün 

КşКğıНКФı РösЭəricilər istifadə olunur: 

1) İmЭТвКгlı səhmlər üzrə dividend (emissiyada zəmanətli və ОlКЧ ОНТlmТş) 
2)Səhmlərə dəyərliyin (keyfiyyətin) səviyyəsi müxtəlif amillərlə müəyyən edilir: 

-ödənilən dividendin səviyyəsi ilə; 

-səhmdar cəmiyyətin (müəssisənin) nüfuzunun səviyyəsi ilə; 

-səhmdar cəmiyyəЭТЧ pОrspОФЭТЯ ТЧФТşКПı Тlə; 
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-rОФlКmıЧ ФОвПТввəti ilə və s.СОsКЛlКЧır. 
3) Səhmlərlə qısКmüННətli əməlТввКЭlКrıЧ Рəlirliliyi dividendlərlə və sadə faizlərin effektli 

dərəcəsinə əsasəЧ Кlış Яə sКЭış qТвmətlərinin mümkün fərqi ilə müəyyən edilir. 

IV qЫЮЩ.TТФТЧЭТ şТЫФəЭТЧТЧ ЛКгКЫ ОЭТЛКЫХıХığıЧК ТЧПХвКЬТвКЧıЧ Эəsirinin təhlili. Belə təhlil 

inflyasiya proseslərТ şəraitinə ЭТФТЧЭТ şТrФəЭТЧТЧ ЮвğЮЧlКşmКsıЧıЧ ТqЭТsКНТ ТmФКЧlКrıЧı müəyyən etmək 

və onlardan minimum itgi almaq üçün laгımНır.ƏРər şТrФət yüksək rəqabət qabiliyyətli məhsul 

ЛЮrКбırsК Яə dövlət əСКlТЧТЧ вШбsЮllКşmКsıЧıЧ Яə kütləvi ödəmə qabiliyyəЭsТгlТвТЧТЧ qКrşısıЧı КlırsК 
ШЧНК ЭТФТЧЭТ şТrФətinin vəzifəsi fəhlələrə və xidmətçilərə əməФ СКqqıЧıЧ prШpШrsТШЧКl ТЧНОФsКsТвКsı 
ilə ЛЮrКбılКЧ məhsulun inflyasiya tempində qiymətlərТЧ ТЧНОЧsКsТвКsı mОбКЧТгmТЧНən effektli 

istifadə etməlТНТr.BКбılКЧ ЭəСlТlТ ЭТФТЧЭТ şТrФətinin dəyər göstəriciləri indekslərinin müqayisəsi 

ЛКгКsıЧНК КpКrılmКsı məqsəНвöЧlüНür.İЧПlвКsТвКвК ЭТФТЧЭТ şТrФətiniЧ ЮвğЮЧlКşmК бКrКФЭОrТsЭТФКsıЧıЧ 
qiymətləndirilməsi sistemi cədvəl 2-də verilir. 

 
Cədvəl 2: 

İqЭТЬКНТ müЧКЬТЛətlər sistemində inflyasiyaya təsiri müəyyənləşНТЫən qiymətləndirmə 
бКЫКФЭОЫТЬЭТФКХКЫıЧıЧ ЬТЬЭОmТ. 

 

İqЭТsКНТ müЧКsТЛətlər Ümumi xarakteristika 
 

 
(Tikinti məhsulunun qiymətlərinin orta 

indeksi rəsmТ qОвН ОНТlmТş ТЧПlвКsТвК ТЧ-

deksiЧТ qКЛКqlКвır) 

Səmərəli qiymət siyasəti və ЛЮrКбılКЧ ЭТФТЧЭТ məh-

sulunun rəqabət qabiliyyəti səviyyəsi sayəsində 

şТrkət mövcud inflyasiya səviyyəsini kompensasi-

ya edə bilər. 

 

 
(bütünlükdə tikinti məhsulunun qiymətlə-

riЧТЧ ШrЭК ТЧНОФsТ ЛЮrКбılКЧ məhsulun ma-

ya dəyərТЧТЧ КrЭmКsıЧı ФШmpОЧsКsТвК 
edir) 

İЧПlвКsТвК şəraitində şТrФət maya dəyərТЧТЧ КşКğı 
sКlıЧmКsıЧıЧ НКбТlТ mənbələri və effektli qiymət 

siyasəЭТ СОsКЛıЧК ТЧПlвКsТвКНКЧ КlıЧКЧ ТЭРТləri 

minimuma endirmək qabiliyyətinə malikdir. 

 

 
(bütünlüklə tikinti məhsulunun qiymətlə-

riЧТЧ ШrЭК ТЧНОФsТ mКЭОrТКl ОСЭТвКЭlКrıЧıЧ 
maya dəyərТЧТЧ ШrЭК КrЭmКsıЧı 
kompensasiya edir) 

Səmərəli marketinq təНqТqКЭı СОsКЛıЧК şТrkət nisbi 

КşКğı qТвmətlər üzrə ШЧlКrıЧ qТвmətlərТЧТЧ КrНıМıl 
arЭırılmКsı Тlə mКЭОrТКl rОsЮrslКrıЧı Кlır Яə qiymət-

lərТЧ КrЭmКsıЧı Ш, özünün qiymət siyasətinə görə 

kompensasiya edir. 

 

 
(orta əməФСКqqı ТЧНОФsТ rəsmən qeydə 

КlıЧmış ТЧПlвКsТвК ТЧНОФsТЧТ qКЛКqlКвır) 

ŞТrФət öz fəhlələrinə və xidmətçilərinə müvafiq 

orta əməФ СКqqıЧı КrЭırmКqlК möЯМЮН ТЧПlвКsТвК 
səviyyəsini kompensasiya edir. 

 

 
(bərpa dəyərinə əsКs ФКpТЭКlıЧ Нəyərinin 

yenidəЧ СОsКЛlКЧmış ШrЭК ТЧНОФsТ ТЧflya-

siya indeksinin rəsmi qeydə КlıЧmКsıЧК 
müvafiqdir) 

TТФТЧЭТ şТrФətinin amortizasiya fondu inflyasiya 

tempində qiymətdəЧ Нüşmür. 
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Y.C.Binnatov  

 
Methods of identification and analysis of the market level of reliability in a system  

of economic relations in the construction industry. 

 
SUMMARY 

 
The article deals with quantitative assessment of market sustainability scorecards, which reflect 

the efficiency of the building enterprise in the conditions of the current market conditions of its 

financial and economic dependence. Determination of market stability of the building enterprise is 

carried out in two stages -based rapid assessment and on the basis of a detailed analysis. 

Keywords: construction company, the market credibility, financial, corporate, evaluation, 

analysis, condition, competition, inflation. 
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AzərЛКвМКЧ MОЦКrХıq və İЧşККt UЧТvОrsТtОtТ 
 

MоASİR ŞƏRAİTDƏ TİKİNTİ VƏ SƏNAYE SAHƏLƏRİNDƏ EKOLOJİ  
PROBLEMLƏRİN  YARANMA SƏBƏBLƏRİ 

 

Ekoloji problemlər - müxtəlif ekoloji amillər nəticəsində təbiətin strukturunun və ПЮЧФsТвКsıЧıЧ 
dəвТşməsi nəticəsində yaranan problemlərdir. TexnikК ТЧФТşКП ОЭНТФМə bu proses son illər çox sürət-

lənmТşНТr. DОməli, qlobal problemlərin, xüsusilə ekoloji problemlərТЧ вКrКЧmКsı səbəbləri və həll 

edilməsТ вШllКrıЧıЧ  КrКşНırılmКsı öг–özlüyündə  olduqca zəruridir. Ekoloji problemlər qlobal problemlər 

sistemində sülh və müharibə problemlərindəЧ sШЧrК ЛТrТЧМТ sırКНК НЮrЮr. MüСüm qlШЛКl prШЛlemlərdən 

biri kimi ekoloji problemlər hər şОвНən əvvəl bütöv bəşəriyyətin mənafeyini ifadə edir.  

Ekoloji problemləri müxtəlif əsaslarla, siniflərlə bölmək olar. Ekoloji  problemləri  məzmununa  

görə  6 qrupa bölmək  olar: 

1.ətraf  mühitin  çirklənməsi; 

2. təbii ehtiyКЭlКrıЧ  ЭüФənməsi;  

3.СКЯКЧıЧ, sЮвЮЧ Яə ЭШrpКğıЧ хТrФlənməsi; 

4.ЭЮllКЧЭılКrıЧ ЭШplКЧmКsı; 
5.ОФШsТsЭОmТЧ  ЭКrКгlılığıЧıЧ,  sКЛТЭlТвТЧТЧ  pШгЮlmКsı; 
6.demoqrafik  və  urbanistik  proseslərlə  təbiətdəki  proseslərТЧ  qКrşılıqlı  Эəsiri. 

Təşəkkül   mənbələrinə  görə   ekoloji  problemləri  2 qrupa  bölmək olar: cəmiyyət  və  insan  

КrКsıЧНКФı  гТННТввətlər; insan  və  təbiəЭ  КrКsıЧНКФı  гТННТввətlər . Ekoloji  problemlər mТqвКsıЧК  
görə 3 qrupa bölünür:   

Lokal: zəhərli maddələrlə вОrКlЭı  sЮlКrıЧ хТrФlənməsi;      

Regional:çirkləndiricilərin  atmosferdə çökmə nəticəsində  mОşə və göllərə zərər verməsi;  

Qlobal: ФКrЛШЧ qКгıЧ Яə atmosferdə digər qКгlКrıЧ Чəticəsində mümkün iqlim dəвТşТФlТФləri.  

 Müasir  ekoloji  problemlərin  təsЧТПКЭıЧı müбЭəlif  əsaslarla  verməФ  ШlКr.  ƏЧ  əsas  rolu 

КşКğıНКФı  4  qrЮpК  Лölmək olar: 

1.ОФШlШУТ  sТЭЮКsТвКЧıЧ  Эəhlili  və  qiymətləndirilməsi, 

2.ОФШlШУТ  ЛöСrКЧıЧ  mОвНКЧК  РəlməsТ  şəraitinin  səbəblərinin  və  mənbəвТЧТЧ  ТгКСı, 
3.ekoloji  problemin  həll edilməsinin  vasitə,  metod və  вШllКrıЧıЧ  РösЭərilməsi, 

4.ОФШlШУТ  sТЭЮКsТвКЧıЧ  ТЧФТşКПı  pОrspОФЭТЯlərinin  və  meyllərinin  müəyyən  edilməsi. 

Bu dörd qrup  üzərində müxtəlТП  mОЭШНШlШУТ вКЧКşmК, НüЧвКРörüşü məqsədi və  ideoloji  

mövqelər öz əФsТЧТ ЭКpır. 
AzərЛКвМКЧ RОspЮЛlТФКsıЧНК  ОФШlШУТ  prШЛlОmlər - müxtəlif  ekoloji amillər nəticəsində təbiətin 

strukturunun və ПЮЧФsТвКsıЧıЧ НəвТşməsi nəticəsində yaranan problemlərdir.  Son yüzillikdə iqtisa-

diyвКЭıЧ ЛüЭüЧ sКСələrinin sürəЭlТ ТЧФТşКПı ТЧsКЧ Пəaliyyətinin ətraf mühitə artan mənfi təsiri və təbii 

sərvətlərin həddindəЧ КrЭıq ТsЭТsmКrı Тlə nəticələЧmТşНТr. ƏФsər ölkələrdə ШlНЮğЮ ФТmТ, Aгərbaycan 

RespЮЛlТФКsıЧНК НК ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə ШlЮЧmКsı prШЛ-

lemlərinin həllinə böyük diqqəЭ вОЭТrТlТr. BЮ ЛКбımНКЧ, ОФШlШУТ sТвКsətin əsКsıЧı ЭəşФТl ОНən ətraf 

müСТЭТЧ sКğlКmlКşНırılmКsı sКСəsində nəticə əldə etmək məqsədilə RespublikamıгНК AЯrШpК qКnun-

mailto:azizova@mail.ru
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vericiliyinin tələblərinə ЮвğЮЧlКşНırılmış ЛТr sırК müСüm qКЧЮЧlКr qəЛЮl ШlЮЧmЮşНЮr, ЧШrmКЭТЯ-

hüquqi sənədlər, dövləЭ prШqrКmlКrı СКгırlКЧmış Яə təsНТq ОНТlmТşНТr.   Respublika üçün aktual olan 

ekoloji problemlərТЧ НКвКЧıqlı ТЧФТşКП prinsipləri əsКsıЧНК Сəll edilməsi məqsədilə müvafiq dövlət 

prШqrКmlКrı хərçivəsində tədbirlər görülür.  
Şəhər və qəsəbələrdə tikilməsi, sökülməsi və ЯКбЭКşırı ЭəmТгlТФ Тşlərinin görülməsi tikinti 

sahəsТЧТЧ ЭЮllКЧЭılКrıЧıЧ НТРər sahələrə nisbətəЧ 2 qКЭ КrЭır. BЮ гКmКЧ ЛöвüФ mТqНКrНК ЭЮllКЧЭılКr 
ЛКsНırılır, РОЭНТФМə ЭТФТЧЭТ ЭЮllКЧЭılКrıЧıЧ ЛКsНırılНıqlКrı ərazilər хШбКlır. 

TЮllКЧЭılКrıЧ Эərkibində olan zəhərli maddələr  zərərsizləşНТrТlməlТНТr. TТФТЧЭТ ЭЮllКЧЭılКrıЧıЧ 
təФrКr ОmКlı sКСəsində bir çox material yenidən istifadəyə qКвЭКrılır.  BЮЧlКrНКЧ ЭТФТЧЭТ qЮrКşНırmК 
Тşlərində istifadə üхüЧ вКrКЧmış ЭЮllКЧЭılКr Тхərisində 30 – 40 % dəmir beton ekskavatorlar vasitəsilə 

seçilir. Həmin əraziyə gəЭТrТlmТş КğКМ məmЮlКЭlКrı вОЧТНəЧ бırНКlКЧКrКq müəyyəЧ mКЭОrТКllКrıЧ 
СКгırlКЧmКsıЧНК ТsЭТПКНə ОНТlТr. ArmКЭЮr qırıqlКrı Тsə öz dəyərini həmТşə sКбlКвır. 

TТФТЧЭТ ЭЮllКЧЭılКrı ТхТЧНən betondan istifadə olunma uzun müddət məqsədyönlü hesab edilmir. 

BОЭШЧЮЧ НШğrКЧmКsı ЭШг şəФТllТ ЭКmКmlКвıМıЧıЧ вКrКЧmКsıЧК səbəb olur. Bu zaman qeyd edilən 

əməlТввКЭıЧ  вОrТЧə yetirilməsi üçün əlЯОrТşlТНТr.  Hər şОвНən əvvəl ЛЮ ЭЮllКЧЭılКrıЧ НКşıЧmКsı КrКНКЧ 
qКlНırılır. Hər Тl НüЧвКНК ЭТФТЧЭТ ЭЮllКЧЭılКrıЧıЧ mТqНКrı 2.5 mТlвШЧ ЭШЧ КrЭır.  

TТФТЧЭТ ЭЮllКЧЭılКrıЧıЧ ЛТrləşНТrТlməsТ prШЛlОmТ СКгırНК Лütün sivil ölkələrdə çox kəsФТЧ şəkildə 

görünür. BirləşmТş ЭəşФТlКЭlКrıЧ məlЮmКЭlКrıЧК Рörə, ABŞ Яə Yaponiyada 2014-cü ildə вКlЧıг ЛОЭШЧ 
ilə ЭЮllКЧЭılКrıЧ Сəcmi 360 milyon tondan çox olub. 2015-ci ildən beton və вКrımЛОЭШЧ ЭЮllКЧЭılКrıЧıЧ 
təkrКr ОmКlı məqsədilə texniki iqtisadi, sosial və ekoloji ekspertləri nəzərə КlmКqlК РОЧТş mТqвКslı 
təНqТqКЭ ТşlərТ КpКrılır. 

ВКşКвış ЛТЧКlКrıЧıЧ, СКЛОlə ТsЭТsmКrı гКmКЧı ЭЮllКЧЭılКrıЧ əmələ gəldiyi müəssisə, bina, tikili, 

qЮrğЮ Яə digər obyektlərin layihələndirilməsi zamКЧı ЭЮllКЧЭılКrıЧ ТНКrə ШlЮЧmКsı sКСəsində 

müəyyəЧ ОНТlmТş qКвНКlКrК, ЧШrmКЭТЯlərə və tələblərə ЮвğЮЧ ШlКrКq ЛОlə ЭЮllКЧЭılКrıЧ вığılmКsı üхüЧ 
yerlər  nəzərdə ЭЮЭЮlmКlıНır. 

ZərərsizləşНТrТlmək məqsədilə məТşəЭ  ЭЮllКЧЭılКrı əhali tərəfindən müəyyəЧ ШlЮЧmЮş yerlərdə 

yerləşНТrТlməlidir. Müəyyən olunmayan yerlərdə  ЛЮ ЭЮllКЧЭılКrıЧ КЭılmКsı, sКбlКЧılmКsı Яə 

ЛКsНırılmКsı qКНКğКЧНır. 
Tikinti və ЭТФТЧЭТ mКЭОrТКllКrı sənayesində yüksək sürətli ətraf mühitə zərərli maddələrin 

КЭılmКsıЧıЧ КrЭmКsı Тlə müşКСТНə olunur.  

AsЛОsЭТЧ ТsЭОСsКlКЭıЧНКЧ, КsЛОsЭsОmОЧЭТЧ ТsЭОСsКlı Яə СКгırlКЧmКsıЧНКЧ, СКЛОlə şüşə və ondan 

СКгırlКЧКЧ məmЮlКЭlКrıЧ ЧəticəsindəЧ КlıЧКЧ ЭШг хШб ЭəhlükəlТНТr. AsПКlЭ ЛОЭШЧ гКЯШНlКr, КğКМ ОmКl 
edəЧ гКЯШНlКr, вüЧРül НШlНЮrЮМЮlКr ЛЮrКбКЧ гКЯШНlКr СКЯКЧı müəyyən dərəcədə çirkləndirir. Poli-

merlərə əsasəЧ СКгırlКЧКЧ ЭТФТЧЭТ məmЮlКЭlКrıЧıЧ əmələ gəlməsi vəziyyəti daha da mürəkkəbləşНТrТr. 
Sement və həng tozu bitkilərТ вКЧНırır.  

Tikinti və səЧКвО müəssisələrində mövcud olan qaz-ЭШг ЭЮЭЮМЮ qЮrğЮlКrıЧ əksəriyyəti nasaz 

vəziyyətdəНТr. ВКбıЧ Рələcəkdə güclü səЧКвО pШЭОЧsТКlıЧК mКlТФ ШlКЧ RОspЮЛlТФКmıгНК ЛЮ 
müəssisələr ekoloji cəhətdən müasir tələbata cavab verməyən texnologiya ilə öz fəaliyyətlərini tam 

bərpК ОЭmТş ШlsКlКr ШЧНК ТrТ səЧКвО şəhərlərimizin atmosfer hКЯКsı ЧöЯЛəti dəfə ekoloji fəlakət 

dərəcəsinə хКЭНırılК ЛТlər. Qeyd olunan prШЛlОmlərТЧ Сəll ОНТlməsТ Яə RОspЮЛlТФКНК НКЯКmlı 
ТЧФТşКПıЧ Эəmin edilməsТ üхüЧ КşКğıНКФı sЭrКЭОУТ Эədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir: 

1. Sənaye müəssisələrindəki qaz-toz tutЮМЮ qЮrğЮlКrıЧ əsКslı Эəmir edilməsi və ya yeniləri ilə 

əvəz edilməsi; 

2. Ekoloji tələblərə cavab verməyən köhnə sənaye  vasitələrТЧТЧ ТsЭТsmКrıЧıЧ qКНКğКЧ ОНТlməsi; 
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3.ВКşКвış məskənlərində, yol kəЧКrıЧНК Яə məhəllələrdə вКşıllıqlКrıЧ КrЭırılmКsı вШlЮ Тlə 

КЭmШsПОr СКЯКsıЧıЧ ФОвПТввəЭТЧТЧ вКбşılКşНırılmКsı Яə s. 

İrТ şəhərlərdə  sənaye və məТşəЭ ЭЮllКЧЭılКrıЧıЧ ЮгЮЧ Тllər вığılıЛ ТsЭТПКНəsТг qКlmКsı öг 
növbəsində gərgin ekoloji vəziyyəЭТЧ вКrКЧmКsıЧК səbəЛ ШlmЮşНЮr. İrТ вКşКвış məntəqələrində, 

xüsusən sənaye mərkəzlərində məТşəЭ ЭЮllКЧЭılКrıЧıЧ НКşıЧmКsı Яə yerləşНТrТlməsi də xüsusi 

ЧКrКСКЭlıq НШğЮrЮr. BКФı, SЮmqКвıЭ, Gəncə ФТmТ şəhərlərin kəЧКrlКrıЧНК sКвsıг mТqНКrНК ЭЮllКЧЭı 
pШlТqШЧlКrı вКrКЧmışНır ФТ, ЛЮ НК ətraf mühiti çirkləndirməklə bərabər, həm də insanlКrıЧ sКğlКmlığı 
üçün təhlükə yarada bilən xəstəlik mənbələrinə хОЯrТlmТşНТr. EФШlШУТ ЛКбımНКЧ НКЯКmlı ТЧФТşКП 
prinsiplərinə müЯКПТq ШlКrКq ЭЮllКЧЭılКrıЧ ТНКrə ШlЮЧmКsı üхüЧ КşКğıНКФı sЭrКЭОУТ Эədbirlərin həyata 

keçirilməsi zəruridir: 

1.Təhlükəli sənaye tullКЧЭılКrıЧıЧ вОrləşНТrТlməsТ üхüЧ вОЧТ pШlТqШЧlКrıЧ вКrКНılmКsı; 
2.MəТşəЭ ЭЮllКЧЭılКrıЧıЧ хОşТНlənməsi, utilizə edilməsi və təФrКr ОmКlıЧıЧ ЭəşФТlТ məqsədilə 

mütərəqqi təcrübədən istifadə ШlЮЧmКsı; 
3.EЧОrУТ КlıЧmКsı məqsədilə ЭЮllКЧЭılКrНКЧ səmərəli istifadə . 

Qeyd edək ki, uzun illərin təcrübəsindəЧ РörüЧНüвü ФТmТ, RОspЮЛlТФКmıгНК ТsЭənilən ekoloji 

problem öz həllТЧТ ЭКpmКвıЧМК ,  ЯКбЭ ФОхНТФМə  öz təsirini və mТqвКsıЧı РОЧТşləndirərək zahirən 

əhəmiyyətsiz görünən lokal səviyyədən qalxaraq regional və respЮЛlТФК mТqвКsıЧНК öгüЧü 
göstərməyə ЛКşlКвır.  

Təbiəti mühafizə tədbirlərini həyata keçirmək və ОФШlШУТ qКЧЮЧlКrı Рöгləməklə təbii 

ehtiyКЭlКrНКЧ Кğıllı Яə səmərəlТ şəkildə istifadə bütün bəşəriyyət və həmхТЧТЧ RОspЮЛlТФКmıг 
qКrşısıЧНК НЮrКЧ ən vacib məsələlərdən biridir. Bu gün ekologiya sahəsində КpКrıМı ПЮЧНКmОЧЭКl 
təНqТqКЭlКr ТqЭТsКНТввКЭıЧ вüФsəФ ТЧФТşКП ЭОmpТЧТ Яə təbii sərvətlərdən istifadənin səmərəliliyini 

saxlamaqla əЭrКП müСТЭТЧ qШrЮЧmКsı prШЛlОmТ üгərində cəmləşmТşНТr. BОləliklə də, ТЧФТşКПıЧ məntiqi 

nəticəsi kimi ekologiya elmi təbiət və cəmiyyəЭ КrКsıЧНК əlaqələrin öyrənilməsindən ibarətdir. Bu 

əlaqələrin hüquqi, təsərrüfat, etik, inzibati və s. tənzimlənməsi mərhələsinə - təbiətə ekoetik 

münasibəЭТЧ ПШrmКlКşmКsı mərhələsinə qədəm qШвmЮşНЮr. 
"AzərЛКвМКЧıЧ ОФШОЭТФ prШЛlОmlərТ" ФШЧsОpsТвКsıЧНК Сəm problemlər, həm də ШЧlКrıЧ һəlli 

ШllКrı  müбЭəlТП ЛlШФlКrНК qrЮplКşНırılmışНır. BЮ ФШЧsОpsТвКвК Рörə Azərbaycanda təbiət - 

cəmiyyət münasibətləri kompleksini ekoloji problemlərin  xarakterinə  və  onlarıЧ Сəllinin bilavasitə 

və НШlКвısı вШllКrıЧК ЮвğЮЧ ШlКrКq üх qrЮpК Лölmək mümkündür: 

Birinci qrupa AzərЛКвМКЧıЧ ЛТlКЯКsТЭə ekoloji problemləri və ШЧlКrıЧ СəllТ вШllКrı НКбТlНТr. 
İФТЧМТ qrЮpК ОФШlШУТ prШЛlОmlərin һəllТЧə вКrНım ОНə biləcək təşФТlКЭТ,  elmi-təЭЛТqТ бКrКФЭОrlТ Тşlər 

daxildir. Üçüncü qrupa ekoloji problemlərin həllinə və yaxud bu problemlərin həllТ вШllКrıЧıЧ 
ЭКpılmКsıЧК НШlКвısı Тlə təsiri olan və ya ona köməklik göstərən ekoloji mədəniyyət, ekoloji hüquq, 

təhsil və digər məsələlərlə ЛКğlı prШblemlər daxildir.  

Nəticə: Ekoloji problemlərin həllТ вШllКrı ЛТr sırК müННəalara əsКslКЧır. OnlКr КşКğıНКФılКrНКЧ 
ibarətdir: 

1. bərpК Тşləri də mühafizə tədbirləri kimi təbii komplekslərin ilkin ekoloji parametrlərinə 

ЮвğЮЧ şəkildə КpКrılmКlı Яə onun bərpКsıЧК бТНmət  etməlidir. 

2. bərpК Тşləri və rОsЮrslКrНКЧ sШЧrКФı mərhələdə istifadə edilməsi ən müasir texnologiyalara 

əsaslКЧmКlıНır. нlФəyə gətiriləЧ ЭОбЧШlШРТвКlКrıЧ, бКmmКl Яə СКгır məСsЮllКrıЧ ОФШlШУТ ОФspОrЭТгКsı 
ciddiləşНТrТlməli, Avropa standarЭlКrıЧК ЮвğЮЧlКşНırılmКlıНır. 

3. resurslardan istifadə ilə bilavasitə əlaqədə ШlКЧ ТЧsКЧlКr lКгımТ səviyyədə ekoloji biliklərə 

mКlТФ ШlmКlı, rОsЮrslКrНКЧ ТsЭТПКНənin, ətraf mühitin və ölkəyə daxil olan məСsЮllКrıЧ ОФШlШУТ 
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vəziyyəЭТ СКqqıЧНК ТЧПШrmКsТвК РОЧТş ictimaiyyətə ЯКбЭКşırı хКЭНırılmКlı, əСКlТ КrКsıЧНК ОФШlШУТ 
biliklərТЧ вКвılmКsıЧНКЧ Яə bu sahədə maarifçiliyin gücləndirilməsindən ötrü dövləЭ prШqrКmı 
ТşləЧТЛ СКгırlКЧmКlıНır; 

4. təbiəti mühafizə ilə ЛКğlı qКЧЮЧЯОrТМТlТФ sТsЭОmТ ОФШОЭТФ Эələblərə ЮвğЮЧ ШlКraq 

təkmilləşНТrТlməli, beynəlxalq qanunlara, konvensiyalara, protokollara və RОspЮЛlТФКЧıЧ öг üгərinə 

götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə ЮвğЮЧlКşНırılmКlı Яə rı  məcmuə şəklində nəşr ОНТlməlidir. 
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MüКsТr şəraitdə tikinti və sənaye sahələrində ekoloji   

problemlərin  yaranma səbəbləri 
 

XоLASƏ 
 

Məqalədə ТЧşККЭ Яə sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinə təsir edən ekoloji problemlərə baбılmış-

Нır. QОвН ОНТlmТşНТr ФТ, ОФШlШУТ ЯəziyyəЭТЧ вКбşılКşНırılmКsı Яə sənaye və ТЧşККЭ müəssisələrinin tex-

niki səviyyəsiЧТЧ qКlНırılmКsı RОspЮЛlТФКЧıЧ ТqЭТsКНТввКЭıЧıЧ ən mühüm məsələsidir. 
 Açar sözlər:  ekoloji problemlər, təbiətin mühafizəsi. 
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R.T.Aliyeva  

M.A. Azizova  

The reasons of the ecological problems of the construction and industrial  

enterprises in the modern conditions 
 

SUMMARY 
 

The article studies the ecological problems which influence the activity of the construction and 
industrial enterprises. It notes that the improvement of the ecological state and improvement of the technical 

level of the construction and industrial enterprises is the high-priority task of the economy of the republic.  
Keywords: ecological problems, environmental protection 
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TİKİNTİ MоƏSSİSƏLƏRİNİN İNVESTİSİYA RESURSLARININ  

FORMALAŞMASININ MƏQSƏD VƏ METODOLOGİYASI 
 

Tikinti müəssisələrində rОsЮrs вКЧКşmКsıЧК əsasəЧ rОsЮrslКrıЧıЧ səmərəli idarə edilməsi ШЧlКrıЧ 
investisiya fəaliyyətinin əlЯОrТşlТ ШlmКsıЧı Эəmin etməlidir. Qoyulan məqsədə nail olmaq üçün tikinti 

müəssisələrТЧТЧ ТЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧК, ümЮmТввətlə, investisiyaya olan tələЛКЭıЧ müəyyən 

edilməsi və ШЧlКrıЧ НəqТq ФШШrНТЧКsТвКsıЧıЧ ТМrКsı; Эikinti müəssisələrТЧТЧ ТЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ 
КбЭКrışıЧıЧ ЭəşФТl ОНТlməsi; tikinti müəssisələrТЧТЧ ТЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ ТsЭТПКНəsinin səmərəliliyi-

nin yüksəldilməsi və düzgün qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi; istehsal prosesində investisi-

вК rОsЮrslКrıЧıЧ səmərəli istifadəsinin mütəxəssis tərəfindən qiymətləndirilməsinin həyata keçiril-

məsi kimi məsələlərin həll edilməsi vacibdir. 

Tikintidə ТsЭОСsКl rОsЮrslКrıЧК əmək, maddi və qeyri-maddi resurslar, maliyyə rОsЮrslКrıЧК 
xüsusi, cəlЛ ОНТlmТş, ЛКЧФ ФrОНТЭləri və digər ТЧЯОsЭШrlКrıЧ Яəsaitləri aiddir. 

 Tikinti müəssisələrТЧТЧ ТЧЯОsЭТsТвК КбıЧlКrıЧıЧ Эənzimlənməsi və ТЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ ТsЭТfa-

dəsi ФШЧsОpsТвКsıЧıЧ Эərtib edilməsi üçün investisiya fəaliyyətinin idarə edilməsinə və qiymətləndiril-

məsinə ЮвğЮЧ ЧəzərТ ЛКбışlКrı ТsЭТПКНə etməФ lКгımНır. MüКsТr НöЯrНə əksər müəssisələr investisiya fəaliy-

yətinin idarə edilməsində elmi metodologiyadan istifadənin zəruriliyini, onun istiqamətləri və ПШrmКlКrıЧıЧ 
müəssisənin ümЮmТ ТЧФТşКПıЧК Яə dəвТşən xarici investisiya mühitinə adaptasiya edilməsini nəzərdə 

tuturlar 1, səh. 65. 
БКrТМТ müСТЭТЧ ТЧЯОsЭТsТвК ТmФКЧlКrıЧı ТsЭТПКНə edərək tikinti müəssisələri investisiya 

fəaliyyəЭТЧТ ТЧФТşКП ОЭНТrТr. TТФТЧЭТ müəssisələrinin invesЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ səmərəli istifadəsinə 

xarici mühit amilləri təsТr ОНТr. İЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ ТsЭТПКНə ШlЮЧmКsı məqsədlərinin seçilməsi 

xarici mühitdə və daxildə ЛКş ЯОrən proseslərlə ЛКğlıНır.  
İЧЯОsЭТsТвК prШsОslərТЧТЧ rОКllКşНırılmКsıЧНК СəmТşə qeyri-müəyyənlik gözlənilir. Ona görə də 

inЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ ТsЭТПКНəsinin məqsədi tikintidə idarəetmə sistemini və ШЧК ЮвğЮЧ Рöstərici-

lər sistemini də mürəkkəbləşНТrТr. EвЧТ гКmКЧНК ЭТФТЧЭТ müəssisəsinin investisiya fəaliyyətinin sə-

mərəli idarə edilməsinin qiymətləndirilməsi tələЛ ШlЮЧЮr. RОsЮrs вКЧКşmКsıЧıЧ Эətbiqinə əsasən ti-

kinti müəssisəsinin investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi və investisiya proseslərТЧТЧ ТЧФТşКП ОЭdi-

rilməsi prosesində КşКğıНКФılКrıЧ Чəzərə КlıЧmКsı məqsədə müvafiqdir: 

 Tikinti müəssisələrТ ТЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ ПШrmКlКşmКsı Яə istifadəsТ гКmКЧı бКrТМТ 
mühitdə ЛКş ЯОrən dəвТşТФlТФlər; 

  Tikinti müəssisələrТЧТЧ ТЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ ПШrmКlКşmКsı Яə istifadəsinin məqsədi, 

investisiya fəaliyyəЭТ, ШЧlКrıЧ ТНКrə edilməsi xarici mühitin dinamiklik səviyyəsindəЧ КsılılığıЧı; 
 MüКsТr şəraitdə tikinti müəssisələrinin investisiya fəaliyyətinin maliyyələşНТrТlməsi və 

ТЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ pОrspОФЭТЯНə müəyyən amillərin təsТrТ КlЭıЧНК НəвТşməsini; 

 Tikinti müəssisələrinin investisiya fəaliyyətinin idarə edilməsТ mОЭШНlКrıЧıЧ, üsЮllКrıЧıЧ, 
vəzifə və ПЮЧФsТвКlКrıЧıЧ rОsЮrs вКЧКşmКsıЧК ЮвğЮЧ ШlmКsıЧı. 

Tikinti müəssisələrinin investisiya fəaliyyəti üzrə qərКrlКrıЧ qəbul edilməsi, investisiya 

rОsЮrslКrıЧıЧ ПШrmКlКşmКsı Яə istifadə məqsədinə sistem əmələ gətirən amillər ФТmТ ЛКбılır. 
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İЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ ПШrmКlКşmКsı Яə istifadəsi proseslərТ НüгРüЧ КpКrılmКгsК ТЧЯОsЭТsТвК lКвТСə 

və prШqrКmlКrıЧıЧ rОКllКşНırılmКsı mümФüЧ НОвТl. OЧК Рörə də fəaliyyəЭ prШqrКmı müЧЭəzəm olaraq 

dəqiqləşНТrТlməlТНТr. ВЮбКrıНК qОвН ШlЮЧКЧ Эəkliflərin nəzərə КlıЧmКsı əhəmiyyətli olar. 

Belə ki, investisiya fəaliyyəti ilə ЛКğlı qəbul edilən qərКrlКrı sШЧЮЧМЮ СОsКЛ ОЭmək olmaz. Ona 

həmТşə düzəlТşlər verilməli və dəqiqləşНТrТlməlidir. Buna resurs yaЧКşmКsıЧıЧ Эələbi və tikinti 

müəssisəsinin idarə edilməsinin xarici mühitindəЧ Кsılılığı ФТmТ ЛКбmКq ШlКr. İЧЯОsЭТsТвК rОsursları-
ЧıЧ ПШrmКlКşmКsı Яə istifadəsi bir məqsəd kimi tikinti müəssisəsinin investisiya fəaliyyətinin mode-

lində öz əksini tapmalıНır. İЧЯОsЭТsТвК Пəaliyyətinin modelinin tərЭТЛТ гКmКЧı Фəmiyyət və keyfiyyət 

göstəricilərindən istifadə ШlЮЧЮr. ВЮбКrıНК qОвН ОЭНТФlərimizdən belə nəticə хıбКrmКq ШlКr ФТ, бКrТМТ 
mühit elementlərinin dəвТşməsТ гКmКЧı ЭələЛ ШlЮЧКЧlКrıЧ Эəmin edilməsi məqsədyönümlüdür. 

Fikrimizcə, rОsЮrs вКЧКşmКsıЧıЧ qОвНə КlıЧmКsı ЭТФТЧЭТ müəssisələrində ТЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ 
ПШrmКlКşmКsıЧı, səmərəli istifadəsini və investisiya fəaliyyətinin idarə edilməsi vəziyyətini 

qiymətləndirməyə imkan verir. Ümumiyyətlə, tikinti müəssisələrТЧТЧ rОsЮrslКrıЧıЧ Мəmi – iqtisadi, 

texniki, maliyyə, texnoloji, kadr və xarici mühit elementləri tikinti müəssisələrinin investisiya 

fəaliyyətinin idarə edilməsТЧТЧ ЛКşlıМК ТsЭТqКmətləridir.  

Tikinti müəssisələrinin investisiya fəaliyyəti onun sЭrКЭОУТ plКЧıЧıЧ Эərkib hissəsi olub müxtəlif 

müСТЭ şəraitində müəssisəЧТЧ sКЛТЭlТвТЧТ sКбlКвır, ПəaliyyəЭТЧТЧ вКбşılКşНırılmКsıЧı Эəmin edir, xarici 

mühitdə ЛКş ЯОrən mənfi amillərТЧ qКrşısıЧı КlmКğК ТmФКЧ вКrКНır. Müəssisələr ФОхmТşНə əldə 

etdikləri nailiyyətlər üzərində НКвКЧmКmКlı, müəyyən dəвТşТФlТФlər və düzəlТşlər etməlidirlər. 

ВКlЧıг ЛЮ гКmКЧ вüФsək nəticələr əldə etmək olar.  

Müasir metod və üsЮllКrıЧ ТsЭТПКНə edilməsТ гКmКЧı ЭТФТЧЭТ müəssisələrinin investisiya resursla-

rıЧıЧ ПШrmКlКşmКsı ТsЭТqamətləri və xarici mühit elementlərinin xüsusiyyətlərinin təhlili aparılmalı-
Нır. BЮ sКСədə вКrКЧmış məlЮmКЭlКrı ЭТФТЧЭТ müəssisəsi düzgün qiymətləndirməli və buna müvafiq 

tədbirlər plКЧı СКгırlКmКlıНır. Müəssisə əvvəlcədən öz fəaliyyəti ilə əlaqədar üstünlükləri və nöqsanlКrı 
müəyyən etməli və investisiya fəaliyyəЭТЧТЧ ТşЭТrКФхılКrı КrКsıЧНК qКrşılıqlı əlaqələri yaratmalıНır.  

ВЮбКrıНК РösЭərdiyimiz istiqamətlər üzrə mОЭШНlКrıЧ ТЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ ПШrmКlКşmКsıЧНК 
və investisiya fəaliyyətinin səmərəli idarə edilməsində tətbiqi xarici mühitin amillərТЧТ ЯКбЭıЧНК 
nəzərə КlmКğК ТmФКЧ ЯОrər.  

Birinci növbədə tikinti müəssisələrinin investisiya layihələri təhlil edilərək qiymətləЧНТrТlТr. İrТ 
mТqвКslı lКвТСələr qiymətləndirilərkən onun sosial və ekoloji əhəmiyyəti mütləq dəyərləndirilməli-

НТr. BЮЧЮЧlК вКЧКşı ölФə daxilində tikinti layihələrini həyata keçirərkən onun kommersiya əhə-

miyyətinin qiymətləndirilməsi zərЮrТНТr. AşКğıНКФı sбОmНən göründüyü kimi investisiya layihə-

lərinin idarə edilməsi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üç mərhələdə КpКrılır (Şəkil 1.).  

Layihələndirmənin ilk mərhələsində təЭЛТq ШlЮЧКЧ sТsЭОmlТ вКЧКşmК Яə üsЮllКrıЧ ФШmplОФs 
tədqiqi heç də risklərin təhlili məqsədilə həвКЭК ФОхТrТlmТr, КЧМКq ЛЮЧlКrıЧ əsКsıЧНК КlıЧmış nəticələr 

layihə menecerinə onu həyata keçirməkdə kömək edir 2, səh. 134.  
İЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsinin idarə edilməsinin səmərəlilik göstəriciləri ikinci mərhələdə təhlil edilir. 

Bu mərhələdə ТЧЯОsЭШrЮЧ КбЭКrışı üхüЧ гərЮrТ şərКТЭ вКrКНılır Яə investisiya layihəsinin iqtisadi 

qiymətləndirilməsТ КpКrılır. ƏРər layihələrin sosial-iqtisadi əhəmiyyəti əlЯОrТşlТНТrsə onda həmin 

layihələrin kommersiya səmərəliliyi qiymətləndirilir. Qiymətləndirilən investisiya layihəsi səmərəli 

deyilsə rОКllКşНırmКq üхüЧ ЭöЯsТвə edilmir.  
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Şəkil 1. Tikinti müəssisələrinin investisiya layihəsinin səmərəliliyinin  

qiymətləndirilməsТ ЦОtШdШХШРТвКsı 
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İЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsinin  
səmərəliliyinin 
вШбlКЧılmКsı 

İЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsinin 

kommersiya səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsiЧТЧ ТМrКsı 

İЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsinin 

səmərəliliyinin 
вШбlКЧılmКsı 

İЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsinin 
kommersiya 
səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsinin 
ТМrКsı 

İЧЯОsЭТsТвК 
layihəsinin 

səmərəliliyinin 

вШбlКЧılmКsı 

İЧЯОsЭТsТвК layihəsinin 
işЭТrКФхılКrıЧıЧ tərkibinin 

müəyyən edilməsi 

İЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsinin 
maliyyələşНТrmə mənbə-
lərinin müəyyən edilməsi 

İЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsi üçün 
əlavə variaЧЭlКrıЧ 
ЛКбılmКsı Яə qiymətlən-
dirilməsiЧТЧ ТМrКsı 

İЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsinin 
rОКllКşНırılmКsıЧıЧ 
вШбlКЧılmКsı 

İЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsi  
ТşЭТrКФхılКrıЧıЧ hər 
birinin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsinin 
ТМrКsı 

İЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsinin 
səmərəliliyinin 
вШбlКЧılmКsı 
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Üçüncü mərhələdə maliyyələşНТrmə sбОmТ СКгırlКЧНıqНКЧ sШЧrК ЭТФТЧЭТ müəssisələrinin 

investisiya fəaliyyətinin səmərəli idarə edilməsinin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Həmin 

mərhələdə maliyyə mənbələri və layihədə ТşЭТrКФхılКrıЧ Эərkibi müəyyən edilir. Bundan sonra bir 

ТşЭТrКФхıЧıЧ səmərəliliyi, yəni müəssisələrin, səСmНКrlКrıЧ lКвТСədə ТşЭТrКФıЧıЧ səmərəliliyi 

qiymətləЧНТrТlТr. İЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsində ТşЭТrКФ ОНənlər eyni vaxtda müxtəlif fəaliyyətləri yerinə 

yetirdikdə həmin funksiyalar göstərilməlidir. 

İЧЯОsЭТsТвК Пəaliyyətinin idarəetmə sisteminin səmərəliliyi məlЮmКЭ ЛКЧФıЧıЧ вКrКНılmКsıЧНКЧ 
bilavasitə КsılıНır. BЮ гКmКЧ ТЧПШrmКsТвКlКrıЧ ЭШplКЧmКsıЧıЧ ПКsТləsizliyi təmin edilməli və 

yenilənməlidir. Daxil olan informasiyalara əsasən tikinti müəssisəsi həm daxili və həm də xarici 

investisiya mühitinin əlЯОrТşlТlТвТЧТ qТвmətləndirə bilər. Həmin qiymətləndirmənin nəticəsinə 

müvafiq tikinti müəssisəsТЧТЧ СКгırlКНığı ТЧЯОsЭТsТвК ПəaliyyəЭТЧТЧ sЭrКЭОРТвКsıЧК НəвТşТФlТФlər, 

düzəlТşlər edilə və yenidən qiymətləndirmə КpКrılК ЛТlər.  

Tikinti müəssisələrində investisiya fəaliyyətinin idarə edilməsinin məlЮmКЭ ЛКгКsıЧıЧ 
вКrКНılmКsı üхüЧ ТЧПШrmКsТвКlКrıЧ вığılmКsı, sТsЭОmləşНТrТlməsi,  istifadəsi səmərəlТ ШlmКlı Яə onlara 

əsasən tikinti müəssisəsinin investisiya fəaliyyətinin strateji məqsədinə nail olmaq üçün resurs 

вКЧКşmКsıЧıЧ Эətbiqi zəruridir.  

Tikinti müəssisələrinin fəaliyyət istiqamətlərindəЧ, РörНüвü Тşlərin xüsusiyyətlərindən, 

mТqвКsıЧНКЧ, НТЯОrsТПТФКsТвК НərəcəsindəЧ Кsılı ШlКrКq ШЧЮЧ РösЭəricilər sistemi ПШrmКlКşır. 
İЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ ПШrmКlКşmК mənbələri müəyyən edildikdən sonra tikinti müəssisələrinin 

ТЧЯОsЭТsТвКlКrıЧıЧ Сəcmini dəqiqləşНТrmək olar.  

Tikinti müəssisələrində fəaliyyət göstərən menecerlərТЧ ТбЭТsКsıЧК Яə təcrübəsinə əsasən 

investisiвК rОsЮrslКrıЧıЧ səmərəli istifadə ШlЮЧmКsıЧК,  Рəlirlilik və risk göstəriciləri üzrə investisiya 

fəaliyyəЭТЧТ ШpЭТmКllКşНırmКq ШlКr. İЧЯОsЭТsТвК Пəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən təcrübəli 

investisiya menecerini müəyyənləşНТrmək tikinti müəssisələrinin СКгırФi НöЯr üхüЧ qКrşısıЧНК НЮrКЧ 
əsas məsələlərdən biridir.  

Nəticə. ApКrılКЧ Эədqiqat göstərir ki, tikinti müəssisələrində ТЧЯОsЭТsТвК plКЧlКrı, lКвТСələri və 

prШqrКmlКrı ТЧЯОsЭТsТвК plКЧlКşНırılmКsıЧК əsasəЧ ПШrmКlКşır Яə perspektivdə ШЧlКrıЧ Тşlənməsi 

investisiya səmərəliliyinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər.  

Azərbaycanda tikinti sahəsinin vəziyyətinin təСlТlТЧТЧ КpКrılmКsıЧК Яə tikinti müəssisələrinin 

ТЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ ТНКrə edilməsinə əsasəЧ ТЧЯОsЭТsТвК ТmФКЧlКrıЧıЧ ПШrmКlКşmКsıЧı Яə 

səmərəli istifadəsini müəyyən etmək məqsədi ilə ТЧЯОsЭТsТвК ЛКЧФıЧıЧ вКrКНılmКsı Яə onun 

müntəzəm tənzimlənməsi vacibdir. Qeyd etməФ lКгımНır ФТ, ЭТФТЧЭТ müəssisələrinin investisiya 

fəaliyyətinin tənzimlənməsi və ТЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ səmərəli istifadəsi resurs вКЧКşmКsıЧıЧ 
vəzifələrinə və göstəricilərinə ЮвğЮЧ ШlmКlıНır.  
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Ş.İ.ƏХТгКdə  

Tikinti müəssisələrinin investisiya resurslarının  
ПoЫmКХКşmКЬının məqsəd və metodologiyası 

 
XоLASƏ 

 
Tikinti müəssisələrТЧТЧ ТЧЯОsЭТsТвК rОsЮrslКrıЧıЧ Чəzəri aspektlərinə ЛКбmКmışНКЧ əvvəl, AzərЛКвМКЧıЧ 

tikinti sahəsində müəssisələrinin göstərdikləri fəaliyyəЭТЧ ТmФКЧlКrıЧı КrКşНırКq. TТФТЧЭТ sКСəsinin müasir 
maddi-ЭОбЧТФТ ЛКгКsı Яə səmərəli investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi sahəЧТЧ pОrspОФЭТЯ ТmФКЧlКrıЧı 
КşФКr ОЭməyə ТmФКЧ вКrКНır. TТФТЧЭТ ТqЭТsКНТввКЭıЧ əsas sahələrindən biridir və ölkəЧТЧ ТqЭТsКНТввКЭıЧıЧ 
ТЧФТşКПıЧıЧ sШsТКl, ТqЭТsКНТ Яə texniki məsələlərinin həllində müСüm rШl ШвЧКвır. 

Açar sözlər: formКlКşmК, rОsЮrs, ТЧЯОsЭТsТвК, ТmФКЧ, ОППОФЭТЯlТФ, mОЭШНШlШРТвК 
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S.I.Alizadeh  

 

The purpose and methodology of investment  
resources construction companies 

 
SUMMARY 

 

Before proceeding to the formalization theoretically aspects of investment resources 
construction companies, we distinguish the conditions in which it is currently operating construction sector 
of Azerbaijan. This will allow us to understand the prospects of investment resources on the basis of the 

present state of the material- technical base had grown and the availability of market opportunities for 
effective investment. Of the main branch of the economy and the economic development of the country's 
social, economic and technical issues play an important role 

Keywords: formalization, resources, investment, opportunity, effectiveness, methodology. 
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                TİKİNTİ SEKTORUNDA ƏMƏK RESURSLARI 

 

                                                                    GİRİŞ 
 

ƏməФ rОsЮrslКrı НОНТkdə müəyyəЧ вКş Сəddinə çatan, biliyə və istehsal vərНТşlərinə malik olan, 

istehsal və qeyri istehsal sahələrində хКlışКЧ əhali kütləsТ ЛКşК Нüşülür. OЧlКrıЧ Эərkibinə ancaq, 

iqtisadi cəhətdən fəal əhali deyil, həm də СКгırНК Тşləməyən və Тş КбЭКrmКвКЧ əmək qabiliyyətli 

şəxslərin digər ФКЭОqШrТвКlКrı, Ш МümlədəЧ ТsЭОСsКlКЭНКЧ КвrılmКqlК Эəhsil alanlar da daxil edilir. 

Əmək qabiliyyəЭlТ вКşНК əmək qabiliyyətli əСКlТ КşКğı Яə вЮбКrı вКş СəННТ КrКsıЧНК ШlКЧ Яə hər 

СКЧsı əmək fəaliyyətini həyata keçirmək iqtidarıЧНК ШlКЧlКrНır. 
RОspЮЛlТФКmıгНК вКş Сəddinə müvafiq olaraq əmək qabiliyyətli əhali müxtəlif illərdə müxtəlif 

вКş ФКЭОqШrТвКlКrıЧК əsasən müəyyənləşНТrТlmТşНТr. BОlə ki, 1999-cu ilədəФ ФТşТlər 16-59, qКНıЧlКr 
16-54 вКşНК; 1999-2000-ci illərdə - ФТşТlər 15-60, qКНıЧlКr 15-55 вКşНК; 2001-ci ildəЧ ФТşТlər 15-61, 

qКНıЧlКr 15-56 вКşНК; СКгırНК Тsə  ФТşТlər 15-63, qКНıЧlКr 15-60 вКşНК əmək qabiliyyətli hesab 

olunur. 

ƏməФ rОsЮrslКrıЧıЧ ТsЭТПКНə göstəriciləri a) məşğЮllЮq səviyyəsТ; Л) Тş ЯКбЭı ПШЧНЮЧНКЧ ТsЭТПКНə; 

c) mövsümilik səviyyəsi; d) əmək məСsЮlНКrlığı Яə s. ШlmКqlК ТЧsКЧ rОsЮrslКrıЧК, вəni əmək 

ehtiyКЭlКrıЧК əsКslКЧır.  
ƏməФ ОСЭТввКЭlКrı НОНТФНə əməФ ЛКгКrıЧНК ТşхТ qüЯЯələrТЧТЧ ОСЭТввКЭı Чəzərdə ЭЮЭЮlЮr. Əmək 

ehtiyКЭlКrıЧıЧ əsas hissəsini əmək qabiliyyəti вКşıЧНК ШlКЧ əhali təşФТl ОНТr. Əmək ehtiyКЭlКrı Сəm 

fəaliyyət göstərən və həm də pШЭОЧsТКl ТşхТ qüЯЯəsini özündə ТЧЭОqrКsТвК ОНТr. "Əmək ehtiyКЭlКrı" 
КЧlКвışı "Тş qüЯЯəsТ" КЧlКвışıЧНКЧ НКСК РОЧТş КЧlКвışНır. кüЧФТ " əmək ehtiвКЭlКrı "-ЧК Тşləmək 

qabiliyyətinə malik olub həm ТМЭТmКТ ТsЭОСsКlНК Тşləyənlər, həm də şəбsТ вКrНımхı Яə ev 

təsərrüПКЭıЧНК məşğЮl ШlКЧlКr НКбТlНТr. BКşqК söгlə, Тş qüЯЯəsi dedikdə ЮвğЮЧ ШlКrКq məşğЮl ШlКЧlКr, 
Тşləyənlər, əmək ehtiyКЭlКrı НОНТФНə isə вКlЧıг məşğЮl ШlКЧlКr НОвТl, Сəm də məşğЮl ШlmКвКЧlКr НК 
nəzərdə ЭЮЭЮlЮr. BЮЧНКЧ ЛКşqК, "Тş qüЯЯəsТ" КЧlКвışı "əmək ehtiвКЭlКrı" КЧlКвışı Тlə müqayisədə 

daha çox sosial məzmun kəsЛ ОНТr. Əmək ehtiвКЭlКrıЧıЧ ЛТr СТssəsinə də əmək qabiliyyəЭlТ вКşНКЧ 
ЛöвüФ ШlmКsıЧК ЛКбmКвКrКq, əmək fəaliyyətini davam etdirən əhali də КТН ОНТlТr. BЮЧlКrlК вКЧКşı, 
əmək fəaliyyəti ilə məşğЮl ШlКЧ 16 вКşıЧКНək yeniyetmələr də əmək ehtiyКЭlКrıЧıЧ Эərkib hissəsi 

СОsКЛ ШlЮЧЮr. Əmək ehtiвКЭlКrıЧК НОmШqrКПТФ Яəziyyətin güclü təsiri var.  

Azərbaycanda əmək ehtiвКЭlКrıЧК КşКğıНКФılКr НКбТlНТr: 
 Əmək qabiliyyəЭТ вКşıЧНКЧ бКrТМ ШlКЧ lКФТЧ, ПКФЭТФТ ШlКrКq ТşləyəЧ şəxslər, yəЧТ 63 вКşНКЧ 

вЮбКrı ШlКЧ ФТşТlər, 60 вКşНКЧ вЮбКrı ШlКЧ qКНıЧlКr Яə 15 вКşНКЧ Кг ШlКЧ вОЧТвОЭmələr daxil edilir. 

 Əmək ehtiвКЭlКrıЧК Тşləməyən I və II qrup əmək və müharibə əlilləri və güzəşЭlТ Эəqaüd alan 

və Тşləməyənlər хıбılНıqНКЧ sШЧrК ЛüЭüЧ əmək qabiliyyəЭlТ вКşıЧНК ШlКЧ əhali, yəni 15-63 вКşıЧНК 
ФТşТlər, 15-60 вКşıЧНК qКНıЧlКr НКбТl ОНТlТr. 

ƏməФ rОsЮrslКrı mКСТввətcə istehsal və qeyri – istehsal sahələrində хКlışКЧ müбЭəlif 

ФКЭОqШrТвКlı ТЧsКЧ rОsЮrslКrıНır.  
İЧsКЧ rОsЮrslКrı sШsТКl-iqtisadi kateqoriya olub cəmiyyətin (ölkəЧТЧ) mКlТФ ШlНЮğЮ ПТгТФТ Яə 
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ТЧЭОllОФЭЮКl ТmФКЧlКrıЧ məcmusunu təşФТl ОНТr. OЧЮЧ Эərkibində ən mühüm və КpКrıМı вОrТ ПТгТФТ Яə 

zehni cəhətdəЧ ТЧФТşКП ОЭmТş əmək qabiliyyəЭlТlТФ вКşıЧНК ШlКЧ əhali tutur. Bu isə o deməkdir ki, 

konkret sosial-ТqЭТsКНТ ЭКrТбТ ТЧФТşКП mərhələsində СКЧsı ölФədə ictimai istehsal prosesinin əsКsıЧı Яə 

subyektini təşФТl ОНən əhalinin fiziki və zehni cəhətdən inkişКП ОЭmТş СТssəsi çoxdursa həmin ölkə 

daha çox məСsЮlНКr ТЧsКЧ rОsЮrslКrıЧК mКlТФНТr. İЧsКЧlКr Яə ШЧlКrıЧ ТsЭОНКНı ölФənin ən qiymətli 

resursudur. Buna görə də hər bir ölkədə və regionda həmТЧ rОsЮrslКrıЧ ТНКrə edilməsi və onlardan 

səmərəli istifadə olunması sЭrКЭОУТ Яəzifəyə хОЯrТlmТşНТr. İЧsКЧ rОsЮrslКrıЧıЧ бüsЮsТввəti ondan 

ibarətdir ki, əvvəla, insanlar nə qədər хШб pОşə fəaliyyətinə qШşЮlЮrlКrsК ШЧlКr ЛТr Ш qədər çox həyat 

və pОşə təcrübəsТ qКгКЧır, ЛТr Ш qədər az vaxt ərzində pОşə vəzifələrini daha keyfiyyətlə yerinə 

yetirir, ölkə, müəssisə, təşФТlКЭ Яə s. üçün daha çox dəyərlər вКrКНırlКr. İФТЧМТsТ ТЧsКЧlКr sШsТКl 
idarəetmənin ən mürəkkəЛ ШЛвОФЭТНТr. охüЧМüsü ТЧsКЧlКrıЧ pОşəФКr ШlmКsı üхüЧ Пəaliyyət növləri-

ЧТЧ pОşəФКrlКşmКsı хШбlЮ ФКpТЭКl sərfini tələЛ ОНТr. DörНüЧМüsü pОşəФКrlКrıЧ Пəaliyyətinin səmərəli-

liyinin yüksəФlТвТ ШЧlКrıЧ ТmФКЧlКrıЧıЧ НüгРüЧ ТНКrə edilməsТ sТsЭОmТЧТЧ вКrКНılmКsı Тlə əldə edilir. 

İЧsКЧ rОsЮrslКrıЧıЧ ТНКrə edilməsinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, insanlar rəqabət obyekti 

olaraq məqsədə хКЭmКq üхüЧ ЛКşqК rОsЮrslКrlК вКЧКşı səmərəli yerləşНТrТlməlТ, ТЧФТşКП ОЭНТrТlməli və 

motivləşНТrТlməlidir. Vətənimizin və xarici ölkələrin müəssisələrinin təcrübəsinin ümumiləşdirilmə-

sТ ТЧsКЧ rОsЮrslКrıЧıЧ ТНКrə edilməsinin qlobal məqsəНТЧТЧ ПШrmКlКşНırılmКsıЧК, вəni ölkənin malik 

ШlНЮğЮ əməФ rОsЮrslКrıЧıЧ НКСК səmərəlТ ПШrmКlКşmКsıЧК, ТЧФТşКПıЧК Яə rОКllКşmКsıЧК ТmФКЧ ЯОrТr. 
Bu isə o deməkdir ki, ölkənin hər bir əmək qabiliyyəЭlТ КНКmıЧıЧ Тş qКЛТlТввəЭТ вКбşılКşКМКq, öг 
əmək potensialıЧı ТЧФТşКП ОЭНТrmək və ondan optimal qaydada istifadə etməФ ТmФКЧı КrЭКМКq, ЛЮ Тsə, 

öz növbəsində bütünlükdə ölkəЧТЧ mКlТФ ШlНЮğЮ Тş qüЯЯəsinin fiziki və intellektual imkandan daha 

səmərəli istifadə ШlЮЧmКsıЧК müsЛət təsir göstərəcəkdir. 

İЧsКЧ rОsЮrslКrıЧıЧ ТНКrə edilməsi təşФТlКЭхılıq müСТЭТЧТЧ ЛüЭüЧ КspОФЭlərini əhatə edir və özünə 

inteqrasiya edilməsТ ЛКбımıЧНКЧ вКЧКşılmКsıЧı Эələb edir. Çünki klassik iqtisadi nəzəriyyənin bəzi nü-

mayəndələrТЧТЧ НüşüЧНüвü ФТmТ, НüЧвКНК qlШЛКl rəqabətin yüksəlməsinin milli rəqabət qabiliyyətinin  

ən mühüm amillərini torpaq, kapital və təbii resurslar deyil, yüksəФ ТбЭТsКslı Яə motivləşdirilmТş Т-
ЧsКЧ rОsЮrslКrı ЭəşФТl ОНТr. нlФənin iqtisadi və ЛКşqК ТmФКЧlКrı СəmТЧ rОsЮrslКrıЧ ФОвfiyyətindən və 

xarakterindəЧ КsılıНır. 
İЧsКЧ rОsЮrslКrıЧıЧ ТНКrə edilməsi idarəetmə təcrübəsТЧТ ЛТгЧОs sЭrКЭОРТвКsı Тlə əlaqələndirir. 

Buna görə də, ТЧЧШЯКsТвК бКrКФЭОrТ НКşıвır Яə son məqsəd kimi ölkənin iqtisadi nəticələrinin yüksəl-

dilməsi və əhalinin tələЛКЭıЧıЧ öНənilməsi vəzifəsТЧТ qКrşıвК qШвЮr. BЮЧК Рörə də hər СКЧsı idarəet-

mə məsələsi həll edilərkən insan aspekti, yəЧТ КНКmlКrıЧ ТmФКЧı Яə kadrlara təsiri nəzərə КlıЧmalıНır. 
İЧsКЧ rОsЮrslКrıЧıЧ ТНКrə edilməsində ЛКşlıМК məqsəН ШЧlКrıЧ pШЭОЧsТКlıЧНКЧ, вКrКНıМı 

imkanlarıЧНКЧ mКФsТmЮm ТsЭТПКНə edilməsТНТr. LКФТЧ söгüЧ РОЧТş məЧКsıЧНК ТЧsКЧ rОsЮrslКrıЧıЧ 
idarə edilməsТ КşКğıНКФı ФШmplОФs məsələləri əhatə edir: 

 müəssisə, firma və şТrФətlərТЧ ФШЧФrОЭ sЭrКЭОРТвКsıЧК ЮвğЮЧ РələЧ ТşхТ СОвətinə (ümumi və 

kateqoriyalar üzrə) tələЛКЭıЧ müəyyən edilməsi; 

 əməФ ЛКгКrıЧıЧ qТвmətləndirilməsi və məşğЮllЮq КmТlТЧТЧ Эəhlili; 

 əməФНКşlКrıЧ ФКrвОrКsıЧıЧ plКЧlКşНırılmКsı, ШЧlКrıЧ ТЧФТşКП ТrəliləвТşТ; 
 fəaliyyətin motivləşНТrТlməsТ sТsЭОmТЧТЧ СКгırlКЧmКsı; 
 əmək məСsЮlНКrlığıЧıЧ ТНКrə edilməsi; 

 əmək gəlirlərinin, müəssisə daxili əmək və istehlak ölçüsünün tənzimlənməsi; 

 вКrКНıМı ТşТЧ, Ш МümlədəЧ ЭОбЧТФТ вКrКНıМılığıЧ sЭТmЮllКşНırılmКsı; 
 heyəЭТЧ pОşə - ТбЭТsКs СКгırlığı; 
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                                   Tikinti müəssisəsinin əməФ ЫОЬЮЫЬХКЫı Яə onun tərkibi 
 

Tikinti müəssisəsinin səmərəli fəaliyyəЭТ ШЧЮЧ ФКНrlКrıЧНКЧ, ШrКНК хКlışКЧ ТşхТlərin sərТştələrin-

dəЧ, pОşəФКrlıq Яə ixtisas səviyyələrindən bilavasitə Кsılı ШlЮr. BОlə ki, hər СКЧsı ЛТr ЭТФТЧЭТ müəssi-

səsТЧТЧ ТsЭОСsКl prШqrКmıЧı вОrТЧə yetirmək üçün zərЮrТ sКвНК ТşхТlər tələЛ ШlЮЧЮr. SТПКrТşlər portfe-

lindəki öhdəlikləri yerinə yetirməФ üхüЧ lКгım ШlКЧ ТşхТlərТЧ sКвı müМərrəН КЧlКвış ШlmКвıЛ ШЧlКrıЧ 
müəyyən qruplar üzrə ФШЧФrОЭ sКвıЧı Чəzərdə tutur. Bunun üçün müəssisəЧТЧ ФКНrlКrı ПЮЧФsional 

tərkibinə görə təsnifləndirilir. 

MüəssisəЧТЧ ФКНrlКrı, ТlФ əvvəl, istehsal heyəti və qeyri-istehsal heyəЭТ ФТmТ qrЮplКşНırılır. 
İsЭОСsКl СОвəti icra etdiklərТ ПЮЧФsТвКlКrıЧ бКrКФЭОrТЧə görə fəhlələr, mühəndis-ЭОбЧТФТ ТşхТlər, 

qulluqçular, kiçik xidmətedici heyəЭ, şКРТrНlər və mühafizə ТşхТlərТ ФКЭОqШrТвКlКrıЧК ЛölüЧürlər. 

İsЭОСsКl СОвətinin əsas tərkib hissəsi olan fəhlələr qrupuna bilavasitə tikintidə ТşЭТrКФ ОНən və habelə 

ЭТФТЧЭТ prШsОsТЧТЧ ЧШrmКl РОНТşКЭıЧı Эəmin edəЧ ТşхТlər aid olunurlar.  

İМrК etdiklərТ ТşТЧ бКrКФЭОrТЧНəki fərqlərə görə fəhlələr ФКЭОqШrТвКsıЧı 4 əsas qrupa bölmək olar: 

1.Texnoloji prosesdə ТşЭТrКФ ОНən əmək predmetini emal etmək yolu ilə bilavasitə СКгır məhsula 

çevirən fəhlələr. Lakin bunlardan əlavə, КЯЭШmКЭlКşНırılmış ТsЭОСsallarda fəhlə-ЧТгКmlКвıМılКr НК ЛЮ 
qrupa daxil edilirlər, хüЧФТ ШЧlКr КЯКНКЧlıqlКrıЧ ЧШrmКl ТşТЧТ Эəmin edirlər. Tikinti üçüЧ lКгım ШlКЧ 
mКЭОrТКllКrıЧ, вКrımПКЛrТФКЭlКrıЧ НКşıЧmКsı, КЧЛКrlКşНırılmКsı Яə qШrЮЧmКsı Тlə məşğЮl ШlКЧ Пəhlələr; 

       2. Təmir-tikinti, eləcə də təmir-ЭТФТЧЭТЧТЧ КpКrılmКsı üхüЧ əvvəlcədən həyata keçirilən 

proseslərdə ТşЭТrКФ ОНən fəhlələr; 

3. HКгır məhsulun keyfiyyətinə nəzarəЭ ТşТЧТ ТМrК ОНən fəhlələr. 

Birinci qrupa daxil olan fəhlələr əsas, digər qruplara aid edilənlər isə köməkçi fəhlələr hesab 

olunurlar.  

Mühəndis-texniki, mütəxəssis və rəhbər ТşхТlər ФКЭОqШrТвКsıЧК ТsЭОСsКlК ЭОбЧТФТ rəhbərlТФ ТşТЧТ 
həyata keçirəЧ ТşхТlər aid olunur. ƏqlТ əmək nümayəndələrТ ШlКЧ ЛЮ ФКЭОqШrТвК ТşхТlər istehsala rəh-

bərlik və onun təşФТlТЧТЧ ФШЧstruktor, texnoloji, təşФТlКЭТ-texniki və sırП ТsЭОСsКl məsələləri ilə məş-

ğЮl ШlЮrlКr. BЮ ФКЭОqШrТвК ТşхТlərə müəssisənin rəhbərliyi, menecerlər, ЛКş müЭəxəssislər, sex (sahə, 

növbə) rəisləri, mühəndislər, texniklər, ustalar və s. daxildir. Buraya bəzi iqЭТsКНхılКr (əmək, 

ЧШrmКlКşНırmК Яə s.) da daxil edilir. 

QЮllЮqхЮlКr ФКЭОqШrТвКsıЧК mКlТввə, uçot, təchizat-sКЭış, Нəftərxana və bəzi inzibati-idarə 

ТşхТləri aid olunur. 

ŞКРТrНlər ФКЭОqШrТвКsıЧК Пəhlə pОşəsinə yiyələnmək üçün fərdi və ЛrТqКНК (qrЮp) şəklində həm 

bilavasitə müəssisənin özündə hamilik yolu ilə və həm də ЛКşqК məktəblərə ezamiyyə ШlЮЧmЮş 
gənclər aid olunur. Bu kateqoriyaya habelə müəssisəЧТЧ ЛКlКЧsıЧНК ШlКЧ ЭОбЧТФТ-pОşə məktəblərinin 

şКРТrНləri də daxildir. 

Kiçik xidmətedici heyətə inzibati-idarə ЛТЧКlКrıЧК qЮllЮq ОНən xadimələr, süpürgəçilər, minik 

avtomobillərinin sürücüləri, kuryerlər, paltarasanlar və s. ТşхТlər aiddir. 

Mühafizə ТşхТlərinə isə müəssisənin gözətçiləri və вКЧğıЧНКЧ müСКПТгə ТşхТləri aid edilir. 

Müəssisələrin qeyri-istehsal sahələrində хКlışКЧ ТşхТləri istehsal heyətinə aid edilmir.  

 Fəhlələr ixtisas dərəcələrinə görə НörН qrЮpК ЛölüЧür: ТбЭТsКssıг (ТбЭТsКs Нərəcəsi olmayan), az 

ТбЭТsКslı, ТбЭТsКslı, вüФsək ixtisas dərəcəli. 

Öz-özlüyündə КвНıЧНır ФТ, бüsЮsТ СКгırlıq Эələb etməyəЧ ТşlərТЧ ТМrКsı ТбЭТsКs Нərəcəsi olmayan 

ЛКşqК söгlə, ТбЭТsКssıг Пəhlələr tərəfindəЧ ТМrК ШlЮЧmКlıНır. 
Az ixtisas dərəcəli fəhləЧТЧ бüsЮsТ СКгırlıq ФОхmə müddəti cəmisi bir neçə həftə ərzində ЛКş ЯО-
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rə bilər. Bu qəbildən olan fəhlələrin icra etdiklərТ Тş o qədər də mürəkkəb olmur. İбЭТsКs Нərəcəli, 

ЛКşqa sözlə, ТбЭТsКslı ПəhlələrТЧ СКгırlКЧmКsı 2-3 il müddətində vaxt tələb edir. Yüksək ixtisas dərə-

cəli fəhlələrТЧ СКгırlКЧmКsıЧНК ШЧlКrНК Чəzəri biliklərlə вКЧКşı müəyyəЧ Тş Эəcrübəsinin formalКşması НК 
zəruri əhəmiyyəЭ НКşıвır. BОlə fəhlələr isə nisbətən daha uzunmüddətli vaxt ərzində formalaşır. 

İsЭОСsКl sКСəsində elmi-texniki tərəqqinin təsТrТ КlЭıЧНК tədricəЧ ШlsК НК вЮбКrıНК РösЭərilən 

ixtisas dərəcələrТ КrКsıЧНК ТбЭТsКssıг ПəhlələrТЧ sКвı КгКlmКğК НШğrЮ mОвl ОНТr, вüФsək ixtisas 

dərəcəli fəhlələrТЧ sКвı Тsə КrЭır. 
Hər СКЧsı ЛТr ТsЭОСsКl sКСəsində ixtisas dərəcəsТ КşКğı ШlКЧ ПəhlələrТЧ sКвМК хШб ШlmКsı Ш 

deməkdir ki, həmin sahədə elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərТ lКгımıЧМК Эətbiq olunmur, köməkçi 

Тşlərin, yükləmə-ЛШşКlЭmК, Эəmir və s.-nin mexanikləşНТrТlmə səviyyəsТ КşКğıНır. 
 

 
Tikintidə əməФ ЫОЬЮЫЬХКЫı – mövcud vəziyyət 

 

Tikinti - sənaye, kənd təsərrüПКЭı, Чəqliyyat və digər sahələr ilə вКЧКşı, ölФə ТqЭТsКНТввКЭıЧıЧ 
müstəqil və mühüm sahələrindən biridir. Tikintinin əsas vəzifəsinin, texniki tərəqqinin nailiyyətləri 

əsКsıЧНК ТqЭТsКНТввКЭıЧ sКСələri üzrə yeni tikinti, yenidəЧqЮrmК, РОЧТşləndirmə, texniki vasitələrin 

yenidən təchiz edilməsi, mənzil tikintisi, digər sosial və mədəni-məТşət obyektlərinin istifadəyə 

verilməsindən ibarəЭ ШlНЮğЮЧЮ Чəzərə alsaq bu sahənin ölkə ТqЭТsКНТввКЭıЧıЧ ТЧФТşКПıЧНК müСüm rШl 
ШвЧКНığıЧı Рörərik. Hal-СКгırНК ЭТФТЧЭТ ölФə ТqЭТsКНТввКЭıЧıЧ КpКrıМı sКСələrindən biridir. 

 

 

01.01.2016-Мı ТХ Aгərbaycanda əmək resurslКЫı ЛКЫədə ümumi məХЮmКЭ КşКğıНКФı 
kimidir(cədvəl 1): 

Cədvəl 1. 
 

Əmək resurslaЫı SКвı - min nəfərlə %-lə nisbəti 

ƏСКХТЧТЧ ЬКвı  9700,0 100% 
qКНıЧlКrıЧ sКвı 4869,4 50,2 % əhaliyə nisbətən 

ФТşТlərТЧ sКвı 4830,6 49,8% əhaliyə nisbətən 

əlillərТЧ sКвı 558,4 5,8 % əhaliyə nisbətən 

15 вКşНКЧ вЮбКrı  
şəxslərТЧ sКвı  

7225,0 75,3% əhaliyə nisbətən 

ƏЦək ОСtТвКtХКrıЧıЧ sКвı 6353,5 65,5% əСКХТвə ЧТsЛətəЧ 

əməФ qКЛiliввətli вКşНК əməФ 
qКЛiliввətli əhКlinin sКвı 

6219,0 64,1% əhКliвə nisЛətən 

əməФ qКЛiliввətli вКşНКn вuбКrı 
işləвən şəбslər 

134,5 2,1% ƏməФ ОhtiвКtlКrınК nisЛətən 

İqЭТЬКНТ Пəal əСКХТЧТЧ ЬКвı  4907,8 50,5 % əhaliyə nisbətən 
Фişilər 2542,8 51,8% 

qКНınlКr 2365,0 48,2% 

MəşğЮХ əСКХТЧТЧ ЬКвı 4672,8 95,2% iqtisadi fəal əhaliyə nisbətən 

Фişilər 2446,0 96,0% 

qКНınlКr 2226,8 94,2% 
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İşЬТг əСКХТЧТЧ ЬКвı  235,0 4,8 % iqtisadi fəal əhaliyə nisbətən 

Фişilər 99,6 4,0% 

qКНınlКr 135,4 5,8% 

Qeyri - məşğЮХ əСКХТЧТЧ ЬКвı 2120,5 22,1 % əhaliyə nisbətən 
Фişilər 1000,9 47,2% 

qКНınlКr 1119,6 52,8% 

14-29 вКşХı Рənclərin sayı 2694,0 28,1% əhaliyə nisbətən 
şəhərdə вКşКвКnlКr 1388,2 51,5% 

kənddə вКşКвКnlКr 1305,8 48,5% 

Фişilər 1374,2 51,0 % 

qКНınlКr 1319,8 49,0 % 

İqЭТЬКНТ Пəal gəncləЫТЧ ЬКвı 1274,7 47,3% gənclərin sayına nisbətən 

Фişilər 672,5 52,7% iqtisadi fəal gənclərə nisbə-

tən 

qКНınlКr 602,2 47,3% iqtisadi fəal gənclərə nis-

bətən 

MəşğЮХ РəncləЫТЧ ЬКвı 1150,6 90,3% məşğЮХХЮğЮЧ Ьəviyyəsi 
Фişilər 619,4 91,4% məşğulluğun səviyyəsi 

qКНınlКr 531,2 86,6% məşğulluğun səviyyəsi 

İşЬТг РəncləЫТЧ ЬКвı 124,1 9,7% işЬТгХТвТЧ Ьəviyyəsi 
Фişilər 53,1 8,6% işsiгliвin səviyyəsi 

qКНınlКr 71,0 13,4% işsiгliвin səviyyəsi 

Qeyri - məşğЮХ РəncləЫТЧ ЬКвı 1159,9 43,1 % gəncləЫТЧ ЬКвıЧК ЧТЬЛətən 

Фişilər 577,6 49,8% qeyri məşğul gənclərə nisbətən 

qКНınlКr 582,3 50,2% qeyri məşğul gənclərə nisbətən 

 
Mənbə: ƏƏSMN, MəşğЮХХЮq бТНməЭТЧТЧ СОЬКЛКЭı 
 

 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlЮmКЭıЧК əsasən 2015-ci ildə ölkənin iqtisadi və sosial 

sahələrТЧТЧ ТЧФТşКПı üхüЧ ЛüЭüЧ mКlТввə mənbələrindən əsas kapitala 15957,0 milyon manat vəsait 

yönəlНТlmТşНТr.1Д1Ж Aвrılmış ЯəsКТЭТЧ 9880,6 mТlвШЧ mКЧКЭı (61,9%-i) məСsЮl ТsЭОСsКlı 
obyektlərТЧТЧ, 5046,7 mТlвШЧ mКЧКЭı (31,6%) бТНmət sahələri üzrə obyektlərin, 1029,7 milyon 

mКЧКЭı (6,5%-i) isə ümumi sahəsТ 1927,2 mТЧ ФЯКНrКЭ mОЭr ШlКЧ вКşКвış ОЯlərinin tikintisinə sərf 

ШlЮЧmЮşНЮr.2 [2] 

Ümumi sərmayənin 34,7%-i dövlət 65,3%-i qeyri-dövlət sektorunun sərmayəНКrlКrıЧıЧ pКвıЧК 
НüşmüşНür. ƏsКs ФКpТЭКlК вöЧəlНТlmТş Яəsaitlərin 75,4%-i tikinti-qЮrКşНırmК Тşlərinə sərП ОНТlmТşНТr. 
Daxili mənbələrdən əsas kapitala yönəlНТlmТş Яəsaitin həcmi ümumi sərmayənin 56%-ni təşФТl 
ОЭmТşНТr.3 [3] 

                                                           
1 DSK, SШsТКl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП, вКЧЯКr-НОФКЛr 2015, səС.10 
2 DSK, SШsТКl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП, вКЧЯКr-НОФКЛr 2015, səС.42 
3 DSK, SШsТКl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП, вКЧЯКr-НОФКЛr 2015, səС.42 
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2014-cü ildə ÜDM-in 12,3%-i (2013-cü ildə 10,9%) tikinti sahəsТЧТЧ pКвıЧК НüşmüşНür. TТФТЧЭТ 
sahəsində məşğЮl əСКlТЧТЧ sКвı 334,1 (7,3%) mТЧ Чəfər, mЮгНlК ТşləyəЧ ТşхТlərТЧ sКвı 108,2 (7,1%) 

min nəfər, bu sahədə mЮгНlК ТşləyəЧ qКНıЧlКrıЧ sКвı Тsə 7156 (6,6%) nəfər ШlmЮşНЮr.  
2014-cü ilin göstəricilərinə əsasən il ərzində 40079 (2013-cü ildə 34709) nəfər Тşə qəbul 

ОНТlmТş, 35528 (2013-cü ildə 35795) nəfər isə ТşНəЧ КгКН ОНТlmТşНТr. 2014-cü il ərzində tikinti 

sahəsində ТşхТlərТЧ ШrЭК sТвКСı sКвı 101,9 (2013-cü ildə 101,4) min nəfər, ШrЭК Квlıq ЧШmТЧКl əmək 

СКqqı Тsə 626,9 (2013-cü ildə 625,5) mКЧКЭ ШlmЮşНЮr. 
2012-2014-cü illər ərzində bütün maliyyə mənbələrТ СОsКЛıЧК ümЮmТ sКСəsi 6747,0 min 

ФЯКНrКЭ mОЭr ШlКЧ вКşКвış ОЯlərТ, 2395 хКrpКвılıq бəstəбКЧК ЛТЧКsı, 156562 şКРТrН вОrlТФ ümЮmЭəhsil 

məktəbləri, 6557 yerlik məktəbəqədər təhsil müəssisələri tikilib istifadəyə ЯОrТlmТşНТr. BЮЧНКЧ 
əlavə, qeyd olunan dövrdə ümumi sahəsi 6,7 milyon kvadrat metr olan mənzil tikilib istifadəyə 

ЯОrТlmТşНТr.4 [4] 

Göründüyü kimi, 2012-2014-cü illər ərzində ЭТФТЧЭТ sОФЭШrЮ КrЭım НТЧКmТФКsıЧНК ШlmЮş Яə bu 

sahədəki göstəricilər bir çox MDB ölkələrinin göstəricilərindəЧ бОвlТ üsЭüЧ ШlmЮşНЮr. Məsələn, 

qeyd olunmЮş Тllər ərzində Azərbaycanda ümumi sahəsi 6,7 milyon kvadrat metr mənzil tikintisi 

КpКrılmışНısК ЛЮ РösЭərici ErməЧТsЭКЧНК1,0 mТlвШЧ ФЯКНrКЭ mОЭr, QırğıгısЭКЧНК 2,8 mТlвШЧ ФЯКНrКЭ 
metr, Moldovada 1,2 milyon kvadrat metr, Tacikistanda 3,0 milyon kvadrat mОЭr ШlmЮşНЮr.  

ŞКРТrН вОrТ sКвıЧК Рörə istifadəyə ЯОrТlmТş ümЮmЭəhsil məktəbləri tikintisində isə bu fərq daha 

qКЛКrıqНır. BОlə ki, 2012-2014-cü illər ərzində AzərЛКвМКЧНК 156,7 mТЧ şКРТrН вОrТ ümЮmЭəhsil 

məktəbi istifadəyə ЯОrТlmТşНТsə bu göstərici Ermənistanda 4,3 min, Belarusda 9,8 min, 

QКгКбısЭКЧНК 149,1 mТЧ QırğıгısЭКЧНК 17,7 mТЧ şКРТrН вОrТ ШlmЮşНЮr. EвЧТ РösЭərici istifadəyə 

ЯОrТlmТş məktəbəqədər təhsil müəssisələri, xəstəxanalar, ambulatoriya-poliklinika müəssisələrində 

də özünü büruzə ЯОrmТşНТr.5 [5] 

Lakin son vaxtlar НКşıЧmКг əmlКФ ЛКгКrıЧНКФı НЮrğЮЧlЮq ЭТФТЧЭТ sОФЭШrЮЧК НК öг Эəsirini 

göstərib. Bir zamanlar tikinti bumu вКşКЧКЧ BКФıНК ТЧНТ НОməФ ШlКr ФТ, ЛКrmКqlК sКвılКsı qədər 

ərazidə ЭТФТЧЭТ КpКrılır Яə bu hal tikintidə хКlışКЧlКrıЧ sКвıЧК, Оləcə də ЭТФТЧЭТ mКЭОrТКllКrıЧıЧ 
ТsЭОСsКlıЧК öг mənfi təsirini göstərmТşНТr. BОlə ki, DSK-ЧıЧ məlЮmКЭıЧК əsasən  2016-Мı ТlТЧ вКЧЯКr 
КвıЧНК əsas kapitala yönəlНТlmТş 880,7 mТlвШЧ mКЧКЭ ЯəsaitdəЧ 643 mТlвШЧ mКЧКЭı ЭТФТЧЭТ –
qЮrКşНırmК Тşlərinə КвrılmışНır ФТ, ЛЮ da 2015-ci ilin müvafiq dövründə Квrılmış Яəsaitdən 24,5% 

КгНır. 6[6] HəmхТЧТЧ ЭТФТЧЭТ mКЭОrТКllКrıЧıЧ ТsЭОСsКlı sКСəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr 

tərəfindəЧ ТsЭОСsКl ОНТlmТş məhsulun həcmi 53,6% azalaraq 8,8 milyon manat təşФТl ОЭmТşНТr. 
Sementin ТsЭОСsКlı (101,2 mТЧ ЭШЧ) 46,9%, ЛОЭШЧ qКrışığıЧıЧ ТsЭОСsКlı (43,6 mТЧ ЭШЧ) 52,9%, ЭТФТЧЭТ 
əhəЧРТЧТЧ ТsЭОСsКlı (1046,0 mТЧ ЭШЧ) 31,0%, sОmОЧЭНəЧ, süЧТ НКşНКЧ Яə вК ЛОЭШЧНКЧ ЭТФТЧЭТ ЛlШФlКrı 
və kərpiclərТЧ ТsЭОСsКlı (2182,7 mТЧ ЭШЧ) 81,4% КгКlmışНır.7 [7]  

Göründüyü kimi, əksər ЭТФТЧЭТ mКЭОrТКllКrıЧıЧ ТsЭОСsКlı əvvəlki illərlə müqayisədə бОвlТ КгКlıЛ. 
Buna əsas səbəb tikinti sektorunda görüləЧ Тşlərin səviyyəsТЧТЧ КгКlmКsı Тlə əlaqəlidir. Tikinti 

sОФЭШrЮЧНК ТşТЧ КгКlmКsı Тsə ЭТФТЧЭТ mКЭОrТКllКrıЧК ЭələЛКЭıЧ КгКlmКsıЧК səbəb olur. Nəticədə tikinti 

sОФЭШrЮЧК ШlКЧ вКЭırımlКrıЧ Сəcmi də КгКlmışНır. DSK-ЧıЧ 2015-МТ ТlТЧ 10 Квı üхüЧ məlЮmКЭıЧК 
nəzər yetirsəФ ЭТФТЧЭТ sОФЭШrЮЧК ШlКЧ вКЭırımlКrıЧ 42,2% КгКlНığıЧı РörərТФ. ArКşНırmКlКr 
göstərmТşНТr ФТ, НüЧвК ЛКгКrıЧНК neftin qiyməЭТЧТЧ КşКğı Нüşməsi səbəbindən 2015-ci ildə ölkədə 

ЛКş ЯОrəЧ НОЯКlЯКsТвК ЭТФТЧЭТ sОФЭШrЮЧНК ЛКş ЯОrən proseslərin əsas səbəЛТ ШlmЮşНЮr.  
                                                           
4 http://www.stat.gov.az/source/construction/ 
5 http://www.stat.gov.az/source/construction/ 
6 DSK, http://www.stat.gov.az/macroeconomy/ 
7 DSK, SШsТКl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП, 2016 вКЧЯКr, səС.28 
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TТФТЧЭТ ЬОФЭoЫЮЧНК əməФ ЫОЬЮЫЬХКЫı 
 

XÜLASƏ 
         

 MəqКləНə ЭТФТЧЭТ müəssТsələrТЧНə əməФ rОsЮrslКrı, ШЧlКrıЧ ЭərФТЛТ, ЭТФТЧЭТ müəssТsələrТЧТЧ ЭОбЧТФТ-iqtisadi 
ЯəгТввəЭТ ЛКrəНə məlЮmКЭ ЯОrТlərəФ ölФəНə ЭТФТЧЭТ sОФЭШrЮЧЮЧ sШЧ ТllərНəФТ НТЧКmТФКsı ЭəСlТl ОНТlТr, möЯМЮН 
ЯəгТввəЭ Яə ШЧЮЧ səЛəЛlərТ КrКşНırılır. 

AхКЫ ЬöгХəЫ: əməФ rОsЮrslКrı, əməФ qКЛТlТввəЭlТ əСКlТ, ТqЭТsКНТ ПəКl əСКlТ, ТЧsКЧ rОsЮrslКrı, ТqЭТsКНТ səmə-
rəlТlТФ, plКЧlКşНırmК əsКs ФКpТЭКlК вöЧəlmТş ЯəsКТЭ, ЭТФТЧЭТ-qЮrКşНırmК ТşlərТ, ЭТФТЧЭТ mКЭОrТКllКrıЧıЧ ТsЭОСsКlı. 
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Human resources in the construction sector 

 
SUMMARY 

 
İЧ ЭСО КrЭТМlО  provides information about labor resources, their composition, the technical and economic 

situation of construction enterprises, analyzes the dynamics of the construction sector in recent years and 
investigated the current situation and its causes.  

Keywords: labor resources, able-bodied population, economically active population, human resources, 
economic efficiency, funds directed to the fixed assets, construction and installation work, production of 
construction materials. 
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SƏNAYENİN İNKİŞAFINDA XİDMƏT İNFRASTRUKTURU  
VƏ SAHİBKARLIĞIN ROLU 

 

GТrТş.Bazar münasibətlərТЧТЧ ЭКm ПШrmКlКşНığı Яə rОРТШЧlКrıЧ sosial-iqtisadi yüksəli- şТЧТЧ 
sürətləndiyi müasir mərhələdə ölkənin sənaye  sahələrТЧТЧ ТЧЭОЧsТЯ ТЧФТşКПıЧК ЧКТl ШlЮЧmКsı 
həlledici səviyyədə ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮЧ НüгРüЧ ПШrmКlКşНırılmКsıЧНКЧ Яə onun səmərəli fəaliyyət 

göstərməsindəЧ КsılıНır. нlФə iqtisadiyyatıЧıЧ  НТРər sahələrində ШlНЮğЮ ФТmТ sənaye  sahələrində də 

infrastruktur istehsal sahələrinin səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan texniki, texnoloji və 

sosial xidmət sahələrinin və ШЧlКrıЧ  ТЧФТşКПıЧıЧ  məcmusudur. Maddi-istehsal sahəsТ РОЧТşləndikcə 

onun xammala, köməkçi materiallara, müxtəlif texniki-texnoloji xidmətlərə tələЛКЭı НК КrЭır. 
Beləliklə, sənaye sahələrinin infrastrukturunu təşФТl ОНən xidmət sahələrinin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi mühüm vəzifə ФТmТ qКrşıНК НЮrЮr. 
Sənayedə infrastrukturun iqtisadi mahiyyəti. Azərbaycan RespublikasıЧНК sТвКsТ Яə iqtisadi 

sКЛТЭlТвТЧ ОЭТЛКrlı ПШrmКНК Эəmin edilməsi, dövlət quruculЮğЮ sКСəsində РОЧТşmТqвКslı ТslКСКЭlКrıЧ  
ЮğЮrlК  Сəyata keçirilməsi nəticəsində ölkədə iqtisadi və sТвКsТ ТЧФТşКП sürətləЧmТş, ЛОвЧəlxalq 

aləmdə dövlətin nüfuzu kəskin formada yüksəlmТş, sШsТКl-iqtisadi yüksəlТşə ЧКТl ШlЮЧmЮşНЮr. 
Beləliklə, mТllТ ТqЭТsКНТввКЭıЧ НТРər sahələrində ШlНЮğЮ ФТmТ sənaye sahəsində də ТЧЭОЧsТЯ ТЧФТşКПıЧ 
sürətlənməsi təmТЧ ОНТlmТşНТr. BЮЧЮЧlК əlaqədar olaraq bazar münasibətlərТЧТЧ ЭКmlКşНığı müКsТr 
dövrdə qКrşıНК НЮrКЧ ЛКşlıМК Яəzifə ТqЭТsКНТввКЭıЧ  ЛüЭüЧ sКСələrində ШlНЮğЮ ФТmТ sənaye sahəsində 

də ТЧЭОЧsТЯ ТЧФТşКПК ЧКТl ШlЮЧmКsıНır. Sənayedə ТЧЭОЧsТЯ ТЧФТşКПıЧ Эəmin edilməsi həlledici səviyyədə 

infrastrukturun düzgün təşФТlТ Яə səmərəli fəaliyyət göstərməsindəЧ КsılıНır. 
Bunun üçün sənayedə mövcud maliyyə və əmək sərfinin məqsədəЮвğЮЧ СОsКЛ ОНТlən sahədə, 

müəssisədə, təsərrüfatda cəmləşməsi və ondan səmərəli istifadənin həyata keçirilməsi təmin edil-

məlidir. Buna isə вКlЧıг ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮ müКsТr НöЯrüЧ Эələbləri əsКsıЧНК ЭəşФТl ОЭməklə nail olmaq 

mümkündür. Qeyd etməФ lКгımНır ФТ, sШЧ Тllər ölkəmizdə regional sosial-ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП sТyasətinin 

ЮğЮrlК Сəyata keçirilməsi nəticəsində yüksək iqtisadi göstəricilərə ЧКТl ШlЮЧmЮş, sШsТКl ТЧkişКП 
sürətləЧmТşНТr. BЮЧlКrК ölФəmizdə rОРТШЧlКrıЧ sШsТКl-iqtisadi yüksəlТşТЧə dair qəЛЮl ОНТlmТş Яə 

ЮğЮrlК Сəyata keçirilən DövləЭ PrШqrКmlКrı Чəticəsində ЧКТl ШlЮЧmЮşНЮr. RОРТШЧКl ТЧФТşКПıЧ müvəf-

fəqiyyətlə həyata keçirilməsinin mühüm və ümЮmТ şərti ölkəЧТЧ вОrlТ şəraitinə və bazar münasi-

bətlərinin tələblərinə ЮвğЮЧ ШlКЧ rОРТШЧКl ТЧФТşКП sТвКsətinin müəyyən edilməsidir (1.səh3) Bu si-

yasətə ЮвğЮЧ ШlКrКq ölФədə iqtisadi və sШsТКl ТЧФТşКП əlaqəli və ЭКrКгlı ПШrmКНa təmin edilir ki, bu da 

ТsЭОСsКlıЧ ТЧФТşКПıЧНК ЛüЭüЧ КmТllərin nəzərə КlıЧmКsıЧК, бüsЮsТlə ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮЧ ОЭТЛКrlı ПШrmalКş-

mКsıЧК rОКl şərКТЭ вКrКНır. AгərЛКвМКЧ RОspЮЛlТФКsıЧНК sənaye sahələrТЧТЧ ТЧФТşКПı Яə onun infras-

trukturunun müasir tələblərə ЮвğЮЧ Сəyata keçirilməsi sənayedə ТslКСКЭlКrlК ЛКğlıНır. Sənayedə is-

lКСКЭlКrıЧ səmərəli həyata keçirilməsi onun normativ-СüqЮqТ ЛКгКsıЧıЧ  НüгРüЧ ЭəşФТlТЧНəЧ КsılıНır. 
İslКСКЭlКr Чəticəsində xüsusi mülkiyyəЭ ТЧФТşКП ОНТr, ЛЮ prШsОs ТsЭОСsКl Яə xidmət növlərinin bütün 

mərhələlərini əhatə ОНТr, ШЧlКrıЧ ФОвПiyyəЭТ вКбşılКşır, səmərəliliyi yüksəlir.(2.səh2) Ümumiyyətlə, 

sənayedə islahatlar dərinləşНТФМə və məqsədəЮвğЮЧ СКlНК РОЧТşləndikcə КşКğıНКФılКrК ЧКТl ШlЮnur: 

- müxtəlif mülkiyyət formalКrı ОвЧТ səviyyədə ТЧФТşКП ОНТr; 
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- xüsusi təsərrüПКЭlКr ПШrmКlКşır Яə sКСТЛФКrlıq Пəaliyyətinin səmərəliliyi yüksəlir 

- sКСТЛФКrlıq ПШrmКlКrıЧıЧ  ТsЭОСsКl-iqtisadi əlaqə və mənafeləri təkmilləşТr; 
- sКСТЛФКrlıq ПШrmКlКrıЧıЧ ТsЭОСsКl-iqtisadi göstəriciləri yüksəlir; 

- ЛКгКrıЧ sürətlə ТЧФТşКПıЧК rОКl şərКТЭ вКrКЧır. 
Beləliklə, sənaye sahələrində daha mütərəqqi təsərrüПКЭхılıq ПШrmКlКrıЧНКЧ, ОlmТ -texniki 

tərəqqinin nailiyyətlərindən, müasir texnologiyadan, səmərəlТ ТqЭТsКНТ sЭТmЮllКşmК üsЮllКrıЧНКЧ 
daha geniş ТsЭТПКНəyə ЧКТl ШlЮЧЮr. BЮЧlКrıЧ Чəticəsində sənayedə və onun bütün digər sahələrində 

КşКğıНКФılКr Сəyata keçirilir: 

- əmək məСsЮlНКrlığı вüФsəlir; 

- möЯМЮН ТşхТ qüЯЯəsindən, maliyyə vəsaitindən, əsas fondlardan və s. səmərəli istifadə olunur; 

- əməyin və ТsЭОСsКlıЧ ЭəşФТlТ müКsТrləşТr; 
- məСsЮl ТsЭОСsКlı КrЭır, ТqЭТsКНТ səmərəlilik yüksəlir. 

Ümumiyyətlə, səЧКвОЧТЧ ТЧФТşКПıЧК НКТr Сəyata keçirilən iqtisadi, texniki, texnoloji, sosial-

iqtisadi, təşФТlКЭТ Эədbirlər, habelə iqtisadi mexanizmin yenidən formalКşmКsı Чəticəsində sənayenin 

və onun istehsal bölmələrinin həМmТ РОЧТşləЧТr, ТsЭОСsКlıЧ mТqвКsı КrЭır, əlavə tədbirlərə ehtiyac 

хШбКlır. BЮ ЭədbirlərТЧ ЛКşlıМК ТsЭТqКməti təsərrüfat mexanizminin təkmilləşНТrТlməsi, elmi-texniki 

tərəqqinin sürətlənməsi və xüsusilə sənayedə mövcud potensialdan səmərəli istifadəyə nail 

ШlЮЧmКsıЧНКЧ ТЛКrətdir [3, s. 34]. 

İsЭОСsКlıЧ mТqвКsıЧıЧ РОЧТşlənməsi sənayenin və ona daxil olan istehsal bölmələrТЧТЧ КşКğıНКФı 
materiallara və xidmətlərə tələЛКЭıЧıЧ КrЭmКsıЧК səbəb olur: 

- müxtəlif xammal – materiallara, konstruksiyalara ; 

- enerjiyə, yanacaq-sürЭРü mКЭОrТКllКrıЧК; 
- yüksəФ ТбЭТsКslı müЭəxəssislərə, menecerlərə; 

- texniki təmirə, tikinti xidmətinə, nəqliyyata; 

- бКmmКlıЧ ОmКlı, НКşıЧmКsı, qКЛlКşНırılmКsı, sКбlКЧılmКsı, məhsullКrıЧ sКЭışı бТНmətləri və s.  

Sənayenin istehsal bölmələri üzrə fəaliyyət göstərəЧ sКСТЛФКrlıq ПШrmКlКrı ЛüЭüЧ ЛЮ  
mКЭОrТКllКrı əldə etməФ, ШЧlКrı öг məqsədinə yönəltmək, əlavə xidmətləri həyata keçirmək 

ТmФКЧlКrıЧК mКlТФ ШlmКsКlКr НК ШЧlКrıЧ ТsЭТПКНəsi obyektiv zərurətdir və sКСТЛФКrlığıЧ ТЧФТşКПıЧıЧ  
əsКsıНır. BЮ гərurəti nəzərə alaraq sənaye də müəyyən qrup  sahələrТ ТsЭОСsКlıЧ ТЧФТşКПıЧК Эələb 

olunan xidməЭ Тşlərini yerinə yetirmək məqsədilə ЯКСТН СКlıЧНК ПШrmКlКşКrКq qrЮp СКlıЧНК Пəaliyyət 

göstərirlər. SəЧКвОЧТЧ ТЧФТşКПıЧНК əsas rol oynayan və ШЧЮЧ КвrılmКг Эərkib hissəsini təşФТl ОНən 

belə sahələrin birləşməsinə inПrКsЭrЮФЭЮr НОвТlТr. İЧПrКsЭrЮФЭЮr lКЭıЧ söгü ШlЮЛ lüğəti məЧКsı “КlЭ” 
“КşКğı qЮrЮlЮş” НОməФНТr. İЧПrКsЭrЮФЭЮr бКlq ЭəsərrüПКЭıЧıЧ  ЛКşqК sahələrində ШlНЮğЮ ФТmТ sənayedə 

də istehsal bölmələrinin normal fəaliyyət göstərməsini təmin edən zəruri texnoloji, təşФТlКЭТ, ЭОбЧТФТ 
və  sosial  sahələrin və ШЧlКrıЧ ТЧФТşКПıЧıЧ Мəmindən ibarətdir. [4.səh312] 

Sənayedə sКСТЛФКrlığıЧ sШsТКl-ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ  sürətləndiyi müasir mərhələdə КşКğıНКФılКrıЧ 
həyata keçirilməsi həlledici səviyyədə göstərilən xidmətlərin kəmiyyət və keyfiyyətindəЧ КsılıНır: 

- məСsЮl ТsЭОСsКlıЧıЧ СəМmТЧТЧ КrЭmКsı Яə keyfiyyəЭТЧ вКбşılКşmКsı; 
- əmək və vəsait sərПТЧТЧ КгКlНılmКsı, iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi; 

- ТsЭОСsКl rОsЮrslКrıЧНКЧ, əsas fondlardan, maliyyə vəsaitindəЧ, ТşхТ qüЯЯəsindən səmərəli 

istifadə ШlЮЧmКsı; 
- əmək məСsЮlНКrlığıЧıЧ вüФsəldilməsi, əməyin və ТsЭОСsКlıЧ səmərəli təşФТlТ, 
- istehsal-iqtisadi əlaqə və mənafelərТЧ НüгРüЧ qЮrЮlmКsı. 
Beləliklə, sənayedə ТЧПrКsЭrЮФЭЮr ТsЭОСsКlıЧ  КвrılmКг Эərkib hissəsi olub məСsЮl ТsЭОСsКlıЧıЧ 
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КrЭırılmКsıЧК, ФОвПТввəЭТЧ вКбşılКşmКsıЧК, ТЭФТlərТЧ qКrşısıЧıЧ КlıЧmКsıЧК, ТsЭОСsКlıЧ  ТqЭТsКНТ 
səmərəliliyinin yüksəldilməsinə lКгım ШlКЧ бТНməti göstərir. Sənayedə məСsЮl ТsЭОСsКlıЧıЧ 
КrЭırılmКsı Яə ШЧlКrıЧ вüФsək keyfiyyətlə ТsЭОСlКФхılКrК хКЭНırılmКsı üхüЧ ОСЭТвКЭ Яə mənbələr 

РОЧТşНТr. BЮ prШsОs вКlЧıг Эəkrar istehsal mərhələsindəЧ Кsılı НОвТlНТr, Сəmçinin xidmət sahələri ilə 

də sıб əlaqəНКrНır. Təcrübə göstərТr ФТ, ТЧПrКsЭrЮФЭЮrНК ЛЮrКбılКЧ ЧöqsКЧlКr Яə хКЭışmКmКгlıqlКr 
bəzən istehsal prosesində ЛЮrКбılКЧ ЧöqsКЧ Яə хКЭışmКmКгlıqlКrК ЧТsЛətən daha böyük ziyan vurur. 

Ümumiyyətlə, istehsal sahələrində ТЧПrКsЭrЮФЭЮr ТsЭОСsКlıЧ səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün 

mütləq və zəruri olan texniki-texnoloji, sosial-mədəni xidmət növləri və sahələrinin ümumi 

cəmindən ibarəЭНТr, ТsЭОСsКlıЧ ТЧФТşКПıЧНК, səmərəliliyin yüksəldilməsində həlledici əhəmiyyətə 

malikdir. [5.səh193] 

Sənayedə infrastrukturun istiqamətləri. AzərЛКвМКЧ RОspЮЛlТФКsı rОРТШЧlКrıЧıЧ sШsТКl-iqtisa-

НТ ТЧФТşКПıЧıЧ sürətləЧНТвТ, rОРТШЧlКrНК  sКСТЛФКrlıq Пəaliyyətinin yüksəldiyi müasir dövrdə ШЧlКrıЧ 
inФТşКП səviyyəsТЧТЧ КrЭmКsı Яə iqtisadi səmərəliliyinin yüksəlməsi infrastrukturun düzgün təşФТlТ Яə 

xüsusilə onun istiqamətlərinin tələЛКЭК ЮвğЮЧ qЮrЮlmКsı Тlə ЛКğlıНır. İЧПrКsЭrЮФЭЮrЮЧ ТsЭТqКməti 

müəyyən edilərkən sənaye sahəsТЧТЧ ümЮmТ ТЧФТşКПıЧıЧ  səviyyəsТ, rОРТШЧlКrıЧ  бüsЮsТввəti, hər bir 

rОРТШЧЮЧ  ФКНr ОСЭТвКЭı, əsas fondla təmin edilməsi, maliyyə mənbəyi, əmək  resursu, mövcud 

ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮ, ШЧЮЧ ТЧФТşКП ОЭНТrТlməsТ ТmФКЧlКrı Яə s. ciddi qaydada nəzərə КlıЧmКlıНır. 
MəlЮm ШlНЮğЮ ФТmТ, ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮЧ ЛКşlıМК Яəzifəsi istehsal sahələrinə tələb olunan texnoloji, 

texniki, təşФТlКЭТ, sШsТКl-iqtisadi və s. müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi və bu xidmətlərin istehsal 

sahələrinin tələbləri səviyyəsində həyata keçirilməsidir. Eyni zamanda infrastruktur həmçinin 

КşКğıНКФı ЛКşlıМК Яəzifələri də təmin edir: 

- istehsal sahələrinin fəaliyyətini müxtəlif xidmət növlərinin həyata keçirilməsindən azad edir; 

- istehsal sahələrinin diqqəЭТЧТЧ вКвıЧmКsıЧК ТmФКЧ ЯОrmТr, ШЧlКrıЧ НТqqətinin bilavasitə 

istehsal prosesində cəmləşНТrТlməsinə şərКТЭ вКrКНır. 
Sənaye sahəsində infrastruktur müasir dövrdə böyük əhəmiyyətə malikdir və bu əhəmiyyət 

getdikcə yüksəlir. Belə ki, sənayedə məСsЮl ТsЭОСsКlı РОЭНТФМə хШбКlır, ШЧlКrıЧ ЯКбЭıЧНК Эədarük 

olunmКsı, ФОвПТввəЭТЧТЧ qШrЮЧmКsı ШlНЮqМК ЯКМТЛНТr. кüЧФТ, ЭТФТЧЭТ mКЭОrТКllКrı, ЭТФТЧЭТ Яə digər 

ТsЭОСlКФхılКr НКСК ФОвПТввətli məСsЮl КlmКğК mКrКq  РösЭərirlər. BЮ, ТsЭОСsКlхılКrıЧ  Рəlirlərinin art-

mКsıЧК ТmФКЧ ЯОrТr, РОЧТş Эəkrar istehsal daha da yüksəlir. SКСТЛФКrlКr ТsЭОСsКlıЧ ТЧФТşКПı üхüЧ Эələb 

olunan xidmətlərТ ЯКбЭıЧНК Яə keyfiyyətlə həyata keçirməФ ТmФКЧıЧК mКlТФ НОвТllər. Çünki, onlar 

cəmi bir neçə nəfərdən ibarəЭ ШlКrКq ПШrmКlКşırlКr, ШЧlКrıЧ ЭələЛ ШlЮЧКЧ rОsЮrslКrı хШб məhduddur. 

Bütün bunlar sКСТЛФКrlıq ПШrmКlКrıЧıЧ müбЭəlif  xidmət növlərinə ОСЭТвКМıЧıЧ КrЭmКsıЧК səbəb olur. 

Qeyd etməФ lКгımНır ФТ, sənayedə ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮЧ ТЧФТşКП ТsЭТqКməti müxtəlТПНТr. ƏЧ əsas 

istiqamətlər isə ЛЮЧlКrНır:  
  - Nəqliyyat növləri və elektrik enerji ötürücüləri; 

- Maddi-texniki təchizat, təНКrüФ, sКЭışıЧ ЭəşФТlТ Тlə əlaqədar olan sahələr  

- Su təМСТгКЭı Яə su təmТЧКЭı Тlə əlaqədar olan sahələr; 

- Xüsusi xidmət sahələri ; 

- Rabitə sistemlərТ, ТЧПШrmКsТвК ЭОбЧШlШРТвКlКrı; 
- Elmi-təНqТqКЭ Тşləri, innovasiya və elmi-texniki tərəqqi sahələri. 

  İslКСКЭlКrıЧ ЮğЮrlК КpКrılmКsı Чəticəsində ölkəmizdə müxtəlif təsərrüПКЭхılıq ПШrmКlКrı 
ТЧФТşКП ОЭmТş, sКСТЛФКrlıq ПəaliyyəЭТ РОЧТşləЧmТş, КгКН ЛКгКr müЧКsТЛətlərТ ПШrmКlКşmışНır. 
Beləliklə, istehsal və xidmət sahələrinin əlaqələrТ РОЧТşləЧmТş, вОЧТ ЧöЯ ТsЭОСsКl Яə xidmət sahələri 

вКrКЧmışНır. BЮ müЧКsТЛətlərТЧ ТЧФТşКПıЧК, müКsТrləşməsinə və səmərəliliyinin yüksəldilməsinə dair 
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tədbirlər həвКЭК ФОхТrТlmТşНТr. БüsЮsТlə ЭТФТЧЭТ mКЭОrТКllКrı müəssisələrinin müasirləşməsi, 

məhsullarıЧ НКşıЧmКsı, sКбlКЧılmКsı, sКЭışı ТsЭТqКmətində diqqətəlКвТq Тşlər КpКrılmışНır. BüЭüЧ 
ЛЮЧlКr бКmmКl ТsЭОСsКlıЧıЧ хШбКlmКsıЧК, ФОвПТввəЭТЧТЧ бОвlТ вКбşılКşmКsıЧК, əhalinin sənaye 

məСsЮllКrıЧК ЭələЛКЭıЧıЧ öНənilməsinə, həвКЭ şəraitinin yüksəlməsinə səbəb olmЮş, НКбТlТ ЛКгКrıЧ 
idxal məСsЮllКrıЧНКЧ qШrЮЧmКsıЧК бОвlТ ЧКТl ШlЮЧmЮşНЮr. 

Sənayedə bazar münasibətlərТЧТЧ ТЧФТşКПı, sКСТЛФКrlıq ПəaliyyəЭТЧТЧ ПШrmКlКşmКsı, КгКН ЛКгКr 
subyektlərinin fəaliyyəЭТЧТЧ РОЧТşlənməsТ ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮЧ ТЧФТşКПıЧК Сəlledici təsir göstərmТşНТr. 
Bunun nəticəsində istehsal müəssisələrində infrastruktur sahələrТ КrКsıЧНК əlaqələr dərinləşmТş, 
ШЧlКrıЧ səmərəliliyi yüksəlmТşНТr. İЧПrКsЭrЮФЭЮrЮЧ sənaye məСsЮllКrı бКmmКlı ТsЭОСsКl ОНən, istehsal 

vasitələrТЧТЧ ТsЭОСsКlıЧı Сəyata keçirən, habelə son məСsЮl ТsЭОСsКlıЧı КpКrКЧ sКСələr КrКsıЧНК əlaqə 

yarКЭmКq ПЮЧФsТвКsı Фəskin dəвТşmТş, ШЧlКrıЧ sərbəst fəaliyyət göstərməsinə əlЯОrТşlТ şərait 

вКrКЭmışНır. HКгırНК sənayedə ТЧПrКsЭrЮФЭЮr ЛКşlıМК ШlКrКq ТsЭОСsКl Яə sШsТКl бКrКФЭОrlТ ШlЮЛ РОЧТş 
əhatəli xidməЭ şəbəkəsТ ФТmТ ПШrmКlКşmış, sənaye sahələrinin bütün bölmələrТ КrКsıЧНК məqsədəuy-

ğЮЧ əlaqələr вКrКЭmКqlК ШЧlКrıЧ səmərəli fəaliyyət göstərməsinə rОКl ТmФКЧlКr КхmışНır.[5.səh164] 

Sənaye infrastrukturun əhatəsi. Bazar münasibətlərinin müasir ТЧФТşКПı Яə sКСТЛФКrlıq 
fəaliyyəЭТЧТЧ РОЧТşləЧНТвТ şəraitdə sənayedə məhsuldar qüvvələrТЧ ТЧФТşКПı sürətlənir, ictimai əmək  

bölgüsü dərinləşТr, ТЧЭОqrКsТвК prШsОsТ РОЧТşləЧТr, ТsЭОСsКlıЧ Яə xidməЭТЧ ТбЭТsКslКşmКsı prШsОsТ 
güclənir, yeni-yeni istehsal sahələri və xidmət növlərТ вКrКЧır, sШЧ məСsЮl ТsЭОСsКlıЧıЧ  КrЭımıЧК ЧКТl 
olunur. Beləliklə, məСsЮl ТsЭОСsКlıЧК Яə onun keyfiyyətinin yüksəlməsinə, istehsal olunan son 

məСsЮllКrıЧ хОşТНТЧТЧ хШбКlmКsıЧК, ФОвПТввəЭТЧТЧ вКбşılКşmКsıЧК mКrКq НКСК НК вüФsəlir. Sənaye 

müəssisələrində бКmmКl ТsЭОСsКlıЧК, Эədarükünə, emalıЧК, sКЭışıЧК, qКЛlКşНırılmКsıЧК НКСК хШб sК-

hibkar cəlb olunur. Bütün bunlar xidmət növlərinin, yəni infrastrukturun keyfiyyətinin yüksəldilmə-

sinə, nəzarətin yüksəldilməsinə, ШЧК mКrКğıЧ КrЭmКsına səbəb olur. Beləliklə, infrastrukturun xidmət 

göstərmək üzrə əhatəsТ КrЭır, ЛЮ prШsОs ТsЭОСsКlıЧ  ЛüЭüЧ mərhələlərini – ТsЭОСsКlıЧ  ЭОбnologiyasıЧ-

dan son məСsЮlЮЧ sКЭışı Яə ТsЭОСlКФıЧК qədər hər bir mərhələni əhatə edir. Nəticədə infrastruktur 

sənaye məСsЮlЮ ТsЭОСsКlıЧıЧ  Эərkibinə daxil olur və onun əsas sahəsinə çevrilir. 

Ümumiyyətlə, infrastruktur təkrar istehsal-istehlak mərhələlərini əhatə etmək və tələb olunan 

xidmətləri yerinə yetirməklə вОФЮЧlКşmır, Сəmçinin infrastruktur  bütün növ istehsal olunan 

məСsЮllКrıЧ əmək və vəsait sərПТЧТЧ КşКğı sКlıЧmКsıЧНК Яə iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsində 

həllОНТМТ rШl ШвЧКвır Яə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də məhsul istehsal edən bölmə və 

sahələr infrastrukturun səmərəli həyata keçirilməsi və onun istehsal prosesinin bütün mərhələlərini 

düzgün əhatə etməsТ üхüЧ mКrКqlıНır. 
SəЧКвОЧТЧ müКsТr ТЧФТşКПı şəraitində infrastruktur istehsal proseslərinə xidmət göstərmə 

əhatəsinə görə əsasəЧ КşКğıНКФı СТssələrə bölünür: 

- bilavasitə sənaye müəssisələri və бКmmКl ТsЭОСsКlı sКСələrinə xidmət göstərən sahələr. Buraya 

texniki xidmət və texniki təmir, tikinti xidmətləri ilə əlaqədar xidmətlər,  texniki nəzarət xidməti, 

təbiəti mühafizəsi xidməti,  elmi-tədqiqat və elmi təminat xidmətləri daxildir. 

- sənaye бКmmКlı Яə вКrımПКЛrТФКЭlКr ТsЭОСsКl ОНən və бКmmКlıЧ ОmКlıЧı КpКrКЧ sənaye 

sahələrinə xidmət göstərən sahələr. Bunlara aiddir: təНКrüФ ПШrmКlКrı, бКmmКl Яə son məhsulu 

sКбlКвКЧ КЧЛКrlКr,  qКЛlКşНırmК müəssisələrТ, sКЭışlК məşğЮl ШlКЧ sКСələr və s. 

- sənayenin bütün sahələrinə xidmət edən sahələr. Bunlara daxildir: yol-nəqliyyat təsərrüПКЭı 
sistemi, maddi-texniki təМСТгКЭ ПШrmКlКrı, ЭТФТЧЭТ-qЮrКşНırmК Тşləri sistemi, enerji təmТЧКЭı, rКЛТЭə və 

ТЧПШrmКsТвК ЭОбЧШlШРТвКlКrı, səhiyyə, kommunal-məТşət, təhsil, elm, idman və s. 

Beləliklə, КвНıЧ ШlЮr ФТ, sənayedə infrastrukturun xidmət göstərmə əhatəsТ РОЧТşlənir və bu 
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əhatə islahatlar dərinləşНТФМə, bazar münasibətlərТ ТЧФТşКП ОЭНТФМə КrЭır. HКгırНК sənaye sahələrinin 

bölmələrinin istehsal sahəsinin elə bir mərhələsi və prosesi yoxdur ki, orada xidmətin bu və ya digər 

növü həyata keçirilməsin. MəlЮm ШlНЮğЮ  ТsЭОСsКl sКСəsində РОЧТş ЭəФrКr ТsЭОСsКlıЧ ТЧФТşКПıЧНК 
ТЧПrКsЭrЮФЭЮrК ЛТrЛКşК ТşЭТrКФ ОЭmТr. İЧПrКsЭrЮФЭЮr ТsЭОСsКl prШsОsТЧТЧ ЧШrmКl ТЧФТşКПıЧıЧ  Эəmin 

edilməsinə xidmət göstərir. Ona görə də  ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮЧ ТЧФТşКПıЧК, ШЧЮЧ əhatə dairəsinin 

РОЧТşlənməsinə xüsusi diqqət və qКвğı РösЭərilir. 

Nəticə. Fikrimizcə sənayenin bazar münasibətlərinin tələbləri səviyyəsində ТЧФТşКП ОЭНТвТ müКsТr 
mərhələdə КşКğıНКФılКr Сəlledici səviyyədə infrastrukturun elmi əsКslКrlК qЮrЮlmКsıЧНКЧ КsılıНır: 

- MöЯМЮН  ТsЭОСsКl rОsЮrslКrıЧНКЧ səmərəli istifadə edilməsi; 

-Maddi-texniki təМСТгКЭıЧ ЛКгКr müЧКsТЛətləri səviyyəsində həyata keçirilməsi; 

- Tədarük, emal, xammal və son məСsЮllКrıЧ sКбlКЧılmКsı, qКЛlКşНırılmКsı Яə sКЭışı Тşlərinin 

müasir dövrün tələbləri səviyyəsində təşФТlТ; 
- İsЭОСsКl ШlЮЧКЧ бКmmКlıЧ Яə son məСsЮllКrıЧ хОşТНТЧТЧ КrЭırılmКsı Яə keyfiyyəЭТЧТЧ КrНıМıl 

olaraq yüksəldilməsi, itkilərТЧ qКrşısıЧıЧ  КlıЧmКsı; 
- Əmək məhsulНКrlığıЧıЧ вüФsəldilməsi, xammal və son məСsЮllКrıЧ əmək və vəsait sərfinin 

КşКğı sКlıЧmКsı; 
- GəlirlərТЧ КrЭırılmКsı, ШЧlКrНКЧ səmərəli istifadə ШlЮЧmКsı, РОЧТş ЭəФrКr ТsЭОСsКlıЧ ТЧФТşКПı, 

əhalinin həвКЭ şərКТЭТЧТЧ вКбşılКşmКsı, mКННТ mКrКğıЧ вüФsəldilməsi. 

Qeyd edilənlərТЧ НüгРüЧ ПШrmКlКşmКsı Яə səmərəli fəaliyyət göstərilməsi müasir mərhələdə 

sənayenin və sКСТЛФКrlığıЧ ТЧФТşКПıЧК müsЛət təsir göstərmТş ШlКr. 
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SUMMARY 
 

The importance and role of the infrastructure is explained in the modern stage of the social-economy 
progress in the industries and supply for its intensive rising. They have to be materialized correctly for 
getting social-economy success in industries. 
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GТrТş.RОspЮЛlТФКmıгНК sənaye siyasətinin əsКsı ФОхən əsrin 70-80-ci illərində ümummilli lider 

Heydər ƏlТвОЯ ЭərəfindəЧ qШвЮlmЮşНЮr. BОlə ki, ölkəmizin sosial-iqtisadi cəhətdən güclənməsi, 

sənaye müəssisələrТЧТЧ НКЯКmlı Яə sЭКЛТl ТЧФТşКП ОЭНТrТlməsindən bilavasitə КsılıНır. Məhz Heydər 

ƏlТвОЯ Эərəfindən irəli sürülən ideyalara əsaslanaraq "Azərbaycan 2020: Gələcəyə ЛКбış" İЧФТşКП 
KШЧsОpsТвКsıЧНК səЧКвОЧТЧ,  Мümlədən qeyri-neft səЧКвОsТЧТЧ ТЧФТşКПı Тlə ЛКğlı Чəzərdə tutulan 

əsas hədəflər СКгırlКЧmışНır. İqЭТsКНТ ТЧФТşКП ФШЧsОpsТвКsıЧНК qКrşıвК qШвЮlmЮş sЭrКЭОРТвКвК ЮвğЮЧ 
sənaye sahəsində əldə ОНТlmТş ЧКТlТввətlər, mКФrШТqЭТsКНТ sКЛТЭlТФ, НТЧКmТФ ТqЭТsКНТ КrЭım, ТşsТгlТФ Яə 

yoxsulluq səviyyəsТЧТЧ КгКlНılmКsı, əСКlТЧТЧ rТПКС СКlıЧıЧ вüФsəlməsi, iqtisadi təhlükəsizlik 

sahəsində əldə ОНТlmТş ЮğЮrlКr AгərЛКвМКЧ RОspЮЛlТФКsıЧıЧ PrОгТНОЧЭТ МəЧКЛ İlСКm ƏlТвОЯТЧ 
rəhbərlТвТ КlЭıЧНК Сəyata keçirilən sistemli və КrНıМıl Пəaliyyətin nəticəsidir. [1,2] Məhz bu 

istiqamətdə həyata keçiriləЧ ЮğЮrlЮ ТslКСКЭlКrıЧ НКЯКmı ФТmТ 2014-cü ilin "Sənaye ili" elan 

edilməsini göstərmək olar. "SəЧКвО ТlТ"ЧТЧ ЛКşlıМК məqsədi ölkəmТгТЧ mКФrШТqЭТsКНТ ТЧФТşКПı 
problemini həll etməkdən ibarət idi. Yəni, səЧКвО ТsЭОСsКlıЧНК бКrТМТ НöЯlətlərdəЧ Кsılılığı 
minumuma endirməФ, ТНбКlı КгКlЭmКq, ТsЭОСsКl ОНТlən sənaye məСsЮllКrıЧıЧ rəqabətəНКЯКmlılığıЧı 
КrЭırmКq Яə ТбrКМКЭı хШбКlЭmКq. EвЧТ гКmКЧНК, бКmmКl Яə вКrım-ПКЛrТФКЭ ТбrКМКЭıЧı mümФüЧ qədər 

КгКlЭmКq, СКгır məСsЮl ТsЭОСsКlıЧК üsЭüЧlüФ ЯОrТlmək. Belə ki, adətən sənayesi zəif olan ölkələr 

бКmmКl ТбrКМКЭıЧК üstünlük verirlər. Bütün bu və digər zəruri hadisələr sənaye müəssisələrinin 

sЭКЛТl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП sЭrКЭОРТвКsıЧıЧ вОЧТ ОlmТ əsКslКrıЧıЧ ПШrmКlКşНırılmКsıЧı ЯКМТЛ ОЭmТşНТr. 
Bütün bunlar isə, tikinti müəssisələrТЧТЧ sЭКЛТl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ Чəzəri əsaslКrıЧıЧ Эədqiq 

edilməsini tələb edir. 

Tikinti müəssisələЫТЧТЧ ЬЭКЛТХ ТqТЬКНТ ТЧФТşКПı. MüКsТr şəraitdə tikinti müəssisələrТЧТЧ НКЯКmlı 
ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПı Тlə ЛКğlı prШЛlОmlərin həlli həm RОspЮЛlТФКmıгНК, Сəm də ТqТsКНТввКЭı ТЧФТşКП ОЭmТş 
əksər sənaye ölkələrində diqqət mərkəzindədir. 

mailto:hasanovhuseyn@hotmail.com
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Məhz bu zərurətdən irəli gələrək iqtisadi ədəЛТввКЭlКrНК НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧ Чəzəri 

əsКslКrı üгrə müxtəlТП вКЧКşmКlКr möЯМЮННЮr. BОlə ki, müəssisəЧТЧ НКЯКmlı sЭКЛТl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПı 
dedikdə istifadə olunan bütün istehsal rОsЮrslКrıЧıЧ səmərəlТ КrЭımı Яə keyfiyyətli təmТЧКЭı гКmКЧı 
onun istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi nəticələrТЧТЧ sЭКЛТl КrЭımı ЛКşК Нüşülür. Д3,4Ж DТРər 

tərəfdən isə, müəssisəЧТЧ НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП  Сəddləri, göstəriciləri və şərtlərТ СКгırlanarkən 

КşКğıНКФı ЛТr sırК СКllКrıЧ НК Чəzərə КlıЧmКsı ЯКМТЛНТr: 
1. Müəssisə sənayenin, bütünlükdə isə ТqЭТsКНТввКЭıЧ ТlФ Сəlqəsi olsa da belə makroiqtisadi 

sistemin çox kiçik hissəsidir. Bu səbəbdən də iri sosial-iqtisadi sistemlərə qШвЮlКЧ НКЯКmlı ТЧФТşКП 
tələblərini kiçik müəssisə səviyyəsinə keçirmək olmaz. Belə ki, makroiqtisadi sistemlərТЧ НКЯКmlı 
ТЧФТşКПıЧНК ОФШlШУТ бКrКФЭОrТsЭТФК əsas göstərici olsada sənaye müəssisəsi səviyyəsində onun 

əhəmiyyəЭТ КгКlır. ƏlЛəttə, ekoloji standartlara riayət etmək lКгımНır, üsЭəlik sənaye müəssisələri 

şəhərin mərkəzində yerləşərsə müəssisə üçün ekoloji tələblər daha yüksək əhəmiyyəЭ НКşıвır. 
BЮЧЮЧlК вКЧКşı ЭТФТЧЭТ sənayesi müəssisələrinin müxtəlif yerlərdə möЯМЮН ШlmКsı НТРər amillərin 

nəzərə КlıЧmКsıЧı НК Эələb edir. 

2. Tikinti müəssisəsТЧТЧ НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ əsКs şərti onun bütün növ resurslarla təmin 

ШlЮЧmКsıНır. BЮЧК Рörə də sЭКЛТl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПı бКrКФЭОrТгə edən göstəricilər müəssisənin 

təsərrüfat fəaliyyəti prosesində ЛüЭüЧ rОsЮrslКrıЧ möЯМЮНlЮğЮnu və səmərəli istifadəsini 

qiymətləndirməlidir. 

3. İqЭТsКНТввКЭıЧ ТЧФТşКПıЧıЧ Сər bir dövrü öz xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur. TəsərrüПКЭıЧ 
plКЧlı sТsЭОmТЧНə müəssisəЧТЧ sЭКЛТl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ əsas göstərТМТsТ plКЧıЧ вОrТЧə yetirilməsi idi 

isə, hal-СКгırНК Эələbatlar dəвТşərək gəlir və rentabellilik kimi göstəricilərin rolu daha sürətlə КrЭıЛ. 
BЮЧНКЧ ЛКşqК, ЭТФТЧЭТ müəssisələrТЧТЧ НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧК mənfi təsir edən amillər kimi 

köhnəlmТş ЭОбЧТФТ-texnoloji baza, məСsЮlЮЧ КşКğı rəqabətliliyi, maliyyə rОsЮrslКrıЧıЧ məСНЮНlЮğЮ 
və s. göstəricilərini sadalamaq olar. 

4. MüəssisəЧТЧ sЭКЛТl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ müəyyəЧ ШlЮЧmКsıЧНК Фəmiyyət və keyfiyyət 

göstəriciləri sisteminin qiymətləndirilməsi də vacibdir. 

Göstəricilərin müəyyənləşməsi üçün sənaye müəssisələrinin (burada əsasən tikinti və tikinti 

mКЭОrТКllКrı sənayesi müəssisələri nəzərdə ЭЮЭЮlЮr) sЭКЛТl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПı şərtlərini nəzərdən keçirək. 

İqЭТsКНТ ədəbiyyatlarda təsərrüПКЭıЧ sЭКЛТllТвТ şərtlərinə КşКğıНКФılКr КТН ОНТlТr: 1). ТsЭОСsКlıЧ 
sЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ вКбşılКşНırılmКsıЧНК ОlmТ əsКslКЧНırılmış ПЮЧНКmОЧЭКl qərarlar və əsas bazar 

subyektləri kimi müəssisənin idarə edilməsinin təşФТlТ; 2). ТsЭОСsКlıЧ НКСК ЛКМКrıqlı ТНКrə edilməsi 

məqsədilə idarəçilərТЧ, sКСТЛФКrlКrıЧ Яə menecerlərТЧ pОşəkarlıq səviyyəsТЧТЧ КrЭırılmКsı; 3). 
müqavilə nizam-ТЧЭТгКmıЧıЧ möСФəmləndirilməsi üçün idarəçilər və müəssisəЧТЧ ФКНrlКrı КrКsıЧНК 
qКrşılıqlı öНəЧТşlər və vergi ödəЧТşТ гКmКЧı ТqЭТsКНТ məsuliyyəЭТЧ КrЭırılmКsı. BЮrКвК Лəzən 

təНqТqКЭхılКr вОЧТ ЭОбЧШlШРТвКЧıЧ istifadəsi və qКrşıНК НЮrКЧ вОЧТНəЧqЮrmКlКrК sТsЭОmlТ вКЧКşmКЧıЧ 
gücləndirilməsini də daxil edirlər. İqЭТsКНТ ЛöСrКЧ Яəziyyətində isə ЛЮ şərtlərin tam ödənilməsinə 

heç bir zərurət yoxdur. Çünki müəssisə təsərrüПКЭıЧıЧ sЭКЛТllТвТ ЛüЭüЧ СКllКrНК  ЛöСrКЧ СКlıЧНК, 
depressiya, dirçəlmə və yüksəlmədə özünü təsdiq etməlidir. Bazar münasibətlərində ТЧФТşКП ОНən 

ТqЭТsКНТввКЭıЧ əsas məqsədi elə təsərrüПКЭ sТsЭОmТ ПШrmКlКşНırmКqНır ФТ,  НКвКЧıqlığıЧ pШгЮlmКsı ОЧТş 
dövründə də böyük iqtisadi fəsКНsıг Яə sakit keçə bilsТЧ. SЭКЛТllТвТЧ şərtləri elə iqtisadi vəziyyətdir 

ki, sistemin bütöv və ЯКСТН ШrqКЧТгm ФТmТ ТЧФТşКПıЧК mКЧО ШlmКвКЧ ШЛвОФЭТЯ ТqЭТsКНТ qКЧЮЧlКrıЧ 
fəaliyyətinə şərКТЭ вКrКНır. 

Bütövlükdə tikinti sənaye müəssisələrТЧТЧ sЭКЛТllТвТЧТЧ ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП şərtləriЧТ КşКğıНКФı ФТmТ 
sistemləşНТrmək olar (Sxem l): 
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Tikinti müəssisəsТЧТЧ sЭКЛТl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП şərtlərini daxili və xarici olmaqla 2 yerə КвırmКq 
olar. Birincilər müəssisədən yüksək dərəcədə, ikincilər isə Кг Кsılı ШlЮrlКr. DКбТlТ şərtlərə 

müəssisənin ehtiвКЭ ЛКгКsı НКбТlНТr ФТ, ЛЮ НК ТsЭОСsКl Яə maliyyə rОsЮrslКrıЧНКЧ ТЛКrətdir. 

İsЭОСsКl rОsЮrslКrı ЭТФТЧЭТ müəssisəsТЧТЧ НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ ТsЭОСsКl sЭКЛТllТвТЧТ, mКlТввə 

rОsЮrslКrı Тsə maliyyə stabilliyini təmin edir. 

DКбТlТ şərtlərə əsКs ФКpТЭКlıЧ tərkibi,  istifadəsi, dövriyyə ФКpТЭКlıЧıЧ Яəziyyəti və istifadəsi, 

əməФ rОsЮrslКrı НКбТlНТr. БКrТМТ şərtlərə isə müəssisənin maliyyə vəziyyətinə təsir edəЧ şərtlər 

НКбТlНТr. БКrТМТ şərtlər içərisində makro və mikro mühiti müəyyən edəЧ şərtləri fərqləndirmək 

lКгımНır. BТrТЧМТlər sahəЧТЧ ТЧФТşКПıЧıЧ mКФrШНКвКЧıqlılığıЧı ЭəşФТl ОНТr. SКСədəki vəziyyəЭ Квrı-Квrı 
tikinti müəssisələrТЧТЧ ТЧФТşКП  mОвllərТЧТЧ ПШrmКlКşНırılmКsı, ШЧЮЧ Эəhlilinin məqsəНЮвğЮЧlЮluğЮЧЮ 
müəyyən edir. 

 
  

Sxem 1. Tikinti müəssisəsinin stКЛТХ  ТqtТsКdТ ТЧkТşКПıЧıЧ şərtləri 

 

Bu qrupa həmхТЧТЧ ЭТФТЧЭТ mКЭОrТКllКrı səЧКвОsТЧТЧ ТЧФТşКПıЧК НöЯlət dəstəyi, sahə kompleksinin 

ТЧФТşКП НТЧКmТФКsı Яə s. şərtlər НКбТlНТr. İФТЧМТlər (mТФrШ müСТЭ şərtləri) son nəticədə müəssisənin 

ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ mКrФОЭТЧq НКвКЧıqlılığıЧı müəyyən edirlər. BЮЧlКrК ЛКгКr şəraitinin dəвТşməsini, 

müəssisənin məhsulunun rəqabət qabiliyyətinin dəвТşməsini və s. aid etmək olar. [3,5] 

Tikinti  müəssisələrТЧТЧ ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ sЭКЛТllТвТ müбЭəlif amillərdəЧ КsılıНır. Amil dedikdə 

bir qayda olaraq hər СКЧsı ЛТr prШsОsТ Сərəkətə gətirən qüvvə və ya onun əsКs şərtlərindəЧ ЛТrТ ЛКşК 
Нüşülür. MüбЭəlif amillərТЧ qКrşılıqlı Пəaliyyəti nəticəsində ЭТФТЧЭТ mКЭОrТКllКrı sənayesi 

müəssisələrТЧТЧ ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ sЭКЛТllТвТ ПШrmКlКşНırılır. OЧЮЧ ЭəsЧТПКЭı Тsə КrЭım вШllКrıЧı 
müəyyən etmək üçün vacibdir. Digər tərəfdən isə sahənin müxtəlif göstəricilərini seçmək olar. 

Bunlardan ən məqəsəНЮвğЮЧlКrı КşКğıНКФılКrНır: müəssisə tərəfindən təsТr ТmФКЧlКrı Яə təsir 

istiqamətləri. Məhz bu göstəricilərin istifadəsi nəinki ən əsas amillərТЧ sırКsıЧı müəyyən etməyə, 

həmçinin tikinti müəssisəsТЧТЧ sЭКЛТl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ  вüФsəldilməsinə istiqamətlənən 

prioritetlərТ КвırН ОЭməyə kömək edəcəФ. BЮЧlКrıЧ КrКsıЧНК ЛТrТЧМТ ЧöЯЛədə istehsal-texnoloji 

göstəriciləri göstərmək olar. Məhz bu amillər tikinti müəssisəsТЧТЧ ТsЭОСsКl pШЭОЧsТКlı üхüЧ Сəlledici 

əhəmiyyətə malikdir. Bu isə öz növbəsində müəssisəЧТЧ ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ sЭКЛТllТвТЧТЧ 
sКбlКЧılmКsıЧК əsКs ЯОrТr. ƏsКs КmТllər sırКsıЧК mКlТввə amillərini də aid etməФ lКгımНır. HКl-
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СКгırФı Яəziyyətdə maliyyə rОsЮrslКrı ЭТФТЧЭТ müəssisəsi üçün əsas resursdur. Belə ki, onlar 

müəssisəЧТЧ ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ Сəm perspektiv, həm də cari stabilliyini müəyyən edir. Bu amillər 

qrЮpЮЧК şəxsi maliyyə mənbələrinin xərc və ehtiyatlarla təmin olunma dəвТşТФlТвТЧТ, НОЛОЭ Яə kredit 

ЛШrМlКrıЧıЧ НТЧКmТФКsıЧı КТН ОЭmək olar. Növbəti qrup sosial amillərdir. Bunlara isə КşКğıНКФılКr 
aiddir: tikinti müəssisəsində  əməyin ödənilmə səviyyəsinin dəвТşməsi, mənəvi stimullКşНırmК 
sisteminin təkmilləşНТrТlməsi və s. Digər amillər qrupu da kifayət qədər həcmlidir. Buraya 

müəssisədə ТsЭОСsКlıЧ Яə əməyin təşФТlТЧТЧ ЭəkmilləşНТrТlməsi, təsərrüfat fəaliyyətinin informasiya 

təmТЧКЭı, müəssisənin imic xarakterinin təkmilləşНТrТlməsi və s. bu kimi amilləri daxil etmək olar. 

Qeyd etməФ lКгımНır ФТ, "НТРərləri" qrupuna daxil olan amillərТЧ rШlЮ ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПı  müбЭəlif  

mərhələlərində  dəвТşТr (sбОm 2). 
Digər vacib amillər sırКsıЧК КşКğıНКФılКrı КТН ОЭmək olar: 

- xammal satanlarla müəyyəЧ ШlЮЧКЧ (бКmmКlıЧ, mКЭОrТКlıЧ, вКrımПКЛrТФКЭlКrıЧ, ОЧОrУТ 
rОsЮrslКrıЧıЧ, хКЭНırılmК şərtlərinin dəвТşməsi); 

-ТsЭОСlКФхılКrlК ЛКğlı (СКгır məhsullara olan tələbin dəвТşməsi, məhsula zəmanət xidməti və s.); 

- rəqiblərlə ЛКğlı (СКгır məhsulun keyfiyyət tələbi, qiyməЭТ, ТsЭОСlКФхı qrЮplКrı Яə s.); 

- digərlərТ (mКrФОЭТЧq ТmФКЧlКrı, ТmТМ бКrКФЭОrТЧТЧ НəвТşməsТ, СКгır məhsulun həвКЭ ЭsТФlТ). ƏsКs 
amillərə ilk növbədə makrosahə amilləri də daxildir. Bunlara sahəЧТЧ ТЧФТşКПıЧıЧ  НКЯКmlılığı və 

sahənin gəlirlilТФ НТЧКmТФКsı КТННТr. GösЭərilən amillər qrupunun seçilməsinin vacibliyi onunla əla-

qəНКrНır ФТ, Сətta ümumilikdə ТqЭТsКНТввКЭıЧ ТЧФТşКП  mОвlləri məqsədəЮвğЮЧ ШlsК НК Квrı-Квrı sКhə-

lərТЧ ТЧФТşКП НТЧКmТФКsı ümЮmТ ТqЭТsКНТ РösЭəricilərdən geri qala bilər. Bu səbəbdən də müəssisənin 

iqЭТsКНТ ТЧФТşКП НКЯКmlılığıЧı  qТвmətləndirərkən ilk növbədə ШЧЮЧ НКбТl ШlНЮğЮ sКСənin perspektiv-

lərini, bu sahəЧТЧ ТЧФТşКП  mОвllərinə makroiqtisadi səviyyənin təsirini təhlil etməФ lКгımНır. 

 
Sxem 2. Tikinti müəssisəsТЧТЧ stКЛТХ  ТqtТsКdТ ТЧkТşКПıЧı  

müəyyən edən amillərin təsЧТПКtı. 
 



İqtТsКdТввКt                                                                                                                                 Elmi əsərlər 

 

 

114 

Siyasi amillərТЧ sırКsıЧНК ölФənin sosial-siyasi stabilliyini, əhalinin həyat səviyyəsini, ölkənin 

sЭrКЭОУТ ТЧФТşКПıЧК вöЧələЧ prШqrКmlКrı Яə s. qeyd etmək olar. Bunlara həmçinin qanunvericilik 

КФЭlКrıЧıЧ вОrТЧə yetirilmə səviyyəsi, bütün idarəetmə səviyyələrində hüquqi təminat stabilliyi, 

СüqЮqТ КФЭlКrıЧ  вОrТЧə yetirilməsinə nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşНТrТlməsi daxildir. Amillərin 

təklif olunan təsЧТПКЭı müəssisənin stabil iqtisadТ ТЧФТşКПıЧıЧ  sШЧrКФı Эəhlilinin metodiki əsКsıЧı 
ПШrmКlКşНırmКğК ТmФКЧ вКrКНır. 

Nəticə.Tikinti müəssisəsТЧТЧ НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ qТвmətləndirilməsТ mОЭШНТФКsıЧıЧ 
СКгırlКЧmКsı sШЧ nəticədə sЭКЛТl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧ ТЧНТФКЭШrЮ ШlКЧ ФШЧФrОЭ РösЭəricilərin 

ПШrmКlКşmКsıЧı müəyyən edir.  

Fikrimizcə müКsТr şəraitdə tikinti müəssisəsТЧТЧ НКвКЧıqlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧı Эəmin edəЧ şərtlərə 

КşКğıНКФılКrı КТН ОЭmək olar: 

- cari iqtisadi vəziyyətlərə təsirin gücü və sКвı; 
- daxili və xarici mühitin subyektlərinin təsir dərəcəsi və mТqНКrı; 
- iqtisadi dəвТşТФlТФlərТЧ  ЛКşЯОrmə prosesinin intensivliyi; 

- müəssisənin vəziyyətinin hər bir amilinə görə dəвТşТФlТФlər; 

- mТllТ ТqЭТsКНТввКЭıЧ Чəzərdə tutulan sahəsi və nəzərdə tutulan konkret tikinti müəssisəsi  üçün 

hər bir amilin əhəmiyyəti. 

Tikintinin müəssisəsТЧТЧ НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧНК вОЧТ ЛТr prТЧsТpТКl məsələyə diqqət 

yetirməФ lКгımНır. BЮ müəssisəЧТЧ sЭКЛТl ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ Эəmin edilməsində strategiya və taktika 

ЮгlКşmКsıНır. 
MüəssisəЧТЧ НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧı Эəmin edən taktiki və strateji qərКrlКrıЧ ШpЭТmКl 

ЮвğЮЧlЮğЮ вКlЧıг müəssisənin vəziyyətini əks etdirən əsas "incəliklərТЧ" КşФКr ОНТlməsidir. Bunlar 

həm bütövlükdə mühasibat uçotunun məlumat obyekti, həm istehsal xərclərinin uçotu, müəssisənin 

fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərinin operativ uçotu, analitik icmallar və s. göstəricilərlə müəssisənin 

fəaliyyətini qiymətləndirməyə imkan verən materiallar ola bilər. Eyni zamanda müəssisənin 

istənilən rəqabətli üstünlüyü müəyyən həyat dövrünə malikdir. Buna görə də istənilən istehsal 

sistemi müəyyən dövrdə ТlФТЧ şəklində möЯМЮН ШlmКsıЧı məСНЮНlКşНırКЧ ТmФКЧlКrК mКlТФНТr. 
Beləliklə, müəssisəЧТЧ НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПı гКmКЧı rəhbərliyin əsas vəzifəsi daha üstün 

səviyyəyə keçməklə əlaqədar əsКslı вОЧТdəЧqЮrmКlКrıЧ ЛКşlКЧğıМıЧıЧ НКСК rКsТШЧКl ЯКбЭıЧıЧ 
müəyyən edilməsidir. Bu yenidənqurmalar özündə ЛЮrКбılКЧ məhsulun strukturunda dəвТşТФlТФlər, 

ТsЭОСsКlıЧ НТЯОrsТПТФКsТвКsı, müəssisənin təşФТlКЭТ-СüqЮqТ ПШrmКsıЧıЧ НəвТşməsi, rəhbərliyin 

dəвТşməsi və s. bu kimi dəвТşТФlТФləri əks etdirir. 

 
 

ƏDƏBİYYAT 
 

1. H.HəsəЧШЯ “MüəssisəЧТЧ ТqЭТsКНТввКЭı”  BКФı - 2013 

2. "Azərbaycan - 2020: Gələcəyə ЛКбış" İЧФТşКП  KШЧsОpsТвКsı. BКФı, 2012. 
3. H.HəsəЧШЯ “AЧЭТЛöСrКЧlı ТНКrəetmə”  BКФı - 2013 

4.  . .     . ., 2009. 

5. Q.QОвЛЮllКвОЯ, T.EвЧТвОЯ “TТФТЧЭТЧТЧ ТqЭТsКНТввКЭı Яə idarə edilməsТ” BКФı – 2001 

 
 



İqtТsКdТввКt                                                                                                                                 Elmi əsərlər 

 

 

115 

 

Q.H.Həsənli  

 

Tikinti müəssisələrinin davamlı iqtisadi  
ТЧФТşКПının təmin edilməsi 

 

 
XоLASƏ 

 

Məqalədə müasir dövrdə tikinti müəssisələrТЧТЧ НТЧКmТФ ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП ОЭНТrТlməsinin vacibliyi 

əsКslКЧНırılır. BЮ məqsədlə НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧ mКСТввəЭТ КхıqlКЧır. BЮЧЮЧlК вКЧКşı, məqalədə 

müəssisələrТЧ НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧıЧ ФrТЭОrТвКlКrı, РösЭəriciləri və şərtlərinТЧ ПШrmКlКşНırılmКsı 
mexanizmləri də öz əФsТЧТ ЭКpmışНır. 

Məqalədə tikinti müəssisələrТЧТЧ НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПıЧı müəyyən edən amillərin təsЧТПКЭı НК ЯОrТlТr. 
Bu amillərТЧ КrКşНırılmКsı müəssisə tərəfindən təsТr ТmФКЧlКrı Яə təsir istiqamətləri üzrə apКrılır. TТФТЧЭТ 
müəssisəsi tərəfindəЧ НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКПК ЭəsТr ТmФКЧlКrı ТНКrə olunan, müəyyən qədər idarə olunan, 

idarə olunmayan amillər kimi təsnif olunur. 

Məqalənin sonunda isə tikinti müəssisəsТЧТЧ НКЯКmlı ТqЭТsКНТ ТЧФТşКП ОЭНТrТlməsinin ölkənin sosial-

iqtisadi yüksəlТşТЧНə əhəmiyyəti göstərilir. 

Açar sözlər: ТqtТsКdТ, dКvКЦХıХıq, strКtОРТвК, taktika, müəssisə, sənaye, istehsal. 
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G.H.Hasanli                                                 
 

Ensuring stable economic development of the construction enterprises 
 

SUMMARY 
 

The importance of sustainable economic development of construction enterprises in modern period is 

substantiated in the article. The essence of sustainable economic development is explained for this purpose. 

In addition to this, mechanisms for the formation of criteria, indicators and conditions of sustainable 

economic development have been reflected in the article. 

The classification of factors determining the sustainable economic development of enterprises is given 

in the article. The investigation of these factors is carried out by enterprise on influence opportunities and 

directions. Influence opportunities on sustainable economic development by enterprises are classified as 

controlled, controlled to some extent and uncontrolled factors. 

And the importance of sustainable economic development of enterprise in the socio-economic growth of 

country is substantiated at the end of the article. 

Keywords: economic, sustainable, strategy, enterprise, industrial, production.  
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R.T.Qəribov, A.M.AğКвОv 

K.A.AğКвОvК 

 
Tikintidə ТЧsКЧ rОsursХКrıЧdКЧ ТstТПКdənin səmərəliliyi 

 

XоLASƏ 
 

Məqalədə ТЧsКЧıЧ müəssisənin dəyərli bir resursu kimi təНqТq ШlЮЧmКsıЧК ОСЭТвКМ Яə ТЧsКЧ rОsЮrslКrıЧıЧ 
idarə ШlЮЧmКsı ПЮЧФsТвКlКrı mОЧОМmОЧЭТЧ əsas məsələlərТ ШlКrКq КrКşНırılmış Яə əsКslКЧНırılmışНır.  
ApКrılmış КrКşНırmКlКrК əsasən heyəЭТЧ ТЧФТşКПıЧıЧ ТНКrə edilməsi kimi müəllif əməФНКşlКrıЧ вКrКНıМı 
pШЭОЧsТКlıЧıЧ КşФКrlКЧmКsı, mШЭТЯКsТвК, ЭКm КхıqlКЧmКsı Яə təşФТlКЭıЧ sЭrКЭОУТ məqsədlərТЧТЧ rОКllКşНırılmКsı 
гКmКЧı ШЧЮЧ sЭТmЮllКşНırılmКsıЧı Эəklif edir. 

Açar sözlər: heyəЭ, ТЧsКЧ rОsЮrslКrı, ТЧsКЧ rОsЮrslКrıЧıЧ səmərəli idarə ШlЮЧmКsı, ЭТФТЧЭТЧТЧ 
xüsusiyyətləri, kadr siyasəti, motivasiya. 

 
R.T.Garibov, A.M.Aghayev  

K.A.Aghayeva  

 
 The effectiveness of human resources in construction 

 

SUMMARY 
 

In the article it has been identified and justified the necessity to consider the person as a valuable 

resource of the enterprise, and the functions that are associated with the management of human resources as 
the main tasks of management. On the basis of the study the author suggests staff development activities to 
understand the management of a construction company, aimed at identifying, motivating and full disclosure 
of creative potential of employees, promotion of its appearance in the implementation of the ШrРКЧТгКЭТШЧ’s 
strategic objectives. 

Keywords: pОrsШЧЧОl, СЮmКЧ rОsШЮrМОs, ОППОМЭТЯО mКЧКРОmОЧЭ ШП СЮmКЧ rОsШЮrМОs, МШЧsЭrЮМЭТШЧ’s 
characteristics, personnel policy, motivation. 
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к.Q.TКЧırvОrdТвОv 

       Kadastr və YОr quruХuşuЧuЧ LКвТСə-tədqiqat mərkəzi 

 
DAŞINMAZ  ƏMLAK  KADASTRININ  HƏYATA  KEкİRİLMƏSİNDƏ RELYASİON  

VERİLƏNLƏR  BAZASININ  YARADILMASI  оSULU 

 
Müasir dövrdə ТЧПШrmКsТвК ЭОбЧШlШРТвКlКrıЧıЧ sürəЭlТ ТЧФТşКПı Тlə əlaqədar olaraq müxtəlif 

tikililərin, yeni-вОЧТ ЛТЧКlКrıЧ ЭТФТЧЭТsТ, вШllКrıЧ, Фörpülərin çəФТlТşТ Яə s. гКmКЧı ЭШrpКq sКСələri, 

onun üzərində olan əmlak düzgün qiymətləndirilməli, nəticələr xəritə üzərinə dəqiq köçürülməlidir. 

DКşıЧmКг əmlКФıЧ lКвТqТЧМə qiymətləndirilməsi isə xəritələrdən və təЭЛТq ШlЮЧКЧ üsЮllКrıЧ 
dəqiqliyindən çox-хШб КsılıНır. BЮ səbəbdən də НКşıЧmКг əmlКФıЧ q ymətləndirilməsində tətbiq 

olunan üsullar daima təkmilləşНТrТlməlТ, müКsТr ЭОбЧШlШРТвКlКrıЧ ТmФКЧlКrıЧНКЧ ТsЭТПКНə edilməlidir. 

DКşıЧmКг əmlКФ ЛКгКrıЧıЧ ПШrmКlКşmКsı, ШЧЮЧ ТЧПШrmКsТвК ЭəmТЧКЭı müКsТr şəbəkə informasiya 

ЭОбЧШlШРТвКlКrıЧНКЧ Яə həmхТЧТЧ, МШğrКПТ ТЧПШrmКsТвК sТsЭОmlərТ ЭОбЧШlШРТвКsıЧНКЧ (CİS) ТsЭТПКНəyə 

əsКslКЧır. нlФəmizdə bu sahədə КrЭıq НöЯlət səviyyəsində Тşlər müvəffəqiyyətlə həвКЭК ФОхТrТlТr. CİS 
ЭОбЧШlШРТвКsı КrЭıq ТЧгТЛКЭТ-ərazi vahidliyinin reyestrinin əsКs ПТгТФТ mШНОlТНТr, CİS əsКsıЧНК 
ЭШrpКqlКrıЧ qТвmətləndirilməsi yerinə yetirilir.  

DКşıЧmКг əmlКФıЧ ЯКСТН НöЯləЭ ФКНКsЭrıЧК əsasəЧ КşКğıНКФılКr НКбТlНТr: 
- torpaq, 

- su, 

- mОşə, 

- şəhərsalma, 

- ПКвНКlı qКгıЧЭı вКЭКqlКrı ФКНКsЭrlКrı. 
ToЫЩКq ФКНКЬЭЫı – ЭШrpКqlКrıЧ СüqЮqТ Яəziyyəti və məqsədli təвТЧКЭı, ШЧlКrıЧ вОrləşНТвТ ərazi 

СКqqıЧНК ЭШrpКq sКСələrinin dövləЭ ФКНКsЭr СОsКЛlКmКlКrıЧıЧ Сəyata keçirilməsi nəticəsində вığılКЧ 
sənədləşНТrТlmТş məlЮmКЭlКrıЧ sТsЭОmləşНТrТlmТş ЭШplЮsЮНЮr. DövləЭ ЭШrpКq ФКНКsЭrı ЭШrpКqlКrıЧ 
ЮхШЭЮ, ЭШrpКqlКrıЧ Эəbii münbitliyinin qiymətləndirilməsТ (ЭШrpКq ЛШЧТЭТrШЯФКsı), ЭШrpКqlКrıЧ süЧТ 
(iqtisadi) münbitliyinin qiymətləndirilməsТ (ЭШrpКqlКrıЧ ТqЭТsКНТ qТвmətləndirilməsi) kimi tərkib 

hissələrdən ibarətdir. ToЫЩКq ФКНКЬЭЫıЧı КЩКЫmКqНК məqsəd ЭШrpКqlКrıЧ ОlmТ əsaslarla idarə 

edilməsi üçün zəruri olan ТЧПoЫmКЬТвК ЛКгКЬıЧı вКrКЭmКqНır. 
ŞəhəЫЬКХmК ФКНКЬЭЫı – şəhərsalma fəaliyyəti, həmхТЧТЧ НКşıЧmКг əmlak obyektlərindəki 

dəвТşТФlТФlərin həyata keçirilməsi üçün lazım ШlКЧ məХЮmКЭХКЫıЧ НöЯХət informasiya sistemidir. 
DövləЭ şəhərsКlmК ФКНКsЭrı вКşКвış məskənlərində ЭШrpКqlКrıЧ Яə digər НКşıЧmКг əmlКФıЧ 
qОвНТввКЭı Яə uçotu da daxil olmaqla ərazinin kompleks qiymətləndirilməsi və şəhərsalma 

fəaliyyətində müvafiq qərarlar qəbul edilməsi məqsədilə müəyyənləşНТrТlən kəmiyyət və keyfiyyət 

göstəricilərinin məcmusudur. DövləЭ şəhərsКlmК ФКНКsЭrıЧıЧ sЭrЮФЭЮr Эərkibi müvafiq sərhədlərlə 

hüdudlanan ərazi, ərazi hissələri, zonalar, bina və qЮrğЮlКr, müСəndis, nəqliyyat və sosial 

infrastruktur obyektləri, ərКгТЧТЧ şəhərsalma dəyəri, onun ekoloji, mühəndis- geoloji, seysmik, 

hidro-geoloji xüsusiyyətlərТ СКqqıЧНК məlЮmКЭlКrıЧ Фəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin vahid 

sistemidir.  

Funksional təвТЧКЭıЧК Рörə НКşıЧmКг əmlak obyektlərinin təsЧТПКЭıЧК КşКğıНКФılКr НКбТlНТr: 
- ВКşКвış; 
- Ticarət; 
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- Sənaye; 

- Xüsusi təвТЧКЭlı; 
- Rekreasiya. 

DКşıЧmКг əmlКФıЧ Эərkibinə isə КşКğıНКФılКr НКбТlНТr (Şəkil 1). 

 
 

DКşıЧmКг əmlКФ 

ЭШrpКq sКСələrТ вОr ЭəФТ sКСələrТ КвrıМК sЮ ШЛвОФЭlərТ (sЮЭЮЭКrlКr) 

ЭШrpКqlК möСФəm ЛКğlı ШlЮЛ ЭəвТЧКЭıЧК ЭəЧКsüЛsüг (СəНsТг) гərər 
ЯЮrЮlmКНКЧ вОrТЧТЧ НəвТşНТrТlməsТ mümФüЧ ШlmКвКЧ ЛüЭüЧ əşвКlКr 

binalar qЮrğЮlКr 

yКşКвış 
sКСələrТ 

qeyri-вКşКвış 
sКСələrТ 

ПərНТ -вКşКвış 
sКСələrТ ЛКğ ОЯlərТ 

mОşələr хШбТllТФ əФmələr əmlКФ 
kompleksi 

 
 

ŞəkТХ 1. DКşıЧЦКг əЦХКkıЧ tərkibinə daxil olan sahələr 

 

DКşıЧmКг əmlak üzərində mülkiyyəЭ СüqЮqlКrıЧıЧ qОвНТввКЭı Яə kadastr sahəsində elektron 

xidmətlərin göstərilməsi məqsədi ilə бüsЮsТ РОШТЧПШrmКsТвК sТsЭОmТ вКrКНılmКsı ЯКМТЛНТr. BОlə bir 

sТsЭОmТЧ вКrКНılmКsı müЯКПТq ЯКСТН ЯОrТlənlər ЛКгКsıЧıЧ вКrКНılmКsıЧı Эələb edir ФТ, ЛЮ НК CİS-ə 

əsКslКЧır.  
Verilənlər ЛКгКsı (VB) Оlə informasiya modelidir ki, obyektlər qrupu və ШЧlКrıЧ бüsЮsТввətləri 

barədə məlЮmКЭlКrı sırКlКЧmış şəkildə özündə sКбlКвır. MüбЭəlТП qЮrЮlЮşlЮ, müбЭəlif növ VB 

mövcuddur ki, onlardan da biri relyasion verilənlər ЛКгКsıНır. RОlвКsТШЧ mШНОllərdə əsasən cədvəl, 

sətir və sütun, ilkin və xarici açar, təkrar olunmayan qiymətlər toplusundan istifadə edilir. Belə 

modelin əsКsıЧНК бüsЮsТ məlumatlardan təşФТl ШlЮЧmЮş Мədvəl durur. Cədvəl sətir və sütunlardan 

təşФТl olunub, real dünya obyektlərinin tipini, onun hər bir sətri isə konkret obyekti əks etdirir. Hər 

bir sətir atributlar toplusuna malikdir. Hər bir atribut üçün qiymətlərin mümkün diapazonu təyin 

edilir. Cədvəldə yerləşən verilənləri emal etmək üçün verilənlər barədə əlavə informasiya olan 

metaverilənlərdən istifadə olunur. Metaverilənlər də cədvəl ПШrmКsıЧНК Эəsvir edilir.  

KКНКsЭr Тşlərinin həyata keçirilməsində, kadastr məlЮmКЭlКrıЧıЧ ЭШplКЧılmКsı, sТstemləşdiril-

məsi və ШЧlКrНКЧ КЯЭШmКЭlКşНırılmış şəkildə istifadə edilməsi məqsədilə МШğrКПТ ТЧПШrmКsТвК 
sistemlərТ (CİS) ЭОбЧШlШРТвКsı əsКsıЧНК rОlвКsТШЧ ЯОrТlənlər ЛКгКsı вКrКНılmКsı НКСК səmərəli 

nəticələrin əldə edilməsinə səbəb olar. Bu cür VB əsКsıЧНК ФКНКsЭr məlЮmКЭlКrıЧıЧ ЭШplКЧmКsı Яə 

kadastr xəritələrТЧТЧ вКrКНılmКsı prШsОsТ üхüЧ КЯЭШmКЭlКşНırılmış sТsЭОm вКrКЭmКq mümФüЧНür. 
TəФlТП ОНТlmТş ТşНə də məhz bu cür problemə ЭШбЮЧЮlmЮş, ФКНКsЭr Тşlərinin həyata keçirilməsi 

üçün relyasion VB-ЧıЧ вКrКНılmКsı məsələsinə ЛКбılmışНır.  RОlвКsТШЧ ЯОrТlənlər bКгКsıЧıЧ 
strukturunu sadə şəkildə КşКğıНКФı ФТmТ  РösЭərməФ mümФüЧНür (şəkil 2).  



İqtТsКdТввКt                                                                                                                                 Elmi əsərlər 

 

 

124 

 

KüхəЧТЧ ФШНЮ 
AНı 
UгЮЧlЮğЮ 
Eni 
нrЭüвüЧ ФШНЮ 
ВüФləЧmə ФШНЮ 
ВШllКrıЧ ФШНЮ 
 

Küхələr 
BТЧКЧıЧ kodu 
AНı 
BТЧКЧıЧ üЧЯКЧı 
KüхəЧТЧ ФШНЮ 
BТЧКЧıЧ СüЧНürlüвü  
 

Binalar 

BТЧКЧıЧ kodu 
AНlКЧНırılmКsı 
 

BТЧКЧıЧ ЧöЯü 

ВШllКrıЧ ФШНЮ 
AНlКЧНırılmКsı 
ГШlКğıЧ ФШНЮ 
TəвТЧКЭ ФШНЮ 
 

Yollar 

ВüФləЧmə ФШНЮ 
ВüФləЧmə 

ВШlЮЧ вüФləЧməsТ  нrЭüвüЧ ФШНЮ 
нrЭüвüЧ КНı 
нrЭüвüЧ НəвərТ 
 

нrЭüвüЧ ЧöЯü 

TəвТЧКЭ ФШНЮ 
TəвТЧКЭıЧ КНı 

ВШlЮЧ ЭəвТЧКЭı  

 
 

Şəkil 2. Kadastr relyasion verilənlər ЛКгКsıЧıЧ strukturu 

 

BЮrКНК НКşıЧmКг əmlaka daxil olan obyektlərin bir neçəsi göstərТlmТşНТr. BОlə modeldə cədvəl, 

sətir və sütun, ilkin və xarici açar, təkrar olunmayan qiymətlər ЭШplЮsЮ ЯКrНır. БüsЮsТ 
məlumatlardan təşФТl ШlЮЧmЮş МədvəlТЧ süЭЮЧlКrı ШЛвОФЭlərin tipini (küçələr, binalar, yollar, örtük 

və s.), onun hər bir sətri isə konkret obyekti və obyektlərin xüsusiyyətlərini - atributlar toplusunu 

əks etdirir. Hər bir atribut üçün qiymətlərin mümkün diapazonu təyin edilir. 

DКşıЧmКг əmlak obyektləri və ШЧlКrıЧ üЧЯКЧlКrı КrКsıЧНК əlaqəni göstərən kadastr relyasion 

verilənlər ЛКгКsıЧıЧ ЭəФlТП ШlЮЧmЮş sЭrЮФЭЮrЮ isə КşКğıНКФı ФТmТНТr  (şəkil 3). 
 

                  

 

OЛвОФЭХəЫТЧ üЧЯКЧı 

Binalar 

Shape 
BТЧКlКrıЧ İD-si 
оЧЯКЧ 

Binalar-КХЭ üЧЯКЧХКЫ 

Kateqoriyalar 

MüХФТввəЭ СüqЮqЮ PКЫМОХХəЫ (СТЬЬəХəЫ) оЧЯКЧХКЫ 

MüХФТввəЭ СüqЮqЮ  
PКЫМОХХəЫ  

Shape 
оЧЯКЧ 

YКşКвış məЧЭəqəЬТ 
XТНməЭ ЯКЬТЭəЬТ 
 
Shape 
ВКşКвış məЧЭəqəsТ 
БТНməЭ ЯКsТЭəsТ İD-si 
оЧЯКЧ 

KüхəХəЫ 

Shape 
KüхəЧТЧ İD-si 
AНı 
оЧЯКЧı 

Kateqoriyalar 

YКşКвış məЧЭəqəЬТ XТНməЭ ЯКЬТЭəЬТ оЧЯКЧХКЫ 

Kateqoriyalar 

Binalar Alt оЧЯКЧХКЫ 

Kateqoriyalar 

MüХФТввəЭ СüqЮqЮ PКЫМОХХəЫ (СТЬЬəХəЫ) Alt оЧЯКЧХКЫ 

Kateqoriyalar 

YКşКвış məЧЭəqəЬТ XТНməЭ ЯКЬТЭəЬТ Alt оЧЯКЧХКЫ 

Kateqoriyalar 

KüхəХəЫ оЧЯКЧХКЫ DəЫəМəХəЫ 

Kateqoriyalar 

оЧЯКЧХКmК 

оЧЯКЧХКЫ 

Shape 
оЧЯКЧıЧ İD-si 
оЧЯКЧ 
EЯТЧ ЧömrəsТ 
EЯТЧ sКСəsТ 

KüхəХəЫ 

AХЭ üЧЯКЧХКЫ 

Shape 
AlЭ оЧЯКЧıЧ İD-si 
оЧЯКЧ İD-si 
TəвТЧКЭ ЯКСТНТ 
NömrəsТ 
SКСəsТ 

оЧЯКЧХКЫ НəЫəМəХəЫ 

оЧЯКЧıЧ İD-si 
оЧЯКЧНКЧ üЧЯКЧК 
UвğЮЧlЮq 

 
 

Şəkil 3. Obyektlər və ШЧХКrıЧ üЧvКЧХКrı КrКsıЧdК əlaqəni  

göstərən kadastr relyasion verilənlər ЛКгКsı 
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TəФlТП ШlЮЧКЧ mОЭШНТФКЧıЧ əsКsıЧНК Ш НЮrЮr ФТ, ШЛвОФЭlər və ШЧlКr КrКsıЧНКФı əlaqələri təsvir 

etmək üçün xüsusi qrafik simvollardan istifadə ОНТlmТş Яə ümumidən xüsusiyə keçid prinsipindən – 

deduksiya prinsipindən istifadə ШlЮЧmЮşНЮr. BЮ СКlНК Эədqiqatlar ümumi müddəКlКrНКЧ ЛКşlКmış, 
sonra isə xüsusi məsələlərə ФОхmТşНТr. DОНuktiv modellərТЧ ТşləЧТlТЛ СКгırlКЧmКsı гКmКЧı ФШЧФrОЭ 
ПКФЭlКrıЧ КЧКlТгТЧНən istifadə olunmur. Burada modellərТЧ вКrКНılmКsı вШlЮ idarəetmə hadisələrinin 

abstrakt təsvirindəЧ ФШЧФrОЭ rОКllığК qədər olan yoldur. 

Relyasion verilənlər ЛКгКsı əsКsıЧНК Сəyata keçirilən modelləşНТrТlmə гКmКЧı mürəkkəb 

məsələləri daha sadə şəkilə sКlmКq, ШЧlКrı ЛТr ЧОхə mərhələyə КвırmКqlК sТsЭОmə tam nəzarət etmək 

mümkün olur. Hər bir mərhələdə РТrТş ЯОrТlənləri olur və nəticələr КlıЧır. 
AşКğıНК ЧümЮЧə kimi həmin mərhələlər göstərТlmТşНТr:  
- 1-ci mərhələdə НКşıЧmКг əmlКФıЧ Эərkibinə daxil olan bütün obyektlər СКqqıЧНК məlumatlar 

ЭШplКЧılır; 
- 2-ci mərhələdə ЭШplКЧılКЧ Яə eyni xüsusiyyətlərə malik eyni atributlu məlumatlar 

qrЮplКşНırılır;  
- 3-cü mərhələdə istifadəçilər sistemi və qКrşıya qoyulan məsələlər müəyyən edilir. Bunlar 

vasitəsilə sistemin yarada biləcəyi informasiya məСsЮlЮЧЮЧ КlıЧmКsı Сəyata keçirilir. Beləliklə, 

informasiya sisteminə olan tələblər ПШrmКlКşır. 
- 4-cü mərhələdə verilənlərТЧ ФШЧsОpЭЮКl mШНОlТ вКrКНılır. BЮrКНК əsas mahiyyət və onlar 

КrКsıЧНКФı əlaqələr müəyyən edilir. Bu mərhələdə bütün idarəetmə obyektləri qeydə КlıЧır, ШЧlКrlК 
КpКrılКЧ Тşlər informasiya sistemləri vasitəsilə КЯЭШmКЭlКşНırılır. Hər СКЧsı ЛТr mКСТввəЭ СКЧsısК ЛТr 
sinif obyektləri əks etdirmir. Məsələn, ünvan reyestrində göstərilən ünvan ЛТЧКlКrıЧ möЯМЮН ШlЮЛ-

ШlmКmКsıЧНКЧ Кsılı ШlmКвКrКq ЭКmКmТlə sərbəst bir obyektdir. Digər obyektlər kataloqunda isə 

həmin obyektlərТЧ КЭrТЛЮЭlКrı (ШЛвОФЭlərə xas olan əsas xüsusiyyətlər) göstərilir.     

- 5-ci mərhələdə verilənlərin məЧЭТqТ mШНОlТ вКrКНılır. BЮrКНК ШЛвОФЭlərТЧ ЛüЭüЧ КЭrТЛЮЭlКrı, 
ШЧlКr КrКsıЧНКФı əlaqələrin növləri təyin edilir.  

- 6-Мı mərhələdə verilənlərТЧ ПТгТФТ mШНОlТ вКrКНılır. BЮrКНК VB-də вКrКНılКЧ ЛüЭüЧ sТЧТПlər, 

cədvəllər ТşЭТrКФ ОНТr. BОlə cədvəllər vasitəsilə obyektlərin elementləri və ШЧlКr КrКsıЧНКФı əlaqə 

mexanizmi göstərilir. Burada obyektlər sТЧПТ КrКsıЧНКФı əlaqələr həm xarici açarlar vasitəsilə 

(siniflərin birindəki cədvəl sahəsində olan identifikatorlar – İD), Сəm də iki sinif obyektlərini 

əlaqələndirəЧ ТНОЧЭТПТФКЭШrlКr (İD) НКбТl ШlКЧ Квrı-Квrı Мədvəllər əsКsıЧНК Сəyata keçirilir. Fiziki 

mШНОl вКrКНılКЧНКЧ sШЧrК məlЮm ШlЮr ФТ, ТЧПШrmКsТвК sТsЭОmТ СКЧsı prШqrКm ЭəmТЧКЭı Тlə 

Тşləyəcəkdir. Məhz bu səbəbdən də ArМ GİS-in VB-də 6-Мı mərhələ əsas mərhələ sКвılır.  
- 7-ci mərhələdə VB-nin nümunəsТ вКrКНılır Яə вШбlКЧılır. ВШбlКmК Чəticəsində verilənlərin 

fiziki modelində həyata keçirilənlərТЧ НШğrЮ ШlЮЛ-ШlmКНığı məlЮm ШlЮr. ƏРər düzgün nəticə 

КlıЧmКгsК ШЧНК ПТгТФТ mШНОl вОЧТНəЧ Тşlənilir. 7-ci mərhələyə pКrКlОl ШlКrКq prШqrКmıЧ ФШНЮ НК 
вКrКНılır. Həmin kod vasitəsilə informasiya sisteminin əsКs ПЮЧФsТвКlКrı Яə nümunə ФТmТ вКrКНılmış 
VB-də yoxlama həyata keçirilir.  

- 8-ci mərhələdə isə VB bütün məlЮmКЭlКrlК НШlНЮrЮlЮr, ЭКmКmlКЧır Яə Тşə sКlıЧır.  
Göstərilən mərhələlər üzrə вКrКНılКМКq prШqrКm ЭəmТЧКЭıЧıЧ ЛlШФ-sбОmТ qЮrЮlmЮş Яə КşКğıНКФı 

şəkildə göstərТlmТşНТr (şəkil 4). 
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GТЫТş ЯОЫТХəЧХəЫТ: НКşıЧmКг 
əmlКФıЧ ЭərФТЛТЧə НКбТl ШlКЧ 

ШЛвОФЭlər СКqqıЧНК məlЮmКЭlКr 

QЫЮЩХКşНıЫmК: eyni atributlu 
məlЮmКЭlКrıЧ qrЮplКşНırılmКsı 

FoЫmКХКşmК: ТЧПШrmКsТвК sТsЭОmТЧə 
ШlКЧ ЭələЛlərТЧ ПШrmКlКşmКsı 

 

Konseptual model: mКСТввəЭ Яə 
ШЧlКr КrКsıЧНКФı əlКqələr müəввəЧ 

edilir 

MəЧЭТqТ moНОХ: ШЛвОФЭlərТЧ ЛüЭüЧ 
КЭrТЛЮЭlКrı, ШЧlКr КrКsıЧНКФı əlКqə-

lərТЧ ЧöЯlərТ ЭəвТЧ ОНТlТr 

Fiziki model:  
VB-Нə вКrКНılКЧ ЛüЭüЧ sТЧТПlər – 
МəНЯəllər ЯКsТЭəsТlə ШЛвОФЭlərТЧ 
ОlОmОЧЭlərТ Яə ШЧlКr КrКsıЧНКФı 

əlКqə mОбКЧТгmТ СəвКЭК ФОхТrТlТr 

Yoxlama:  
VB-ЧТЧ ЧümЮЧəsТ вКrКНılır Яə 

ЧəЭТМələr вШбlКЧılır. NəЭТМə 
НəqТqНТr. 

Hə 

SON 
NƏTİCƏ 

Yox 

 
ŞəkТХ 4. DКşıЧЦКг əmlak obyektlərinin VB-si əsКsıЧdК  

вКrКdıХЦış ЛХШk-sxem 

 
Belə relyasion verilənlər bazası əvvəllər ArМ İЧПШ-da mövcud olan georelyasion verilənlər 

ЛКгКsıЧНКЧ ПərqləЧТr. ƏЯЯəlki VB-də вКlЧıг ArМ İЧПШ-nun örtüklərТ, şСКpО-ПКвllКrı Яə format ilə 

əlaqələr вКrКНılırНı. CİS-ТЧ ТЧФТşКПı Тlə əlaqəНКr ШlКrКq ArМ GİS-də вКrКНılКЧ rОlвКsТШЧ VB-də isə 

verilənlər вКlЧıг ПШrmКl şəkildə modelləşНТrТlmТr, СəmхТЧТЧ sТПКrТşхТ (ФlТОЧЭ)-sОrЯОr КrКsıЧНК хШбlЮ 
sayda verilənlər КrКsıЧНК əlaqələr вКrКЧır ФТ, ЛЮ НК НКСК вüФsək keyfiyyətli nəticələrin əldə 

edilməsinə səbəb olur. Burada hər СКЧsı ЛТr ШЛвОФЭ НОвТl, rОКl şərait modelləşНТrТlТr. RОКllıq mШНОlТ 
verilənlərin strukturunda əks olunur və verilənlərin elementlərТ КrКsıЧНК əlaqələr вКrКНır. BОlə 

modellər obyektlərin idarə edilməsini və ya təНqТqТЧТ ЯТrЭЮКl şəkildə imitasiya edir. Bunlar 
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vasitəsilə real obyektləri və ШЧlКr КrКsıЧНКФı qКrşılıqlı əlaqələri, xüsusiyyətlərТЧТ МКЧlКЧНırmКq 
mümkündür. Bu cür modellər vasitəsilə modelləşНТrТlən obyektlər barədə daha çox məlumat almaq, 

ШЧlКrıЧ qКrşılıqlı əlaqələrini analiz etmək mümkündür.  

Nəticədə onu qeyd etmək olar ki, ЛЮ Мür вКЧКşmК Чəticəsində, вКrКНılКЧ ЛОlə model əsКsıЧНК 
real dünya obyektlərТ СКqqıЧНК НКСК хШб ТЧПШrmКsТвКЧıЧ ЭШplКЧmКsıЧК Яə onlardan səmərəlТ şəkildə 

istifadəsinə gəЭТrТЛ хıбКrК ЛТlər.  

 
ƏDƏBİYYAT 

 
1. A.Ş.MОСНТвОЯ, A.İ.İsmКвılШЯ. CШğrКПТ ТЧПШrmКsТвК sistemlərТ. “MüəllТm” ЧəşrТввКЭı, BКФı, 

2011, 232 səh.  

2. Q.MəmməНШЯ. TШrpКqşüЧКslıq Яə ЭШrpКq МШğrКПТвКsıЧıЧ əsКslКrı. AlТ məktəblər üçün dərslik. 

“Elm” ЧəşrТввКЭı, BКФı, 2007, 383 səh. 

3. M.M.İsmКвılШЯ, S.A.Qəniyeva. Torpaq və çoxməqsədli kadastr. Ali məktəblər üçün dərslik. 

“ГТвК” mətbəəsТ, BКФı, 2006, 338 səh. 

4.   .   . : .  . – : 
+, 1999,  349 .. 
 

 

          к.Q.TКЧırvОrdТвОv 
 

DКşıЧmКг  əmХКФ  ФКНКЬЭЫıЧıЧ  Сəyata  keçirilməsində  
relyasion  verilənləЫ  ЛКгКЬıЧıЧ  вКЫКНıХmКЬı  üЬЮХЮ 

 
XоLASƏ 

 

Məqalədə НКşıЧmКг əmlКФıЧ ЯКСТН НöЯləЭ ФКНКsЭrıЧК НКбТl ШlКЧ sКСələr, НКşıЧmКг əmlКФıЧ Эərkib 

hissələrТ sбОmКЭТФ şəkildə göstərТlmТşНТr. DКşıЧmКг əmlКФ ФКНКsЭrıЧıЧ rОlвКsТШЧ ЛКгКsıЧıЧ sКНə strukturu 
qЮrЮlmЮşНЮr. HəmхТЧТЧ НКşıЧmКг əmlak obyektləri və ШЧlКrıЧ üЧЯКЧlКrı КrКsıЧНК əlaqəni göstərən kadastr 
relyasion verilənlər ЛКгКsıЧıЧ sЭrЮФЭЮrЮ вКrКНılmış, Сəmin modelin blok-sбОmТ qЮrЮlmЮşНЮr.  

Açar sözlər: НКşınmКг əmlak, relyasion verilənlər ЛКгКsı, coğrКПi inПormКsiвК sistОmləri 
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Ch.Q.Tanirverdiyev 
 

Method creating a relational database for carry out estate cadastre 
 

SUMMARY 
 

In this article, in schematic form, is shown the area belonging to a state estate cadastre and components 
of cadastre of estate. Was  builded a simple structure of a relational database of real estate cadastre. And also 
was created a relational database structure of the estate cadastre for communication between objects and their 
addresses,was built a block diagram for this model. 

Keywords: estate cadastre, a relational database, geographic information systems 
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AZƏRBAYCANDA DEVALVASİYA: SƏBƏB VƏ NƏTİCƏ                         
 
          

Devalvasiya-(lat. de - enmə, lat. valeo- dəyəri) pul vahidinin qıгıl  məzmununun  

rəsmТ КгКlmКsı, вКбЮН mТllТ valyutanıЧ qıгılК, Рümüşə, xarici valyutaya görə məzənnəsТЧТЧ КşКğı 
Нüşməsi deməФНТr. MüКsТr şəraitdə bu termin stabil valyutalara nisbətən enən milli valyutada 

Тşlənilir. 
Sabit məzənnə sistemi, devalvasiya, eləcə də revalvasiya siyasətçilər (milli banklar)  tərəfindən 

bazara təzyiq və  milli vКlвЮЭКЧıЧ ТНКrə ШlЮЧmКsı Кləti olaraq motivasiya məqsədi ilə istifadə edilə 

bilər. 
Üzən məzənnə sТsЭОmТ ЛКгКrıЧ ЭəгвТqТ КlЭıЧНК ЯКlвЮЭКЧıЧ вОЧТНən qiymətləndirilməsi kimi 

ЭКЧıЧКЧ ЯКlвЮЭК Нəyərindəki dəвТşТФlТФlərТ вКrКНır. 
Devalvasiya ölkə ТqЭТsКНТввКЭıЧНК ЛКş verən müxtəlif maliyyə ЛöСrКЧlКrı, yaxud qeyri-ЭКrКгlığı, 

o cümlədən inflyasiya, tədiyyə ЛКlКЧsıЧНК uzun müddət davam edən kəsrli vəziyyətin nəticəsi kimi 

ЛКş verir. Devalvasiya prosesi dövlətin bu prosesə müdaxiləsi ЛКбımıЧНКЧ 2 qrupa Квrılır: 
1. Aхıq devalvasiya 
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https://az.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%B1n_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%B1n_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C4%B1z%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/Valyuta
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F
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2. QКpКlı devalvasiya 

Aхıq devalvasiya - dövlət tərəfindən milli ЯКlвЮЭКЧıЧ əhəmiyyətli həcmdə dövriyyədən 

вığılmКsı, yaxud dəyərdən Нüşmüş milli pul ЧТşКЧələrinin yeniləri ilə əvəz edilməsi yolu ilə milli 

valyuta məzənnəsinin qКlНırılmКsı prosesidir. 

QКЩКХı devalvasiya - dövlətin məqsədli müdaxiləsindən kənar ölkə ТqЭТsКНТввКЭıЧНК ЛКş verən 

devalvasiya prosesidir. Bu zaman köhnə pul ЧТşКЧələrinin yeniləri ilə əvəz ШlЮЧmКsı, yaxud 

dövriyyədən zəruri miqdarda milli ЯКlвЮЭКЧıЧ вığılmКsı həyata keçirilmir. 

Bunlarla вКЧКşı, ЫəqКЛəЭ НОЯКХЯКЬТвКЬıЧК da rast РəlТЧТr. Bu, dünya ЛКгКrıЧНК milli 

məСsЮllКrıЧ rəqКЛəЭ qКЛТlТввəЭТЧТ КrЭırmКq ЛОləlТФlə Нə milli ТбrКМı sЭТmЮllКşНırmКq üçün НöЯləЭ 
ЭərəПТЧНəЧ məqsəНlТ şəФТlНə СəвКЭК ФОхТrТləЧ НОЯКlЯКsТвКНır. Bu zaman xarici valyutaya ЧТsЛəЭНə 

milli valyuta məгəЧЧəsТ ЮМЮгlКşır Яə ölФə НКбТlТЧНə istehsal ШlЮЧmЮş məСsЮl dünya ЛКгКrıЧНК daha 

КşКğı qТвməЭə malik olur. BОləlТФlə, qТвməЭ КmТlТЧə Рörə bu məСsЮllКr dünya ЛКгКrıЧНК вüФsəФ 

rəqКЛəЭ qКЛТlТввəЭТ qКгКЧır. 
Son 3 ilə nəzər sКlНıqНК НüЧвК РüМlərТЧТЧ mКrКqlКrıЧıЧ ЭШqqЮşmКsı səbəbindən üz-üzə gəlməsi 

və üçüncü minillikdə НüЧвКЧıЧ вОЧТНəЧ ЛölüşНürülməsТ ЮğrЮЧНК sТвКsТ Яə iqtisadi РОНТşlər 

nəticəsində neftin qiymətinin kəsФТЧ ОЧТşТ müşКСТНə olunur. Belə ki, 2014-cü ilə 110 dollarla daxil 

ШlКЧ ЧОПЭ ТвЮЧ КвıЧıЧ ТlФ ШЧ РüЧlüвüЧНə sonuncu ən yüksək qiymətinə 115 НШllКrК qКlбНı. BЮЧНКЧ 
sonra sürəЭlТ ОЧТş КlКЧ ЧОПЭТЧ qТвməti 2015-МТ ТlТЧ вКЧЯКr КвıЧНК 48 НШllКrК НüşНü. AlЭı Кв ərzində 

qiyməЭТЧ 58,3% КгКlmКsı ЧОПЭ ТбrКМКЭхısı ШlКЧ ölkələrТЧ ЯКlвЮЭК ОСЭТвКЭlКrıЧıЧ əriməsinə və 

məzənnələrin enməsinə səbəb oldu. HadisəЧТЧ НКЯКmı ШlКrКq 2015-ci il ərzində də neftin qiymətinin 

КrЭКrКq mКrЭ КвıЧНК 68 НШllКrК вüФsəlməsi və sonradan ilin sonunadəФ ОЧТşТЧТЧ НКЯКm ОЭməsi 

nəticəsində 39 dollarda qərКrlКşmКsı ТбrКМКЭхı ölФələrin tədiyyə ЛКlКЧsıЧıЧ pШгЮlmКsıЧК Яə 

devalvasiyaya səbəb oldu. Neftin qiymətinin son 3 il ərzində dəвТşməsТЧТ КşКğıНКФı qrКПТФНə daha 

КвНıЧ Рörə bilərik.    

 

   
 

 
Mənbə: http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Summary?s=IB.1:IEU 

         

DüЧвК ЛКгКrıЧНК бüsЮsТ хəkisi olan eləcə də Azərbaycana daha çox təsir gücünə malik 

ölkələrdə RЮsТвК, QКгКбısЭКЧ Яə Çində  ЛКş ЯОrən devalvasiya prosesinə nəzər salaq.  Proseslər eyni 

xarakterli olsa da hər ölkədə səbəblər fərqlidir. Daha dəqiq desək, Rusiya və QКгКбısЭКЧНК səbəblər 

nisbətəЧ ШбşКrНır, кТЧНəki proses isə tam fərqlənir. 

AвНıЧНır ФТ, qlШЛКl ТqЭТsКНТввКЭНК ЛКş ЯОrən hadisələr НüЧвКЧıЧ ЛТr pКrхКsı ШlКЧ Aгərbaycandan 

http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Summary?s=IB.1:IEU
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da yan keçə bilməzdi. Xüsusilə də ЧОПЭ ТбrКМКЭхısı ШlКЧ ЛТr ölФə üçün.  Belə ФТ, ТqЭТsКНТввКЭıЧ ЧОПЭ 
bölməsinin ümumi daxili məСsЮlНК pКвı  2014-cü ilədək 40%-dəЧ вЮбКrı ШlНЮğЮ СКlНК 2014-cü ilin 

ШrЭКsıЧНКЧ ЧОПЭТЧ sКЭış qТвmətinin enməsi səbəbindən 2014-cü ildə 36,66%-ə , 2015-ci ildə isə daha 

da azalaraq 22,41%-ə bərabər ШlmЮşНЮr.  
 

 
 

Mənbə:DSK 
 

ВЮбКrıНКФı qrКПТФə nəzər sКlНıqНК qОвrТ-ЧОПЭ sОФЭШrЮЧЮЧ КrЭımı Тгlənsə də və  ТlФ ЛКбışНК вКбşı 
göstərici kimi qiymətləndirilsə də əslində qeyri-neft sektorunun 2015-ci ildə əvvəlki ilə nəzərən 

13% КrЭımı ЧОПЭ sОФЭШrЮЧЮЧ Яə ümumi ÜDM-ЮЧ КгКlmКsı Тlə əlaqəНКrНır. ВəЧТ, НüЧвК ЛКгКrlКrıЧНК 
neft qiymətlərinin 2014-cü ildəЧ ЛКşlКвКrКq 2015-ci il ərzində də НüşНüвüЧü AгərЛКвМКЧıЧ ТllТФ ЧОПЭ 
hasТlКЭıЧıЧ 40 mlЧ. ЭШЧ МТЯКrıЧНК НəвТşНТвТЧТ Яə ЛКгКrК хıбКrılКЧ məhsulun çəФТsТЧТЧ sЭКЛТl ШlНЮğЮЧЮ 
gördükdə vəziyyəЭТ НКСК КвНıЧ ЛКşК Нüşmək olur. 
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Mənbə: ARDNŞ 

 
Dövlət Statistika Komitəsinin əsКs mКllКrıЧ ТбrКМ НТЧКmТФКsıЧıЧ 2006-2014-cü illər üzrə 

məlЮmКЭlКrıЧНК ТбrКМ ШlЮЧКЧ mКllКrıЧ хəkisi və əldə olunan gəlТr НТЧКmТФКsıЧК Чəzər sКlНıqНК 
çəkinin deməФ ШlКr ФТ, ОвЧТ qКlНığıЧı, Рəlirlərin isə neftin qiymətinə ЮвğЮЧ ШlКrКq 2008-2010-cu 

illərdə НüЧвК ЛöСrКЧı гКmКЧı ОЧНТвТЧТ, lКФТЧ 2011-ci ildə artaraq ən yüksək həddə хКЭНığıЧı РörürüФ. 
Daha sonra 2014-Мü ТlТЧ ТФТЧМТ вКrısıЧНКЧ qТвməЭТЧ ОЧТşТЧТЧ Эəsiri olaraq 2014-cü ildə xam neft 

ТбrКМıЧНКЧ Рəlirlərin 2013-cü ilə nəzərən 3 milyard manat azalaraq 25 milyard manata bərabər 

ШlНЮğЮЧЮ РörürüФ. 
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Mənbə: DSK 

 

 
Mənbə: DSK 

       

DüЧвК ЛКЧФıЧıЧ, BОвЧəlxalq Valyuta Fondunun, Blumberqin və digər beynəlxalq təşФТlКЭlКrıЧ 
neftin qiyməti ilə ЛКğlı ЛəНЛТЧ prШqЧШгlКrı, qШЧşЮ НöЯləЭ ШlКЧ RЮsТвК FОНОrКsТвКsıЧıЧ 2014-cü ilin 

orЭКsıЧНКЧ ЛКşlКвКrКq rЮЛlЮЧ məzənnəsТЧТЧ КşКğı sКlmКsı ölФəmizə də təsТrsТг öЭüşmədi. Belə ki, 

НüЧвКНК ЛКş ЯОrənlər səbəbindən vətəЧНКşlКr Яə Тş КНКmlКrı mКЧКЭlК ШlКЧ əmanətlərТЧТ ЛКş ЯОrə 

biləcəФ НОЯКlЯКsТвКНКЧ sığШrЭКlКmКq məqsədi ilə kütləvi sürətdə dollara çevirməyə ЛКşlКНılКr. Bəzi 

Тş КНКmlКrı Тsə hətta əmanətləri ölkədəЧ хıбКrКrКq RЮsТвКНК ШlКЧ Яəziyyətdən istifadə edib müxtəlif 

вКЭırımlКr ОЭməyə və vəziyyətdəЧ вКrКrlКЧmКğК ЛКşlКНılКr. QОвН ШlЮЧКЧ СКl 2015-МТ ТlТЧ ТlФ КвıЧНК 
daha kütləЯТ СКl КlНı. DövləЭ rəsmТlərТ ölФəНə ФЮrsЮЧ ФəsФТЧ НəвТşməsТЧТЧ plКЧlКşНırılmКНığıЧı 
ЛТlНТrsələr Нə ЛЮЧЮЧ СОх ЛТr ПКвНКsı ШlmКНı. NöЯЛəЭТ КННım ФТmТ ПОЯrКlıЧ 16-НК MərФəгТ BКЧФ 
mКЧКЭıЧ məгəЧЧəsТЧТ НШllКrК ЛКğlКmКqНКЧ ТmЭТЧК ОНərəФ ЛТЯКlвЮЭК səЛəЭТЧə ФОхНТ, ЧəЭТМəНə НШllКr 
НК ФТхТФ ЭОmplə ЛКСКlКşmКğК ЛКşlКНı. LКФТЧ spОФЮlвКЧЭlКrıЧ “səвlərТ” sКвəsТЧНə ölФəНə pКЧТФК 
РüМləЧНТ Яə Сər şОв ШЧК РəЭТrТЛ хıбКrНı ФТ, ЛТr ЧОхə РüЧ ərгТЧНə ЛКгКrНК КlıЧКЧ РüЧНəlТФ НШllКr 
məЛləğТ əЧ Кг 500 mТlвШЧ ШlНЮ. ƏРər НОЯКlЯКsТвК ЛКş ЯОrməsəвНТ ТlТЧ sШЧЮЧК qəНər MərФəгТ 
BКЧФıЧ ЯКlвЮЭК rОгОrЯlərТ ФəsФТЧ КгКlК, СəЭЭК sıПırК хКЭК ЛТlərНТ. 2014-Мü ТlТЧ sШЧЮЧНК MərФəгТ 
BКЧФıЧ ЯКlвЮЭК rОгОrЯlərТ 2014-Мü ТlТЧ ШrЭКsıЧНКФı 15 mТlвКrН НШllКrНКЧ 13,8 mТlвКrН НШllКrК 
ОЧmТşНТ. ƏРər MB mКЧКЭıЧ məгəЧЧəsТЧТ ТЧЭОrЯОЧsТвК вШlЮ Тlə НəsЭəФləməвə НКЯКm ОЭsəвНТ 2015-ci 

ТlТЧ sШЧЮЧК ФТmТ ЛЮ rОгОrЯlər ЭКmКmТlə ЭüФəЧmТş ШlКrНı (СКгırНК MB-ЧТЧ ЯКlвЮЭК rОгОrЯlərТ 4.5 
milвКrН ABŞ НШllКrı ЭəşФТl ОНТr). 

NəЭТМəНə, ПОЯrКlıЧ 21-Нə MərФəгТ BКЧФ mТllТ ЯКlвЮЭКЧıЧ ФЮrsЮЧЮ НəвТşərəФ НШllКr məгəЧЧəsТЧТ 
1,05 mКЧКЭ səЯТввəsТЧНə (ЛТr РüЧ əЯЯəl 0,7862 mКЧКЭ ШlНЮğЮ СКlНК) müəввəЧləşНТrНТ. HəmТЧ 
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РüЧНəЧ ЛКşlКвКrКq НШllКrıЧ məгəЧЧəsТ 1,05 mКЧКЭ СəННТЧТЧ СəЧНəЯərТЧНə ЯКr-Рəl ОНТr, РКС МüгТ 
ЛКСКlКşır, РКС ЮМЮгlКşırНı. 2015-МТ ТlТЧ КprОl КвıЧНКЧ ЧОПЭТЧ qТвməЭТЧТЧ КrЭımı Тlə ЧТsЛəЭəЧ sКФТЭləşəЧ 
ЯəгТввəЭ КЯqЮsЭ КвıЧНКЧ вОЧТНəЧ КФЭТЯləşməвə ЛКşlКНı. RəsmТ ЯКlвЮЭКЧıЧ sürəЭlТ КгКlmКsı MərФəгТ 
BКЧФı вОЧТНəЧ НОЯКlЯКsТвКвК РОЭməвə məМЛЮr ОЭНТ. MərФəгТ BКЧФ 21 НОФКЛr 2015-МТ ТlНə 1 НШllКrıЧ 
1.55 manat kursunu müəввəЧ ОНərəФ üгəЧ məгəЧЧə sТsЭОmТЧə ФОхНТвТЧТ ОlКЧ ОЭНТ. BЮЧНКЧ sШЧrК 
ölФəНə вКşКЧКЧ pКЧТФК ЛəгТ ТşЛКгlКrıЧ бОвrТЧə Тşləməвə ЛКşlКНı, ЛОlə ФТ, НШllКrК ЭələЛКЭıЧ КrЭНığıЧı 
Яə ЛКЧФlКrНК НШllКr qıЭlığıЧı РörəЧ ТşЛКгlКr qКrК ЛКгКrı МКЧlКЧНırmКğК Яə НШllКrıЧ qТвməЭТЧТЧ süЧТ 
ШlКrКq 1.70 mКЧКЭКНəФ qКlбmКsıЧК səЛəЛ ШlНЮlКr. AвНıЧНır ФТ, Сər СКЧsı şəФТlНə pКЧТФКЧıЧ ЛКş 
ЯОrməsТ ЯəгТввəЭТ НКСК НК НərТЧləşНТrТr. Həm Нə бКrТМТ ЯКlвЮЭК КlmКq üхüЧ КбıЧıЧ КrЭmКsı ЛКЧФlКrНК 
НШllКrıЧ НОПТsТЭТЧə səЛəЛ ШlЮr. DöЯləЭ ЯəгТввəЭə ЧəгКrəЭТ əlНə sКбlКmКq üхüЧ ТlФ ЧöЯЛəНə 
ЯКlвЮЭКНəвТşmə məЧЭəqələrТЧТ ləğЯ ОЭməвə, НКСК sШЧrК “qКrК ЛКгКr ТşЭТrКФхılКrı”ЧК qКrşı МТННТ 
ЭəНЛТrlər Рörməвə qərКr ЯОrНТ. NəЭТМəНə НШllКr ЛКгКrıЧНК вКrКЧКЧ ЛТr ЧОхə РüЧlüФ НЮrğЮЧlЮq 
sКЛТЭlТвТ ЛərpК ОЭməвə ФöməФ ОЭНi.   

ƏlЛəЭЭə ФТ, НüЧвК ЛКгКrıЧНК sТЭЮКsТвК ЛТrməЧКlı НОвТl Яə “qКrК qıгıl”ıЧ qТвməЭТ НəвТşТr. ƏРər 
ümЮmТ ЭОЧНОЧsТвКвК ЛКбsКq ТlТЧ əЯЯəlТЧНəЧ ЛərТ ЧОПЭТЧ qТвməЭТ ЧТsЛəЭəЧ qКlбıЛ. 

оmЮmТввəЭlə, MərФəгТ BКЧФ вЮmşКq НОЯКlЯКsТвК ШlКМКğıЧК НКТr КхıqlКmК ЯОrməsТЧə 

ЛКбmКвКrКq, əslТЧНə ФəsФТЧ НОЯКlЯКsТвКвК РОЭНТ. BЮЧЮЧ ТбrКМı sЭТmЮllКşНırmКq ФТmТ müsЛəЭ ЭəsТrlərТ 
ТЧФКr ОНТlmТr. HəmхТЧТЧ, КЭılКЧ sШЧ КННım ТsЭОСlКФ ЛКгКrıЧНК qТвməЭ КrЭımıЧı qКхılmКг ОЭНТ. BОlə ФТ, 
ТНбКl ШlЮЧКЧ mКllКrıЧ КlışıЧıЧ НШllКrlК КpКrılmКsı Яə ШЧlКrıЧ sКЭışıЧıЧ mКЧКЭlК СəвКЭК ФОхТrТlməsТ 
КrЭıq qТвməЭ КrЭımı НОməФНТr. 

BТrТЧМТ НОЯКlЯКsТвКНКЧ sШЧrК СöФЮməЭ ЛКş ЯОrə ЛТləМəФ ТЧПlвКsТвКвК МТННТ вКЧКşmКq Яə 
müЯКПТq ТЧгТЛКЭТ Яə sЭТmЮllКşНırıМı КННımlКr КЭmКqlК məгəЧЧə НəвТşТФlТвТЧНəЧ sШЧrК Тş КНКmlКrıЧıЧ 

öг РəlТrlərТЧТ КгКlЭmКsı вШlЮ Тlə ТЧПlвКsТвКЧı  хШб КşКğı СəННə sКбlКmКğК ЧКТl ШlНЮ. ВəЧТ, əСКlТЧТЧ 
ərгКq ЭəСlüФəsТгlТвТЧТ ЭəmТЧ ОЭməФ məqsəНТ Тlə ЛЮ sКСəНə ШlКЧ Сər ЛТr qТвməЭ НəвТşТФlТвТ МТННТ Чə-

гКrəЭ Яə СОsКЛlКmКlКrlК müşКСТНə ШlЮЧНЮ Яə ЧəЭТМə ОЭТЛКrı Тlə НОməФ ШlКr ФТ, КrЭım Чəгərə хКrpmКНı. 
Lakin qeyri-ərгКq sКСəsТЧНə НШllКrıЧ məгəЧЧəsТЧə pКrКlОl qТвməЭ КrЭımı müşКСТНə ШlЮЧНЮ. 

DОФКЛrıЧ 21-Нə ЛКş ЯОrəЧ ТФТЧМТ НОЯКlЯКsТвК ЯəгТввəЭТЧ ЛТr Кг НК qəlТгləşməsТЧə РəЭТrНТ. LКФТЧ 
вОЧə Нə НöЯləЭ ЛüЭüЧ ЛКş ЯОrəЧlərТЧ qКrşılığıЧНК ЯəЭəЧНКşıЧıЧ вКЧıЧНК ШlНЮğЮЧЮ РösЭərНТ. BОlə ФТ, 
rəsmТ qЮrЮmlКr ölФəЧТЧ ərгКq ЭələЛКЭıЧıЧ 70%-ЧТЧ НКбТlТ ТmФКЧlКr СОsКЛıЧК öНəЧТlНТвТЧТ ТrəlТ 
sürərəФ mКllКrıЧ qТвməЭТЧНə ЛКş ЯОrəЧ Сər ЛТr qəpТФ КrЭımıЧ СКqq-СОsКЛıЧı sШrmКğК ЛКşlКНı. LКгım 

РəlНТФНə Яə КrЭım qКхılmКг ШlНЮqНК ЛəгТ ЯОrРТ РüгəşЭlərТ ЭəЭЛТq ШlЮЧНЮ. MəsələЧ, 700 qrКm хörəвТЧ 
qТвməЭТЧТЧ 40 qəpТФНəЧ 50 qəpТвə qКlбmКsı гərЮrəЭТ вКrКЧНıqНК СöФЮməЭТЧ ЭКбıl məСsЮllКrıЧı əlКЯə 
Нəвər ЯОrРТsТЧНəЧ КгКН ОЭməsТ qТвməЭТЧ вОЧТНəЧ 40 qəpТвə НüşməsТЧə səЛəЛ ШlНЮ. 

Qeyri-ərгКq sКСəsТЧНə qТвməЭ КrЭımıЧıЧ qКхılmКгlığı СəmТЧ sКСələrНə КlıМı qıЭlığıЧıЧ 
вКşКЧmКsıЧК Яə ЧəЭТМəНə РəlТrlərТЧ КгКlНığı гКmКЧ бərМlərТЧ (ТМКrə, əməФ СКqqı, ЯОrРТ Яə s.) 
НəвТşməməsТ РОЭНТФМə Тş КНКmlКrıЧıЧ ПəКlТввəЭТЧТЧ НКвКЧНırılmКsı Тlə ЧəЭТМələЧə ЛТlər ФТ, ЛЮ НК РəlТr 
Яə Тş вОrТ ЛКбımıЧНКЧ НöЯləЭə əlКЯə вüФ ШlК ЛТlər. 

BКЧФ sОФЭШrЮЧК НК НШllКr ЛКСКlКşmКsı öг МТННТ ЭəsТrТЧТ РösЭərНТ. BОlə ФТ,  ЛКЧФНКЧ mКЧКЭlК 
ФrОНТЭ РöЭürəЧ ЯəЭəЧНКşıЧ qКвЭКrНığı məЛləğ Яə ЛКЧФıЧ ПКТгlər üгrə РəlТrТ НШllКrlК СОsКЛlКЧНıqНК 
məЧПТ ЛКlКЧsК РəЭТrТЛ хıбКrЭНı. DТРər ЭərəПНəЧ ЛКЧФНКЧ НШllКr Тlə ФrОНТЭ РöЭürəЧlər mКЧКЭlК НКСК хШб 
öНəməlТ ШlКМКqlКr. BЮ НК НОЯКlЯКsТвКlКrıЧ ЭəsТrТЧНəЧ sШЧrК əməФ СКqqı Яə НТРər РəlТrlərТЧНə КrЭım 
ШlmКвКЧ ЯəЭəЧНКşlКrıЧ öНəmə qКЛТlТввəЭТЧТ КşКğı sКlКМКq Яə ЯКбЭı ФОхmТş ФrОНТЭlərТЧ ümЮmТ 
pШrЭПОlНə pКвıЧıЧ КrЭmКsıЧК səЛəЛ ШlКМКq.  

2016-Мı ТlТЧ вКЧЯКr КвıЧНКЧ AгərЛКвМКЧ RОspЮЛlТФКsıЧıЧ PrОгТНОЧЭТ ЯəЭəЧНКşlКrıЧ sШsТКl 
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ЭəmТЧКЭıЧı РüМləЧНТrməФ məqsəНТ Тlə 01 ПОЯrКl 2016–Мı Тl ЭКrТбНəЧ sШsТКl müКЯТЧəЭ, prОгТНОЧЭ 
ЭəqКüНlərТЧТЧ, pОЧsТвКlКrıЧ ЛКгК СТssəsТЧТЧ Яə əməФ СКqlКrıЧıЧ məЛləğТЧТЧ 10% КrЭımı, ТşsТгlТФ müК-

ЯТЧəЭТЧТЧ 75 mКЧКЭ, ОСЭТвКМ mОвКrıЧıЧ 110 mКЧКЭ ШlmКsı Тlə əlКqəНКr müЯКПТq SərəЧМКmlКr ЯОrНТ. 
HəmхТЧТЧ КгЭəmТЧКЭlı КТlələrТЧ sШsТКl müНКПТəsТ məqsəНТ Тlə üЧЯКЧlı НöЯləЭ sШsТКl вКrНımı КlКЧ КТlə-

lərТЧ Сər ЛТrТЧə 50 mКЧКЭ məЛləğТЧНə ЛТrНəПəlТФ вКrНım ЯОrТlməsТ məqsəНТ Тlə бüsЮsТ ЯəsКТЭ КвırНı. 
QОвН ОЭməФ ТsЭəвТrТФ ФТ, sШsТКl sКСəНə НöЯləЭТЧ КpКrНığı КrНıМıl sТвКsəЭ ЧəЭТМəsТЧНə sШsТКl 

öНəmələrə sərП ШlЮЧКЧ ЯəsКТЭ СəmТşə КrЭım НТЧКmТФКsıЧНК ШlmЮşНЮr.  
 

TəФХТПХəЫ 
PrШЛlОmНəЧ хıбış yolu kimi mümkün variantlardan biri üгəЧ məгəЧЧəвə keçid qərКrıЧКНəФ 

РöЭürülmüş valyuta ФrОНТЭlərТЧТЧ НОФКЛrıЧ 21-НəФ olan məгəЧЧə üгrə geri qКвЭКrılmК ТmФКЧıЧıЧ 

вКrКНılmКsıНır. AгərЛКвМКЧ MərФəгТ BКЧФı müvafiq qərКr qəЛЮl ОЭməФlə bu məsələЧТ inzibati 

qaydada Сəll ОНə ЛТlər. Çünki ЛКşqК variant yoxdur.  

Tam əmТЧ olmaq olar ki, bir-iki aydan sonra banklarda ЯКбЭı ФОхmТş valyuta ФrОНТЭlərТЧТЧ СəМmТ 
ФəsФТЧ artanda banklar öгlərТ rКгı olacaqlar ki, ЯəЭəЧНКşlКr bu ФrОНТЭlərТ heç olmasa devalvasiyadan 

əЯЯəlФТ kurs üгrə qКвЭКrsıЧlКr.  
DТРər bir variant СəМmТ 5 min НШllКrКНəФ olan ФrОНТЭlərə “НШlКвı КmЧТsЭТвК” ЭəЭЛТq ШlЮЧmКsıНır. 

ВəЧТ kredit ЛШrМlКrıЧıЧ НОФКЛrıЧ 21-НəЧ əЯЯəlФТ kurs üгrə öНəЧТşТ bütün borclara deyil, вКlЧıг 5 

mТЧəНəФ olan kredit ЛШrМlКrıЧК şКmТl edilir. Onsuz da kredit pШrЭПОlТЧНə 5 mТЧəНəФ ФrОНТЭlərТЧ СəМmТ 
ФТПКвəЭ qəНərНТr, üsЭəlТФ ЯəЭəЧНКşlКrıЧ böyük СТssəsТ məСг bu məЛləğНə kredit götürüb. 

DТРər bir хıбış yolu Тsə  əСКlТЧТЧ РəlТrlərТЧТЧ istehlak бərМlərТЧə вöЧəlНТləЧ СТssəsТЧТЧ tam 

ТЧНОФsləşНТrТlməsТ, ОləМə Нə НТРər mОбКЧТгmlərТЧ ТşləЧТlməsТ yolu Тlə ТЧНОФsləşmə СКqqıЧНК mövcud 

qanunvericiliyin ЭəФmТlləşНТrТlməsТ; 
Nəhayət, qeyri-neft sektorunun xüsusən kənd təsərrüПКЭıЧНК məşğЮllЮğЮЧ ТЧФТşКП etdirilməsi 

məqsədi ilə təxirəsКlıЧmКг tədbirlərin həyata keçirilməsi və bu istiqamətdə dövlət tərəfindən 

əlЯОrТşlТ şəraitin вКrКНılmКsı. 
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Azərbaycanda devalvasiya: səbəb və nəticə 

     
XÜLASƏ 

          

Ölkənin dünya ЛКгКrıЧНК milli məhsullКrıЧıЧ rəqabət qabiliyyətini КrЭırmКq, beləliklə də milli ТбrКМı 
sЭТmЮllКşНırmКq üçün məqsədli tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Açar sözlər: devalvasiya, valyuta məzənnəsi, inflyasiya, ixrac, daxili istehsal, neft gəlirləri, istehlak 
xərcləri, indeksləşmə. 
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Devaluation in Azerbaijan: Causes and Conse quences 
  

SUMMARY 
 
Purposely measures should be taken by the government to stimulate national exports and enhance the 

competitiveness of national products on the world market. 
Keywords: Devaluation, exchange rates, inflation, exports, domestic production of oil profits, 

consumer spending, indexation. 
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Aг.MİU-nun nəzdində İЧşККt KШХХОМТ 
 

ƏMƏK BAZARINA TƏSİR EDƏN MAKROİQTİSADİ AMİLLƏR 
 

Respublikada həyata keçirilən fiskal və monetar siyasət bilavasitə makroiqtisadi mühitə təsir 

etməklə məşğЮllЮğЮЧ səviyyəsinin tənzimlənməsində müСüm rШl ШвЧКвır. нlФədə investisiya 

fəКllığıЧıЧ Яə beləliklə də məşğЮllЮğЮЧ КrЭırılmКsıЧıЧ müСüm şərtlərindən biri də makroiqtisadi 

sabitlikdir. Yüksək məşğЮllЮq səviyyəsinin təmin edilməsində mКФrШТqЭТsКНТ sКЛТЭlТвТЧ möЯМЮНlЮğЮ 
zərЮrТ şərЭ ШlsК НК ЛТr хШб ТЧФТşКП ОЭmТş ölФələrin təcrübəsi (Yaponiya, Almaniya) göstərir ki, bu 

kifayəЭ НОвТl. MКФrШТqЭТsКНТ sКЛТЭlТФ вКlЧıг НТРər dövlət siyasətləri ilə (təhsil, səhiyyə, sosial 

müdafiə) əlaqələndirildikdə məşğЮllЮğЮЧ səviyyəsinə təsir göstərə bilər. 

MКФrШТqЭТsКНТ sКЛТЭlТФ КşКğı ТЧПlвКsТвК səviyyəsi və ЯКlвЮЭКЧıЧ sКЛТЭ məzənnəsi ilə də ifadə 

olunur. YüksəФ ТЧПlвКsТвК şəraitində investorlar üçün qeyri-müəyyənlik amili güclənir və gələcək 

ТşlərТ plКЧlКşНırmКq хətinləşТr. AşКğı ТЧПlвКsТвК Тsə ТqЭТsКНТввКЭК ТЧЯОsЭТsТвК qШвЮlЮşlКrıЧıЧ 
КrЭmКsıЧК sЭТmЮl ЯОrТr, ЛЮ НК вОЧТ Тş вОrlərТЧТЧ вКrКЧmКsıЧК şərКТЭ вКrКНır. 

Son dövrlərdə Azərbaycanda həyata keçirilən makroiqtisadi islahatlar çərçivəsində 1-ci hal üzrə 

yəni yüksəФ ТЧПlвКsТвК şəraitində ТЧЯОsЭШrlКrıЧ qОвrТ-müəyyənlik vəziyyətlərində ШlmКlКrı Яə 

gələcəФ ТşlərТЧТ plКЧlКşНırmКqНК müəyyən çətinliklərlə üzləşmələrТ СКqqıЧНК НКСК НШlğЮЧ 
məlumatlar Nazirlər Kabinetinin rüblüФ СОsКЛКЭlКrıЧНК öг əФsТЧТ ЭКpКМКqНır. Hələlik isə müəyyən 

mailto:yusifovakemale@gmail.com
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müşКСТНələr mКЧКЭıЧ ЮМЮгlКşmКsı Тlə əlaqəНКr sКСТЛФКrlıq Пəaliyyəti dollarla əlaqədar olan 

müəssisələrdə müəyyəЧ хКşqıЧlıqlКrıЧ ШlmКsıЧı Эəsdiqləyir. Hökümət tərəfindəЧ mКЧКЭıЧ 
НОЯКlЯКsТвКsı Тlə əlaqədar maliyyə sistemində nizamlama tədbirlərini gücləndirməsi istiqamətində 

РörНüвü Тşlər kontekstində sКСТЛФКrlКrıЧ Пəaliyyətində müəyyəЧ МКЧlКЧmКlКrıЧ ШlКМКğıЧК ümТdlər 

çoxdur. 

FОЯrКlıЧ 20-nə qədər ölkə üzrə inflyasiya həddinin digər ölkələrlə müqayisədə КşКğı səviyyədə 

ШlmКsı ТЧЯОsЭШrlКrıЧ 2015-ci il üçün müəyyəЧ ПШrmКНК КrЭıq ЭəsdiqləЧmТş plКЧ üгrə öhdəliklərinə 

yenidən diqqət yetirmələrТЧТ lКЛüН sКвКrКq mКrЭ КвıЧНКЧ ШЧlКrıЧ НКЯrКЧışlКrıЧıЧ ПОЯrКlıЧ 21-dən 

sШЧrКФı Яəziyyətə ЮвğЮЧlКşНırmКlКrı qКхılmКгНır. 
Belə ki, inflyasiya səviyyəsi və valyuta məzənnəsinin sabitliyi Mərkəzi Bank və Maliyyə 

Nazirliyi tərəfindən yeridilən pul-kredit siyasətindən əhəmiyyətli dərəcədə КsılıНır.  
Pul-kredit siyasətinin məşğЮllЮğК РösЭərdiyi təsir məhz bu aspektdən qiymətləndirilməlidir. 

Digər tərəfdən sahibkarlara göstərilən maliyyə xidmətlərinin, xüsusən də kreditlərin verilməsi 

səviyyəsi də ТЧЯОsЭТsТвК qШвЮlЮşlКrıЧıЧ НТЧКmТФКsıЧК Яə deməli məşğЮllЮğК Эəsir göstərən mühüm 

amillərdəЧНТr. BЮ ЛКбımНКЧ ölФədə maliyyə sektorunun, xüsusən də ЛКЧФ sТsЭОmТЧТЧ ТЧФТşКП 
etdirilməsi istiqamətində görülən tədbirlər məşğЮllЮğЮЧ КrЭırılmКsıЧК вöЧəlНТlmТş Эədbirləri 

şərtləndirən amillərdir.  

AzərЛКвМКЧ RОspЮЛlТФКsıЧıЧ MərkəгТ BКЧФıЧıЧ rəhbərinin 2015-МТ ТlТЧ ЛТrТЧМТ вКrısıЧНКЧ 
etibarən inflвКsТвКЧıЧ mТЧТmЮm səviyyədə sКбlКЧılmКsıЧК КrЭıq qКrКЧЭТвК ЯОrməməsi, milli 

ЯКlвЮЭКЧıЧ məzənnəsinin dollara və avroya nisbətəЧ ЮМЮгlКşmКsı prШsОsТЧТ sürətləndirdi. 

Bildiyimiz kimi,  son illərdə valyuta məzənnəsinin orta illik dəвТşməsi cəmi 1.3% təşФТl 
etmТşНТr. ApКrılmış Эədqiqatlar, o cümlədəЧ ОФШЧШmОЭrТФ mОЭШНlКrıЧ Эətbiqi ilə КpКrılmış Эəhlillər 

göstərТr ФТ, mКЧКЭıЧ məzənnəsТЧТЧ möЯМЮН НТЧКmТФКsı ТЧПlвКsТвК səviyyəsini yüksəltmədən ölkənin 

beynəlxalq rəqabət qabiliyyəЭТЧТЧ КrЭmКsıЧК, ТНбКlı əvəz edən və ixrac yönümlü sahələrТЧ ТЧФТşКПıЧК 
və bu sahələrdə məşğЮllЮq səviyyəsinin yüksəlməsinə əlЯОrТşlТ şərКТЭ вКrКЭmışНır.  

2015-ci ilin 1-ci rübündən sonra gözlənilən makroiqtisadi sabitlik ölkədə radikal bank 

ТslКСКЭlКrıЧıЧ НərinləşНТrТlməsi istiqamətində qətiyyəЭlТ КННımlКr КЭmКğК ТmФКЧ ЯОrmТşНТr. Məsələn 

ПОЯrКlıЧ 24-dən etibarəЧ ЛКЧФlКrНКФı НОpШгТЭlərin faiz dərəcəsinin 9%-dən 12%-ə qədər qКlНırılmКsı 
СКqqıЧНК qərКrı ЛОlə КННımlКrНКЧ ЛТrТ sКвmКq ШlКr. BОlə ФТ, ЛКЧФ ТslКСКЭlКrı ЛКЧФ sТsЭОmТЧТЧ 
sКğlКmlКşНırılmКsı Яə onun sərbəst vəsaitlərini səfərbər edib investisiyalara transformasiya etmək 

ПЮЧФsТвКsıЧıЧ РüМləndirilməsini nəzərdə tutur.  

Bildiyimiz kimi, Mərkəzi Bank tərəfindəЧ ЛКЧФlКrıЧ rОsЭrЮФЭЮrТгКsТвКsı ЭКmКmlКЧmışНır. нгəl 

ЛКЧФlКrıЧ sКğlКmlКşНırılmКsı, бüsusən də ФКpТЭКlТгКsТвКsı ТsЭТqКmətində maliyyə vəziyyəti qeyri-

qənaətbəбş СОsКЛ ШlЮЧКЧ ЛКЧФlКrıЧ ЛКгКrНКЧ хıбКrılmКsı üгrə rКНТФКl КННımlКr КЭılmışНır. Nəticədə, 

ЛКЧФlКrıЧ sКвıЧıЧ КгКlmКsıЧК ЛКбmКвКrКq, ШЧlКrıЧ ФОвПТввətini xarakterizə edən göstəricilər 

вКбşılКşmışНır. 
BЮ ЛКбımНКЧ ЛКЧФ ТЧПrКsЭrЮФЭЮrЮЧЮЧ СКгırФı şəraitə ЮвğЮЧ sЭКЧНКrЭ ПШrmКНК ТЧФТşКП ОЭНТrТlməsi 

və qanunvericiliyinin təkmilləşНТrТlməsinə ehtiyac duyulur. Belə ФТ, “BКЧФlКr СКqqıЧНК”, СКЛОlə 

“AгərЛКвМКЧ RОspЮЛlТФКsıЧıЧ MərkəгТ BКЧФı СКqqıЧНК”, ”İpШЭОФК СКqqıЧНК”, ”БКrТМТ ЭТМКrətdə 

AzərЛКвМКЧ RОspЮЛlТФКsıЧıЧ ТqЭТsКНТ mКrКqlКrıЧıЧ qШrЮЧmКsı СКqqıЧНК” qКЧЮЧlКrК müəyyən 

dəвТşТФlТФlərin edilməsi təxirəsКlıЧmКг Яəzifələrdən biridir.  

Qeyd etməФ lКгımНır ФТ, məşğЮllЮğЮ Эəmin edən sКСТЛФКrlıq fəaliyyətinin ТЧФТşКПıЧК mКЧО ШlКЧ 
problemlərТЧ КrКНКЧ qКlНırılmКsı, бКrТМТ-iqtisadi fəaliyyəЭ ТşЭТrКФхılКrıЧК sКğlКm rəqabəЭ şəraitinin 

вКrКНılmКsı üхüЧ, Aгərbaycan RОspЮЛlТФКsı РömrüФ ШrqКЧlКrıЧıЧ mШНОrЧləşНТrТlməsi üzrə də 
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tədbirlərin görülməsinə, o cümlədən, adekvat gömrük rüsЮmlКrıЧıЧ tətbiq edilməsinə, yenidən 

ЛКбılmКsıЧК ОСЭТвКМ ЯКrНır.  
Respublikada mövcud istehsal güclərinin qШrЮЧЮЛ sКбlКЧmКsı Яə əsКslı şəkildə yüksəldilməsi 

üçün adekvat gömrük tarif dərəcələrinə yenidəЧ ЛКбılmКlıНır. 
İqЭТsКНТввКЭıЧ ТЧФТşКПıЧК Яə məşğЮllЮq səviyyəsТЧТЧ КrЭmКsıЧК Эəsir edən faktorlardan biri də 

qeyri-neft sektoru üzrə məСsЮl ТбrКМı Тlə ЛКğlıНır. MüqКвТsəli üstünlük nəzəriyyəsinin tətbiqi 

əsКsıЧНК КpКrılКЧ ЭəНqТqКЭlКrıЧ Чəticələri sübut edir ki, Azərbaycanda kənd təsərrüПКЭı məСsЮllКrıЧıЧ 
ТsЭОСsКlı Яə ОmКlı müqКвТsəli üstünlüyə malikdir (İİM). Lakin son günlər ölkəЧТЧ ТsЭОСlКФ ЛКгКrıЧНК 
qiyməЭ КrЭımıЧНК ЛКş ЯОrən kəskin dəвТşТФlТФlərin (qiyməЭ КrЭımı) məhz yerli kənd təsərrüПКЭı 
məСsЮllКrıЧıЧ pКrəkəndə sКЭış qТвmətlərində müşahidə ШlЮЧmКqНКНır (ФКrЭШП, sШğКЧ, süН 
məСsЮllКrı). İqЭТsКНТввКЭıЧ ТЧФТşКПıЧıЧ ЛЮ məСsЮllКrıЧ ТsЭОСsКlı, ТбrКМı və ТsЭОСlКФхılКrК хКЭНırılmКsı 
istiqamətində qЮrЮlmКsı məşğЮllЮğЮЧ Эəmin edilməsinə РОЧТş ТmФКЧlКr вКrКЭНığıЧı Чəzərə alsaq  bu 

istiqamətdə dövlət tərəfindən məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsinə böyük ehtiyac duyulur.  

Bank sisteminin təkmilləşНТrТlməsi məşğЮllЮq sТвКsətinin effektivliliyinin təmin edilməsi və 

вОЧТ Тş вОrlərТЧТЧ вКrКНılmКsı üхüЧ ТmФКЧlКrı НКСК РОЧТşНТr. Son zamanlar Azərbaycanda orta və 

ФТхТФ sКСТЛФКrlığıЧ РОЧТşlənməsi və ШЧЮЧ ТЧФТşКПıЧıЧ Эəmin edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanda 

bankdan kənar mikrokreditləşmə mərkəzlərТ вКrКНılmışНır. Bu təşФТlКЭ tərəfindən kiçik və orta 

sКСТЛФКrlıq sЮЛвОФЭlərinə СКгırlКЧmış ЛТгЧОs plКЧlКr əsКsıЧНК ФrОНТЭlər təqdim olunur. Biznes 

planlarda layihənin effektivliliyi əsКslКЧНırılır, ШЧlКrıЧ səmərəliliyi və kreditlərin göstərilən 

müddətdə qКвЭКrılmКsı КrНıМıllığı əsКslКЧНırılır. LКФТЧ ФrОНТЭТЧ КlıЧmКsıЧıЧ ТlФТЧ Яə zərЮrТ şərti 

РТrШЯЮЧ qШвЮlmКsı ilə əlaqəНКrНır. BЮЧlКrНКЧ əlavə bankdan kəЧКr вКrКНılmış fШЧНlКr СОsКЛıЧК НК 
fermerlərin maliyyələşməsi həyata keçirilir. 

Respublikada məşğЮllЮq sТвКsəЭТЧТЧ ПШrmКlКşmКsıЧНК, əhalinin aztəmТЧКЭlı Эəbəqələrinin sosial 

müdafiəsinin və ТşsТг ЯətəЧНКşlКrıЧ Тşlə təmin edilməsi sahəsində,  büdcə və pul-kredit siyasəti 

бüsЮsТ rШl ШвЧКвır. SШЧ Тllər bu proseslərin həyata keçirilməsi sayəsində sКСТЛФКrlıq Пəaliyyəti ilə 

məşğЮl ШlКЧ ПТгТФТ şəxslərТЧ sКвı nəzərə çarpacaq dərəcədə КrЭmışНır.  
Ölkədə sКСТЛФКrlКrıЧ ümЮmТ bölgüsünə görə ШЧlКrıЧ 15,5 ПКТгТЧТ СüqЮqТ şəxslər, 84,5 faizini isə 

ПТгТФТ şəxslər təşФТl ОНТr. FТгТФТ şəxslərin əsas hissəsi ticarət, nəqliyyat, xidmət və kənd təsərrüПКЭı 
sahələrində fəaliyyət göstərmТşНТr. 

 “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan RespublikasıЧНК əhalinin ərzaq məСsЮllКrı Тlə ОЭТЛКrlı 
təmТЧКЭıЧК НКТr DöЯləЭ PrШqrКmı”ЧК ЮвğЮЧ ШlКrКq əhalinin qida məСsЮllКrıЧК ШlКЧ ЭələЛКЭıЧıЧ вОrlТ 
ТsЭОСsКl СОsКЛıЧК öНənilməsi, ərzaq məСsЮllКrı Тlə özünütəminetmə səviyyəsinin daha da 

yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. DövləЭ PrШqrКmıЧК ЮвğЮЧ ШlКrКq 
“SКСТЛФКrlığК KöməФ MТllТ FШЧНЮ” Эərəfindən 2014-cü ildə kənd təsərrüПКЭı məСsЮllКrıЧıЧ ТsЭОСsКlı 
ilə ЛКğlı 5344 ТЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsinin maliyyələşНТrТlməsinə 164.2 milyon manat, kənd təsərrüПКЭı 
məСsЮllКrıЧıЧ ОmКlı Тlə ЛКğlı 11 ТЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsinin maliyyələşНТrТlməsinə 22.2 milyon manat və 

digər ərzaq məСsЮllКrıЧıЧ ТsЭОСsКlı Тlə ЛКğlı 57 ТЧЯОsЭТsТвК lКвТСəsinin maliyyələşНТrТlməsinə 12.2 

milyon manat güzəşЭlТ ФrОНТЭ ЯəsКТЭТ КвrılmışНır. MКlТввələşНТrТlmТş lКвТСələr СОsКЛıЧК 11050 вОЧТ Тş 
вОrТЧТЧ вКrКНılmКsı ТmФКЧı вКrКЧmışНır.   

Ölkəmizdə ТşsТгlТвТЧ КгКlmКsıЧК ТЧФТşКПвöЧümlü hər bir dövlət prШqrКmıЧıЧ ЛТrЛКşК aidiyyatı 
var. Son 12 ildə qəbul olunan "2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan RespublikasıЧНК вШбsЮllЮğЮЧ 

КгКlНılmКsı və iqtisadi ТЧФТşКП üzrə Dövlət PrШqrКmı", "AzərЛКвМКЧ RОspЮЛlТФКsı rОРТШЧlКrıЧıЧ 

sosial-iqtisadi ТЧФТşКПı (2004-2008-ci illər) Dövlət PrШqrКmı", "Azərbaycan RОspЮЛlТФКsıЧıЧ 

MəşğЮllЮq (2006-2015-ci illər) SЭrКЭОРТвКsı", "Azərbaycan RОspЮЛlТФКsı rОРТШЧlКrıЧıЧ 2009-2013-
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cü illərdə sosial-iqtisadi ТЧФТşКПı DövləЭ PrШqrКmı", "2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 

RОspЮЛlТФКsıЧНК вШбsЮllЮğЮЧ КгКlНılmКsı və НКЯКmlı ТЧФТşКПı Dövlət PrШqrКmı", Azərbaycan 

RОspЮЛlТФКsıЧıЧ MəşğЮllЮq SЭrКЭОРТвКsıЧıЧ həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət 

PrШqrКmı" və digər sənədlər ТşsТгlТвТЧ səviyyəsinin КгКlНılmКsı ЛКбımıЧНКЧ əhəmiyyətli olub. 

RОРТШЧlКrıЧ sosial iqtisadi ТЧФТşКПıЧК xidmət edən dövlət prШqrКmlКrı yeni Тş yerlərinin 

вКrКНılmКsıЧНК mühüm rol ШвЧКвıЛ. Nəticədə 2003-cü ildən indiyədək Respublikada 1 milyondan 

çox Тş yeri КхılıЛ və bu proses davam edir. 

HКгırНК əsas problemlərdən biri də ТşsТгlər КrКsıЧНК gənclərin və 50 вКşıЧНКЧ вЮбКrı 
vətəЧНКşlКrıЧ sКвıЧıЧ yüksək ШlmКsıНır. Bununla bağlı qanunvericilikdə müəyyən dəвТşТФlТФlərin 

edilməsi ilə ЛКğlı təkliflər var. Həmin təkliflərin bir qismi gəncləri və 50 вКşНКЧ вЮбКrı vətəЧНКşlКrı 
Тşə götürən özəl müəssisələr üçün güzəşЭlərin tətbiqini nəzərdə tutur. Yəni, dövlət özəl 

müəssisələrdə bu qəbildən olan vətəЧНКşlКrı Тşə götürmək üçün ciddi maraq вКrКЭmКlıНır. 
Son məlumatlara görə ЛКЧФlКrıЧ əksəriyyəti qənaət rejiminə keçmək ərəfəsindədir. Belə olan 

halda bu sahədə ТбЭТsКrlКr qКхılmКгНır. Nəzərə alsaq ki, adəti üzrə qənaət rejiminə keçən 

müəssisələr ilk növbədə müəyyən ödəЧТşlТ бТНmətlərdən, nahar xərclərindən, nəqliyyat xərclərindən 

və s. imtina edirlər. Bu fəaliyyətlər də öz növbəsində müəyyəЧ ТЧПrКsЭrЮФЭЮrlКrНК ТбЭТsКrlКrıЧ 
ШlmКsıЧК əsas verə bilər (ЧКСКr СКгırlКвКЧlКr, ШЧЮ НКşıвКЧlКr Яə s.). Ümumilikdə, indiki vəziyyətlə 

əlaqədar tək bir bankla əlaqədar haradasa 4-5 Тş вОrТЧТЧ ТЭТrТlməsТ ОСЭТmКlıЧНКЧ НКЧışmКq 
mümkündür. 

Nəzərə alsaq ki, bu banklar yüzlərlə müəssisəyə xidmət göstərir və bu müəssisələrin fəaliyyəti 

onlara göstərilən maliyyə ödəmələri kimi xidmətlərdəЧ хШб КsılıНır. BЮ бТНmətlərin 

rОsЭrЮФЭЮrТгКsТвКsı müННətində yaranan müəyyən böhran vəziyyətləri həmin müəssisələrin də 

fəaliyyətində dəвТşТФlТФlərə səbəЛ ШlКМКqНır. BЮ НК öг ЧöЯЛəsində Тş вОrlərТЧТЧ ТбЭТsКrК sКlıЧmКsıЧı 
şərtləndirəcəФ. İбЭТsКrlКrlК ЛКğlı ТЭТrТləЧ Тş вОrlərinin həМmТ СКqqıЧНК СОsКЛlКmКlКrı ЧöЯЛəti ayda 

əldə olunan məlumatlardan sonra müəyyənləşНТrmək olar. 

RОКl ШlКrКq ЛКş ЯОrən ixtisar hadisələrТ Тşəgötürənlər tərəfindən müəyyən motivlərlə həyata ke-

çirilə bilər. İlk növbədə ЛЮ Тşəgötürənlər tərəfindən müəyyən layihələrin maliyyə sistemində ЛКş ЯО-

rən proseslərlə əlaqədar müvəqqəti olaraq öz fəaliyyəЭТЧТ НКвКЧНırmКlКrı Чəticəsində, növbəti adНım 
kimi müəssisənin ümumiyyətlə öz fəaliyyəЭТЧТ НШЧНЮrmКsı Чəticəsində, ТşхТlərin müəyyəЧ şərtlər 

müqabilində öг бКСТşləri ilə ТşНəЧ хıбmКlКrı Яə s. üsullardan istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. 

Qeyd olunan problemlərdəЧ хıбış вШlЮ ФТmТ КşКğıНКФı Эədbirlərin həyata keçməsi məqsədə 

ЮвğЮЧНЮr. 
Ölkədə sosial tərəПНКşlКrıЧ (pКrЭЧвШrlКrıЧ) məşğЮllЮq prШЛlОmlərinin həllinə təsirini 

gücləndirmək məqsədilə bu sahədə ФШЧФrОЭ prКФЭТФТ КННımlКr КЭılmКlıНır: 
 - qanunvericilik və ЧШrmКЭТЯ КФЭlКrıЧНК Чəzərdə ЭЮЭЮlmЮş qКrşılıqlı Эəsir mexanizminin daha da 

fəКllКşНırılmКsı; 
- sosial tərəfНКşlığıЧ (pКrЭЧвШrlЮğЮЧ) ТqЭТsКНТ, mКlТввə ЛКгКsıЧı Эəmin edəЧ sЭrЮФЭЮrlКrıЧ  

fəaliyyəЭТЧТЧ  РОЧТşləndirilməsi; 

MəşğЮllЮq sКСəsində rКгılКşНırılmış qərКrlКrıЧ qəbul edilməsТ, ШЧlКrıЧ Сəyata keçirilməsi, bu 

sahədə yaranan məsələlərТЧ ШpОrКЭТЯ şəkildə həll edilməsi üçün «MəşğЮllЮq СКqqıЧНК» QКЧЮЧНК 
nəzərdə tutulan məşğЮllЮğК Фömək göstərən yerli əlaqələndirmə komitələrТЧТЧ ТşТЧТЧ МКЧlКЧНırılmКsı 
vacibdir. . 
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In recent years Azerbaijan has carried out financial and monetary policy to keep inflation stable against 

the background of macro-economic reforms, as well as in the implementation of state programs as the main 

factors affecting the labor market is characterized measures. 
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