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1. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 21.10.2008-ci il tarixli 275-e nömrəli əmri ilə вКrКНıХЦış 
KШЦТssТвКЧıЧ 11 ЧШвКЛr 2008-ci il tarixli ezamiyyət СОsКЛКЭı 

2. PКşКвОv Q.M. NəsТЦТ СКqqıЧНК КrКşНırЦКХКr. BКФı: "QКrКЛКğ" ЧəşrТввКЭı, 2010  
3. Nəbiyev B.Ə. Nəsimi kəХКЦıЧıЧ ТşığıЧНК / “ƏНəЛТввКЭ” qəzeti, 05 dekabr 2008  
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T.N.Kərimli  

 

Suriya ərəЛ ЫОЬЩuЛХТФКЬının hələЛ şəhərində yerləşən nəsimi kompleksi 

 

БоLASƏ 

Hələb şəhərində böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş 
elmi konfransda iştirak etmək və Nəsiminin məqbərəsinin bərpa və yenidən qurulması ilə bağlı təklifləri 
hazırlamaq məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin alimlərdən və mütəxəssislərdən ibarət 7 nəfərlik 
nömayəndə heyəti Suriyaya səfər etmişdir. Səfər çərçivəsində Hələb  şəhərinin «Qədim şəhər» КНХı 
hissəsində, Hələb  qКХКsıЧıЧ вКбıЧХığıЧНК, Nəsimi küçəsində yerləşən Nəsimi kompleksinin tədqiqatı 
keçirilmişdir. Kompleksdə olan problemlər öyrənilmiş, onların yerindən götürülməsi imkanları işlənmişdir. 

Açar Sözlər: bərpa, mОmarlıq abТНələrТn qorunması, Aгərbaycan şairi, Hələb şəhərinin tarixi mərkəzi 

 

T.N.Kerimli 

 

Nasimi complex in the city of aleppo in Syrian arab republic 

 

SUMMARY 
Delegation of the Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan Republic, consisting of seven 

scientists and experts, had a visit to Syria to conduct joint scientific conference devoted to the life and work 
of prominent Azerbaijani poet and thinker Immadeddin Nasimi. During the visit it was conducted a study on 
Nasimi complex, built in the historic district of Aleppo, in the so-called "ancient city", at the foot of the 

historical castle "Aleppo" on the street named after the poet. Complex preservation problems were 
investigated and the areas of their liquidation were identified. 

Key words: restoration, preservation of the architectural monuments, Azerbaijan poet, historical center 

of Aleppo. 

 

UOT  72.01.03/09/:479.24  

 İ.к.Əzimzadə  

AzərbaвМan MОmarХıq və İnşaat UnТvОrsТtОtТ 
 

QAБ RAВONUNUN MEMARLIĞININ TARİБİ (İNKİŞAF ŞƏRTLƏRİ) 
 

Azərbaycan dövləti öz tarixinə, milli zəngin mədəniyyətə malik ölkələrdən biridir. Bu gündə 

elm sübut edirki, Azərbaycan qədim Babilistan, Misir və Hindistan kimi bəşər sТvТХТгКsТвКsıЧıЧ ЛО-

şТФХərindən biridir. Maddi mədəniyyətin izlərТ ОrКЦıгНКЧ əvvəl 1,5 milyon ilə РОНТЛ хıбıЛ.  
ƏХvОrТşХТ МШğrКПТ- starteji mövqeyi və təЛТТ şəraiti, beynalxalq ticarəЭ вШХХКrıЧıЧ qШХХКrıЧıЧ qШv-

şКğıЧНК вОrХəşЦəsi, təbii ki AzərЛКвМКЧıЧ ЦüСim ictimai-siyasi hadisələr meydanıЧК хОvТrЦТşНТr. 
Bu hadisələrin fonunda bəzi memКrХıq КЛТНələrТ вКrКЧЦışНır və hər bölgədə özünəməбsЮs ЦОЦКrХıq 
üsХЮЛЮ, ЦОЦКrХıq ТЧМТХərТ vКrНır. BЮЧК əsas səbəЛ ЦОЦКrХıq ФШЦpШгТsТвКsı Сəllinə ərazinin təЛТТ şə-

rКТЭТ, вОrХТ ТЧşККЭ ЦКЭОrТКХХКrı, əhalinin məТşət ənənələri təsərrüfat həвКЭı və s güclü təsir göstər-

ЦТşНТr. оЦЮЦТввətlə bir ölkədə abidələrТЧ хШбХЮğЮ ШЧХКrı вКrКНКЧ бКХqıЧ qədimliyini, məТşətinin 

zənginliyini, quruculuq enerjisinin gücünü əks etdirən əЧ вКбşı Нəlildir. (1) 
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Bu gün mədəniyyətə olan diqqət nəticəsində bu abidələri nəinki Azərbaycan RespubХТФКsı Эərəfin-

dən hətta YUNESKO tərəfindən də qorunur və böyük diqqət yetirilir. Hər bir abidə gözəl memarХıq 
əsəri ilə вКЧКşı ШЧК ЛКбНıqНК ЭТФТХНТвТ ТХХərin tarixindən və вКşКвış şəklindən xəbər verir. Azərbaycan 

abidələrinə nəzər sКХНıqНК ШЧХКr ЛТr ЧОхə hissəyə КвrıХır. BЮЧЮЧНК ЛКşХıМК səbəbi AzərЛКвМКЧıЧ ЮгЮЧ 
illər ТşğКХК ЦərЮг qКХЦКsı ШХЮЛ. Hər ЛТr sКvКşНКЧ və yeni dinlərin ortaya хıбmasıЧdan sonra yeni tarixi 

ЦОЦКrХıq üsХЮЛХКrı meydana gəlir. AzərЛКвМКЧ бКХqı хШб əsrХТФ şəhərsalma ənənələrinə, tarixinə 

ЦКХТФНТr. BЮЧЮЧХК вКЧКşı Aгərbaycanda hər bir bölgənin özünə məxsus adət-ənənələrindən irəli gələn, 

elementləri özünə məxsus ЦОЦКrХıq üsХЮЛЮ vКrНır. AгərЛКвМКЧНКФı ЦОmarХıq КЛТНələrТ üsХЮЛХКrıЧК 
görə Şərq, qədim Avropa və müasir tikililər olmaq üzrə bir neçə hissəyə ayrıХır.  

Bəşər sТvТХТгКsТвКsıЧıЧ ТХФТЧ ЦОвНКЧК РəХЦТş ərazilərindən biri də AzərЛКвМКЧНır. BЮ РüЧə qə-

dər aparıХКЧ КrбОШХШУТ qКгıЧЭıХКrıЧ Чəticələri göstərЦТşНТr ФТ, AгərЛКвМКЧНК вКşКЦış qədim insanlar 

ЭКrТб ЛШвЮ şərəПХТ вКrКНıМıХıq вШХЮ ФОхЦТşХər. O zamanlardan belə хШбsКвХı Цədəniyyət əsərləri 

вКrКЭЦış və ШЧХКrıЧ əksəriyyəti də ЦОЦКrХıq ЭТФТХТХəri ilə ЛКğХıНır. MОЦКrХıq ЭКrТбТ ТЧsКЧıЧ вКşКНığı 
zaЦКЧНКЧ ЛКşХКвır. İЛЭТНКТ ТЧsКЧХКrıЧ вКşКНığı ЭəЛТТ ЦКğКrКХКr, meqalitik tikililəri buna misal gös-

tərmək olar. Azərbaycan ərazisində Böyük və KТхТФ QКПqКг НКğХКrıЧıЧ ətəklərində, TКХış НКğХКrıЧНК, 
NКбхıvКЧ MR-da, Zəngilan, Kəlbəcər, Gədəbəв, БКЧХКr, ŞКЦКбıНКФı КЛТНələr və Qobustan qoruğu, 

Füzuli rayonu ərazisində КşФКr ОНТХЦТş Aгıб ЦКğКrКsı ЛЮЧК ЦТsКХНır. (3) 
CəmiyyəЭ ТЧФТşКП ОЭНТФМə, onun fəaliyyət sahələrТ КrЭıqМК ЮrЛКЧТгКsТвК prШssОsТ Нə ТЧФТşКП ОНТr. 

İЛЭТНКТ ТЧsКЧХКrıЧ вКşКвış Цəskənləri ,qəНТЦ şəhərlər, ФКrvКЧ вШХХКrı, körpülərТЧ sКХıЧЦКsı şəhərlər 

КrКsıЧНК əlaqələr sКХırНı. 
Orta əsr ЦОЦКrХıq КЛТНələri müəyyən dərəcədə ФОхЦТş Нövr ənənələrТЧТЧ НКvКЦı ШХЦЮşНЮr. Bu 

əsrdə müxtəХТП şəhərsalma tədbirləri indiki tarixi Azərbaycan ərazisində ФОхТrТХЦТşНТr. BТr sırК 
şəhərlərin əhəmiyyətli dərəcədə ТЧФТşКПı və həЦТЧ şəhərlərdə mərkəzi komplekslərТЧ вКrКНıХЦКsı ТХə 

əlaməЭНКrНır. BЮ əsrlərdə AzərЛКвМКЧ şəhərlərТЧТЧ sЭrЮФЭЮrЮЧНК вКşКвış ОvХəri və məscidlərindən 

sonra karvansaraylar və onlarla biləvasitə ЛКğХı ШХКЧ ЭТМКrət tikililəri əhəmiyyətli yer tuturdu. Həmin 

zamanlar əsrdə AzərЛКвМКЧ ЦОЦКrХığı ЦШЧЮЦОЧЭКХ бКrКФЭОrТЧТ НəвТşТr. 
Şəhərlərin plan – məkan təşФТХТЧə, tikililərin həcmi – fəгК ФШЦpШгТsТвКsıЧК НТЧТЧ Нə böyük 

təsiri olub. 

 AzərЛКвМКЧНК İsХКЦ НТЧТЧТЧ вКвıХЦКsı ТХə əlaqəНКr ЦОЦКrХığıЧ НК ТЧФТşКПı НəвТşЦТşНТr. BЮ-

ЧЮЧХК НК вОЧТ ЭТpХТ ЛТЧКХКrıЧ - məscid, mədrəsə, türbə, ФКrvКЧsКrКв, СКЦКЦХКrıЧ və s. tikilməsinin 

əsКsı qШвЮХЦЮşНЮr. BЮ НК КrЭıq AгərЛКвМКЧ ЦОЦКrХıq вШХЮЧК вОЧТ ТstiqaməЭ vОrЦТşНТr. Aгərbay-

canıЧ ərazilərin xüsüsiyyəti ondan ibarətdir ki, burada вКЧХıг ТsХКЦ НТЧТ ТХə ЛКğХТ ЭТФТХТХər deyil, Qaf-

qКг AХЛКЧТвКsıЧıЧ Лəzi əyalətlərində xristian məbədləri, müdafiə ТsЭОСФКЦХКrıЧıЧ ТЧşКsı НКvКЦ 
edirdi. Qazax rayonunun Yuxarı ƏsФТpКrК ФəЧНТ вКбıЧХığıЧНКФı qКХК ФШЦpХОФsТ (V-VIII əsrlik), 

İsЦКвıХХı rКвШЧЮ ərazisində sКХıЧЦış CКvКЧşТr qКХКsıЧı (Эəqribən VII əsrlik) nümunə göstərmək olar. 

QОвН ОЭЦОФ ХКгıЦНır ФТ, ТsХКЦНКЧ əvvəlki və sШЧrКФı НövrХərdə ЭТФТХЦТş AХЛКЧ ЭТФТХТХəri, Azərbaycan 

ЦОЦКrХığıЧ ТЧФТşКПıЧНК əhəmiyyəЭХТ rШХ ШвЧКЦışНır. (2) 

TürФ ЭКвПКХКrı AХЛКЧ НövХətinin idarə ШХЮЧЦКsıЧНК, ШЧЮЧ Цədəniyyətinin və ЦОЦКrХığıЧıЧ ТЧki-

şКПıЧНК НКЧıХЦКг rШХЮ ШХЦЮşНЮr. OЧК Рörə də bir çox tarixçilər КХЛКЧ ЦОЦКrХığıЧНКЧ НКЧışКrФən 

"Alban-TürФ ЦОЦКrХığı" ТПКНəsТЧТ ТşХədirlər ki, bu da o dövrlə tam qanunaЮвğЮЧХЮq ЭəşФТХ ОНТr. AХ-
baniya ərazisində вКşКвКЧ ЛЮ ЭКвПКХКrıЧ ЛТr qТsЦТ бrТsЭТКЧХığı qəbul edərək xristianХКşЦış, ЛТr СТssəsi 

isə sonradan İsХКЦı qəЛЮХ ОЭЦТşНТ. ВЮбКrНК РösЭəriləЧ şərtlər Qax rayonunda öz yerini tapЦışНır. 
BöвüФ QКПqКгıЧ ətəyində yerləşən bu ərazidə bir çox mədəniyyətin kəsişməsindən meydana gələn 

tarТбТ ЦОЦКrХıq КЛТНələri strateji əhəmiyyəЭ НКşıвır. BЮ ПКФЭШr ЦədəniyyətlərТЧ qКrşıХКşЦКsıЧК və 

memarХığıЧНК öгüЧü РösЭərməsinə gəЭТrТЛ хıбКrЦışНır.  

http://az.wikipedia.org/wiki/Xristianl%C4%B1q
http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam
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 QКб şəhəri tarixi məФКЧ ШХЦКqХК вКЧКşı, ЦədəЧТ ТrsТ, МШğrКПТ ЦövqОвТ və zəngin təbiəti ilə 

məşСЮrНЮr. BöвüФ QКПqКгıЧ МəЧЮЛ вКЦКМıЧНК, AгərЛКвМКЧıЧ şТЦКХ qərb hissəsində yerləşТr. 
 RОspЮЛХТФКЦıгıЧ şТЦКХ-qərbində 1494 km2 ərazidə yerləşəЧ QКб rКвШЧЮ şТЦКХНКЧ RЮsТвК, 

şТЦКХ-qərbdən Zaqatala, qərbdən Gürcüstan, cənubdan Yevlax və Samuб, şərqdən isə Şəki rayonu 

ilə həmsərhəddir. Qax rayonu AzərЛКвМКЧıЧ ən qədim, zəЧРТЧ ЭКrТбТ ФОхЦТşТЧə malik bölgələrindən 

biri olmaqla, əhalisi Azərbaycanda oturaq əФТЧхТХТФ, ЦКХНКrХıq və sənəЭФКrХıqХК ЦəşğЮХ ШХКЧ ТЛЭТНКТ 
tayПКХКrıЧ sıб ЦəsФЮЧХКşНığı əsas mədəniyyət mərkəzlərindəЧ ЛТrТ ШХЦЮşНЮr. ArбОШХШУТ КбЭКrışХКr 
nəticəsində regionda neolit, tunc, ilk dəmir dövrünə КТН хШбХЮ вКşКвış вОrХəri və kurqanlar qeydə 

КХıЧЦışНır. TКrТбТ Цənbələrdən məlumdur ki, hələ e.ə. VII əsrin əvvəllərində QКбıЧ ərazisi Skif çar-

ХığıЧıЧ Эərkibinə НКбТХ ШХЦЮşНЮr. SФТП хКrХığıЧıЧ, ШЧЮЧ əsКsıЧı qШвКЧ ЭКвПКХКrıЧ - skif, sak tay-

ПКХКrıЧıЧ ТгХərinə вКşКНığıЦıг QКб rКвШЧЮЧЮЧ ərazisində rast gəХТЧТr. ErКЦıгıЧ əvvəllərində Qafqaz 

AlЛКЧТвКsıЧıЧ ərazisində бrТsЭТКЧХığıЧ вКвıХЦКsı prШsОsТ ЛКşХКЦışНır. BЮ НövrНə Qax rayonunun 

əhatə etdiyi ərazilərdə ЛТr sırК бrТsЭТКЧ ЦəbədlərТ ТЧşК ОНТХЦТşНТr. ƏrəЛ ТşğКХı ТХə tənəzzülə ЮğrКЦış 
Alban dövlətinin, eləcə də Qax rayonunun indiki ərazisində XI əsrdəЧ ЛКşХКвКrКq ШğЮг-səlcuq türk-

ləri, sonra isə qıpхКq ЭürФХəri məsФЮЧХКşЦКğК ЛКşХКЦışХКr.  
Həmin dövrdə QКбıЧ ərazisi o zaman mövcud olan Atabəylər və ŞТrvКЧşКСХКr НövХətinin tərki-

binə daxil idi. XIII əsrdə QКбıЧ ərazisi Hülakülər dövlətinin tərkibinə daxil olduqdan sonra onun 

cəЧЮЛ ЭШrpКqХКrına Türk-MШЧqШХ ЭКвПКХКrıЧıЧ Фöхü ЛКşХКЦışНır. 1562-ci ildə SəfəvТ СöФЦНКrı ŞКС I 
Təhmasibin fərЦКЧı ТХə İХТsЮ sЮХЭКЧХığıЧıЧ əsКsı qШвЮХЦЮşНЮr.  

 XVIII əsrТЧ ШrЭКХКrıЧНК İХТsЮ sЮХЭКЧХığıЧıЧ ЧüПЮгЮ Ш qədər yüksəХЦТşНТr ФТ, OsЦКЧХı ТЦpОrТвКsı 
İХТsЮ sЮХЭКЧı ƏХi Sultan bəyə o dövr üçün yüksək rütbə sКвıХКЧ "İФТ SКЧМКqХı" pКşК ЭТЭЮХЮ vОrərək onu 

Şəki bəylərbəвТ ФТЦТ ЭКЧıЦışНır. 1803-cü ildə İХТsЮ sЮХЭКЧХığı RЮsТвК ТЦpОrТвКsı ЭərəfindəЧ ТşğКХ 
edilЦТşНТr. SЮХЭКЧХığıЧ СКФТЦТ DКЧТвКХ sЮХЭКЧ 1844-cü ildə rus hakim dairələri ilə əmələ gələn nara-

гıХıqНКЧ sШЧrК üsвКЧ ОНərəФ sЮХЭКЧХığıЧ əСКХТsТЧТ rЮsХКrК qКrşı qКХНırЦışНır. İХТsЮ ФəЧНТ вКбıЧХığıЧda 

məğlubiyyətə ЮğrКвКЧ DКЧТвКХ sЮХЭКЧ НКğХıХКrıЧ ЦТХХТ-КгКНХıq СərəФКЭıЧıЧ rəhbərТ ŞОвб ŞКmilin 

tərəfinə keçərək mübarizəЧТ НКvКЦ ОЭНТrЦТşНТr. RЮsХКr sЮХЭКЧХığıЧ ЦərkəгТ ШХКЧ İХТsЮ Фəndini 

вКЧНırНıqНКЧ sШЧrК sЮХЭКЧХığıЧ ərКгТsТ ЦКСКХХКrК ЛöХüЧЦüş və Car-Balakən dairəsinə ЭКЛО ОНТХЦТş, 
хКr RЮsТвКЧıЧ ЦüsЭəmləkəsТ ШХЦЮşНЮr.  

1918-ci ildə şərqdə ilk dəfə müsəlman ölkələri arКsıЧНК ЦüsЭəqil Azərbaycan Demokratik Res-

publiФКsı вКrКЧЦışНır. 1920-ci ildə ЛШХşОvТФ RЮsТвКЧıЧ Эəcavüzü nəticəsində Azərbaycan Demokra-

ЭТФ RОspЮЛХТФКsı хОvrТХЦТş və Azərbaycan SSR-Т вКrКНıХЦışНır. 1930-cu ildən etibarən Azərbaycan 

RОspЮЛХТФКsıЧıЧ şТЦКl-qərbində 1494 km2 ərazidə Qax rayonu təşФТХ ОНТХЦТşНТr. TТФТХən qala 

НТvКrХКrıЧ КЛТНələrin çoxu bu zamana gəХТЛ хıбЦışНır.(3) 
Qaxda 20 – yə вКбıЧ бКХqıЧ ЧüЦКвəndəsТ вКşКвır. EЭЧТФ КгХıqХКrıЧ rəngarəng folkloru, adət – 

ənənəsi, məТşətlərТ ЛЮrКЧı НТРər yerlərdən fərqləndirir. Bu dəХТqКЧХı ТЧsКЧХКrХК ЭКЧışХıq, üЧsТввət də 

ЦКrКqХıНır. ƏsrХərНТr ЛТr КrКНК вКşКвКЧ НКğХı бКХqХКr БIБ əsrin əvvəllərində ЛКşХКвКЧ rЮs ТşğКХıЧК 
qКrşı , 25 ТХ ЛШвЮЧМК ЦüЛКrТгə apararaq imperiyaya boyun əyməyib, etiraz ediblər. Üsyan və 

müharibələrlə yadda qalan həmin dövrdəЧ ЦОЦКrХıq КЛТНələri Qaxda hələ də durur. 

VIII əsrdə xəzərlərin tərkibində QəНТЦ ЭürФ ЭКвПКsı QıpхКqХКr QКПqКгК Рəliblər. QıpхКqХКr QКб 
rayonu ərazisində məsФЮЧХКşЦış ən qəНТЦ ЭürФ ЭКвПКХКrıЧНКЧНır. BЮrКНК qıpхКq КНıЧı НКşıвКЧ хКв və 

məФКЧХКr vКr. QıpхКq Фəndindən bir qədər КrКХı ФОхən qədim karvan yolunun üstündəФТ OğЮг 
qəЛТrsЭКЧХığı вОrХəşТr. 

Qaxda dünya və ölkə əhəmiyyətli tarixi abidə qeydə КХıЧıЛ. ƏФsəriyyəti ətraf kəndlərdə yerləşТr. 
ƏrКгТНə КşФКr ОНТХЦТş КrбОШХШji abidələr, kurqanlar burada Tunc dövründə məsФЮЧХКşЦКЧıЧ 
ШХНЮğЮЧНКЧ бəbər verir. (4) 
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 Qax abidələrinin bir çoxu kifayət qədər öyrəЧТХЦТş və xüsusi elmi ədəЛТввКЭНК РОЧТş ТşТqlan-

НırЦışНır. Hələ ЛТr хШбЮЧЮЧНК МТННТ ОХЦТ КrКşНırЦКвК ОСЭТвКМı vКrНır. QКб şəhəri ərazisində yer-

ləşən tarixi tikililərin özünəməбsЮs вОrХТ ЦОЦКrХıq üsХЮЛЮ vКrНır. BЮ ЦОЦКrХıq üsХЮЛЮЧЮЧ Цü-

kəmməХ şəkildə ПШrЦКХКşЦКsıЧК ЦОЦКrХıq ФШЦpШгТsТвКsı Сəllinə ərazinin təЛТТ şərКТЭТ, вОrХТ ТЧşККЭ 
ЦКЭОrТКХХКrı ,əhalinin məТşət ənənələri təsərrüfat həвКЭı və sair güclü təsir göstərЦТşНТr. Mədəni irsin 

bərpКsı üхüЧ Чəzərdə tutulan ərazidə yerləşən tarixi binalarda böyük eroziya əlamətləri olmasa da 

həmin tikililərdə bəгТ ЦОЦКrХıq və tarixi xüsusiyyətlərin itməsini qeyd etmək olar. Buna misal ola-

raq həmin ərazidə yerləşən qəНТЦ вКşКвış ОvХərində habelə tarixi abidələrdə ЦОЦКrХıq ОХОЦОЧЭ-
lərinin təСrТП ШХЮЧЦКsı, вОrТЧТЧ НəвТşНТrТХЦəsТ СКХХКrı ЦüşКСТНə ШХЮЧЦЮşНЮr.  

 Ərazidə tarixi əhəmiyyət kəsb edən abidələrТЧ РörüЧüşüЧə mənfi təsir göstərəcək iri həcmli 

müasir tikililər yoxdur.  

Qax rayonu ərazisində dövlət mühafizəsinə РöЭürüХЦüş 68 ədəd НКşıЧЦКг ЭКrТб və mədəniyyət 

abidələrТ vКrНır. BЮЧХКrНКЧ 7 ədəНТ QКб şəhəri ərazisində yerləşТr. QКб şəhərində XVIII-XX əsrin 

əvvəllərinə təkamül edən qəbirsЭКЧХıq, ТЧşК ЭКrТбТ БVI əsrə aid ediləЧ QКХК qКpısı və НТvКrХКrı 
(şəkil.1), XIX əsrdə ТЧşК ШХЮЧЦЮş AХХКСvОrНТ ФТХsəsТ, (şəФТХ.2) ТЧşКsı БVIII əsrə aid edilən 

QКбЦЮğКХ ЦəsМТНТ(şəkil.3) , VI əsrdə ТЧşК ШХЮЧЦЮş вОrКХЭı və yerüstü məbədlər və sair abidələrdir. 

QКбНК вКЧХıг AХЛКЧ Цəbədləri körpülər, qalalar deyil islam mədəniyyətinə КТН хШбХЮ ЦОЦКrХıq 
abidələri, məscidlər, qəbirlər vКrНır. 

Açar sözlər : abidələr, qorumaq, bərpa, tarix. 
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İ.CH.Azimzadeh  

 

Historical development conditions of the architecture of Gakh region 

 
SUMMARY 

This article presents Azerbaijan as one of the countries with ancient history, ancient dwellings and rich 
national culture. Even in ancient times there existed number of art works and most of them consisted of 
architectural buildings. History of architecture starts since human settlement. Different architectural 

compositions of unique style were built during socio-political events, wars in Azerbaijan. As an example we 
can observe Gakh region located in the north-west of Azerbaijan, on the southern slopes of Greater 
Caucasus. Historical sites in the territory of the region reflect diferent periods, traditions and ways of life. 
Albanian-Christian, Albanian-Turkish, Islamic architectural pieces may serve as the patterns of local 
architecture. Defense towers, Albanian temples, churches, bridges, mosques, madrasas, mausoleums, 

caravanserais, bathes and other buildings have been preserved up to the present time. Currently, there are 68 
pieces of historical and cultural monuments under state protection. Moreover, this number is likely to 
increase as a result of new researches.  

Keywords : monuments, protect, restore, history.  

 

  711.12.435  

 К.А. -  

 А  А -   

 

     
E   

 

         
:    ,   ,  

,  ,    , -

  ,    , -

,   ,   ,     -

.        -

,    ;  /  
,       .  

  ,  ,      -

 -  ,     .    -

       
,    ,     , 

   ,      . 
   ,     «  -

 + »,        
   ,   , -

   .     -  
,         .  



MОmarХıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 
13 

 

         -

     , -

  ,    ,   
,     .  

        
            

-  ,    . -

        
       .  

           
  :  , -

  , , ,  ,  
      .     

        
         , 

         
  . 

        -

      ,   , 
        - -

 . ,         
           

  -   .       -

    ,       
   . 

 ,         
 -      

         .    -

      ,   -

       . 
         -

        .  
        -

  -       -

   ( ).      
     ,    -

   ,     
,      -

   -       
 .     -  , 

        . 
        

-     -  -

  .  



MОmarХıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 
14 

 

     -  
          , 

     . 
        
         -

-        -

 . 
         : 

–    ,    -

   ; 
–        

    ; 
–         

      ; 
–        

     . 
            

  -    ,   
    ,     

      .  
     P  4409,    

       .   
         

 .         
         .  

         
        ,   

« »  1997–2000-  .    1970–2000 . .  -

    , , , , 
, , .       

       . 
        

 ,   :   (64),    (125)  
   (4220).        

 (  70   -  )  -

 ,      .  
 –       

    ,     
   . 

    :    -

         
  ;     

         ; 
        



MОmarХıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 
15 

 

          -

        
. 

       - -
         

 . ,        
   ,    

–    .      
  .   - -

      ,  
    ,   

          -
       – «  » – -

   -     .  
       ,   

   :    
        -  -

;     ,      
,    ;   -

      .  
        -

         
       . 

        -
 ,  «  »,     

      ,  -
    ,    

       
      . 

   «       
 » –  -    

      ,  -   
-       .  

 – « -       
 »      -
 ,   -    , -

        , 
      .  

 – «   -    
   »     -

     ,    -
-     ,  -
 -       . 

К  : , ,  , , 
-  . 

 



MОmarХıq                                                                                                                                          Elmi əsərlər 

 
16 

 

 

1.Hwang S.W. The Implications of the Nonlinear Paradigm for Integrated Environmental Design Planning. 
Journal of Planning Literature. II, 2 (Nov), 1996, p. 167–180. 

2.  . .  . ., , 1988. 
3.  . .  .        

 . ., , 1984. 
4.  . . -   (  -  

). ., , 1980, – 120 . 
5.     .  . . . , . . 

  . – , 1977. 
 

 K.Ə.Həsənova-FərəМova 

 

KТхТФ вКşКвış məntəЪəХəЫТnНə ТЬtОСЬКХ ШЛвОФtХəЫТnТn tТФТntТЬТ 
 

БоLASƏ 

AzərЛКвМКЧ şəhərsКХЦКsıЧıЧ ən mühüm məsələlərindən biri- kiçik yКşКвış Цəntəqələrinin əhalinin artan 

tələblərinin ödənilməsinə cavab verəЧ rКСКЭ вКşКвış, Цədəni-məТşəЭ şəraitlərinə ЦКХТФ ЦüКsТr şəhərlərə və 
qəsəbələrə çevrilməsidir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, şəhərsalma, müasТr şəhərlər, qəsəbələr, mədəni-məТşət şəraitləri. 

 

        K. A.Hasanova-Farajova 

 

Construction of production facilities in low populated areas 

 

SUMMARY 

One of the major problems of urban development in Azerbaijan is to transform small towns into modern 
cities and towns with comfortable housing, cultural and social conditions, to meet the increasing demands of 
the population. 

Key words: Azerbaijan, urban, modern cities, towns, cultural and social conditions. 

 

UOT: 72.01.03/09/:479.24  

    İ.A.İsbatov 

“BaФı DövХət Layihə İnstТtutu” 

 

BAKININ, кOБ İRİ ŞƏHƏR KİMİ FORMALAŞMASININ TARİБİ 

ŞƏRTLƏRİ VƏ ONUN БIБ ƏSR - ББ ƏSRIN ƏVVƏLİNDƏ İNKİŞAF ВOLLARI 

 

ŞəhərsКХЦКЧıЧ əЧ вОЧТ ЭКrТбТ ЮrЛКЧТгКsТвКЧıЧ НКСК НК РОЧТşХənməsinə və dərinləşЦəsinə, şəhər-

lərin böyüməsinə, НüЧвКЧıЧ ЛТr sırК rОРТШЧХКrНК və ölkələrdə şəhərləri və müxtəХТП öХхüХü вКşКвış 
yerlərini, eləcə məskənlərКrКsı ЦəФКЧХКrı əhatə edən urbanizasiya mühitinin-aqlomerasiyalarıЧ 
вКrКЧЦКsıЧК şКСТНХТФ ОНТr. БIБ əsrdə AzərЛКвМКЧНК НК şəhərlərin böyümə prШsОsТ ЛКş vОrТrНТ. BКФı 
şəhərində və ШЧК ЛТЭТşТФ ərazilərdə XIX əsrТЧ sШЧХКrıЧК НШğrЮ ЛЮ prШsОs НКСК ПəКХ şəkildə görünür.  
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BКФı şəhərinin həm əСКХТ sКвıЧК, Сəm də ərazi böyüməsinə görə РЮr ТЧФТşКПı ТХə əlaqədar olaraq 

XX əsrin əvvəllərində BКФı şəhəri üçün əsas məsələlərdəЧ ЛТrТ şəhərТЧ rОФШЧsЭrЮФsТвКsı və əhalinin 

вКşКвış şərКТЭТЧТЧ вКбşıХКşНırıХЦКsı ТНТ. ББ əsrin ilk onilliklərinin tikinti təcrübəsТ ЦövМЮН вКşКвış 
ПШЧНЮЧЮЧ qКвНКвК sКХıЧЦКsıЧНКЧ, şəhərТЧ КЛКНХКşНırıХЦКsıЧНКЧ ТЛКrəЭ ТНТ. Şəhərin Квrı-Квrı Фüхələri 

düzləşНТrТХТr, ФöСЧəХЦТş ЭТФТХТХər söФüХür, ШЧХКrıЧ вОrТЧНə ЛКğХКr sКХıЧırНı. ŞəhərТЧ вКşıХХКşНırıХЦКsı 
1917-ci ildə BКФı sЮ ФəmərТ Тşə sКХıЧКЧНКЧ sШЧrК rОКХХКşНı. ВКşıХХКşНırıХЦКЧıЧ ЮğЮrХК КpКrıХЦКsı ЛТr 
çox hallarda əkiləcəФ ЦКЭОrТКХıЧ ШХЦКsıЧНКЧ КsıХı ТНТ. 1923-cü ildə BКФıНК ТХФ Нəfə вКşıХХКşНırЦК Эə-

sərrüПКЭıЧıЧ Чəzdində tingliyin əsКsı qШвЮХНЮ və ilbəТХ РОЧТşХəndiriləcəФ şəhərТЧ вКşıХХКşНırıХmasıЧНК 
əhəmiyyəЭХТ rШХ ШвЧКНı.  

O dövrlərdə ən pis vəziyyəЭ şəhərТЧ ФКЧКХТгКsТвКsı ТХə ЛКğХı ТНТ, Сətta mövcud kanalizasiya xətti 

də heç bir sistemə ЮвğЮЧ ШХЦКНКЧ, Квı-Квrı vətəЧНКşХКrıЧ şəxsi təşəbbüsü ilə qЮrЮХЦЮşНЮ və ЛЮ şə-

hərdə ШХКЧ КЧЭТsКЧТЭКrТвКЧıЧ əsas səbəblərindən idi. 1920-ci ildə şəhərin təmizlənməsi assenizasiya 

(nəcisləri təmizləmə) nəqХТввКЭı ТХə həyata keçirilirdi, onlar isə şəhərdə хКЭışЦКНığıЧК Рörə zibil də 

şəhərdəЧ vКбЭХı vКбЭıЧНК хıбКrıХЦırНı. BКФı şəhərinin kanalizasiya sisteminin tikintisi məsələsi XIX 

əsrТЧ sШЧЮЧНК ЛКбıХЦışНı və вКХЧıг 1903-cü ildə BКФıЧıЧ ФКЧКХТгКsТвКsıЧıЧ ХКвТСəsi V.Lindleyə və 

onun Frankfurt- MКвЧКНКФı ФШЧЭШrЮЧК sТПКrТş vОrТХНТ. OЧЮЧ ХКвТСəsi ilə çəФТХЦТş ТХФ sЮ Фəməri indiyə 

qədər şəhərТ şШХХКr sЮвЮ ТХə təmin edir. 1920-ci ildəЧ sШЧrК LТЧНХОв BКФıНК qКХНı və şəhərin 

kanalizasiya layihəsi üzrə ТşХəri davam eləЭНТrНТ. LТЧНХОвТЧ öХüЦü ЛЮ ТşХərТЧ НКвКЧЦКsıЧК səbəb 

ШХНЮ, ХКФТЧ ШЧЮЧ ЦКЭОrТКХХКrı, ЭТФТЧЭТsТ 1926-Мı ТХНə ЛКşХКЧıЛ 1930-cu ildə ЛКşК хКЭНırıХКЧ şəhərin 

ФКЧКХТгКsТвКsıЧıЧ əsКsıЧı ЭəşФТХ ОЭНТ və ШЧЮЧ sШЧrКФı ХКвТСələndirilməsində istifadə olundu.  

1924-cü ildə BКФıНК ТХФ ЭrКЦvКв бətti istismara verildi. Elə həmin ildə Sabunçu dəmir yolu 

xəttinin elektrikləşНТrТХЦəsi məsələsi həll olundu və 1926-Мı ТХНə, BКФıЧı ЧОПЭ Цədənləri və fəhlə 

qəsəbələri ilə birləşНТrəЧ 19,7 ФЦ ЮгЮЧХЮqНК, SSRİ-də ilk elektrik dəmir yolu xətti hərəkətə ЛКşХКНı.  
Neft səЧКвОsТЧТЧ ТЧФТşКПı ТХə əlaqədar olaraq 20-ci illərdə BКФı şəhərinə böyük əСКХТ КбıЧı 

həвКЭК ФОхТrТХТr. ƏСКХТ КrЭıЦıЧıЧ ТЧЭОЧsТvХТвТЧə görə BКФı ББ əsrin əvvəllərində Moskva, Kiyev, 

OНОssК, БКrФШv ФТЦТ şəhərləri geridə qШвЦЮşНЮ.  
KəsФТЧ вКşКвış ЛöСrКЧıЧНКЧ və, ЛКşХıМК ШХКrКq, ЦТЧХərlə mədən fəhlələrinin həвКЭ şəratinin yax-

şıХКşНırıХЦКsıЧНКЧ хıбış вШХЮ - fəhlə qəsəbələrinin tikintisində görülürdü. Belə fəhlə qəsəbələrinin 

tikintisi məsələsТ КrЭıq 1920-ci ildə qКХНırıХЦışНı. AЛşОrШЧЮЧ Эəbii-ТqХТЦ şəraitində o zaman üçün 

proqressiv olan ingilis alim-sШsТШХШqЮ EЛОЧТгОr HШvКrНıЧ şəhər-ЛКğ ТНОвКsıЧК МКvКЛ vОrən müasir 

qəsəbələrТЧ ЭТФТЧЭТsТ СКqqıЧНК qərar qəЛЮХ ШХЮЧЦЮşНЮ. E.HШvКrНıЧ – kənd həвКЭıЧıЧ üsЭüЧХüФХəri ilə 

şəhərТЧ rКСКЭ şəraitinin birləşНТrТХЦəsi yolu ilə insanlar üçün yüksək sanitar-РТРТвОЧТФ şərtlərin yara-

НıХЦКsı ТНОвКsı – BКФıЧıЧ ЛЮ qəsəbələrinin tikintisinin əsКsı ФТЦТ qəЛЮХ ШХЮЧЦЮşНЮ. Qəsəbə-ЛКğХКrıЧ 
tikinЭТsТ вКşКвış ЛöСrКЧıЧıЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsıЧК və şəhər və kəЧН КrКsıЧНКФı ПəqrlərТЧ КгКХНıХ-
ЦКsıЧК ТsЭТqКЦətləЧЦТşНТ.  

Şəhər-ЛКğХКr üхüЧ BКФı əЭrКПıЧНКФı ЧОПЭ vОrЦə qabiliyyəti olmayan sahələr nəzərdə tutulurdu. 

Şəhər ЛКğХКrıЧ ЭТФТЧЭТsТ SЮrКбКЧı, Ağ və QКrК şəhər, Bibi-Heybət və Binəqədi fəhlələri üçün nəzərdə 

tutulurdu. Tikintini iki mərtəbəli kottec tipli evlərdəЧ КpКrЦКq pХКЧХşКНırıХırНı. BКğХКr və parklar bü-

tün sahənin 50%-dən az olmayan hissəsТЧТ ЭЮЭЦКХı ТНТ, ХКФТЧ ББ əsrin əvvəllərində mövcud olan zəif 

iqtisadi vəziyyəЭ BКФıНК şəhər-ЛКğХКrıЧ вКrКНıХЦКsıЧı ЦəСНЮНХКşНırНı. AЧМКq 1923-cü ildən etibarən 

AbşОrШЧНК ГКЛrКЭ, SЮrКбКЧı, RКЦКЧı, BТЛТ-Heybət, Bailov və b. qəsəbələrТЧ ЭТФТЧЭТsТ ЛКşХКЧНı. Bü-

töv qəsəbə prШqrКЦı ЛüЭüЧ ТМЭТЦКТ ЭТФТХТХəri ilə birgə 22550 mənzilin tikintisini nəzərdə tuturdu. Bu 

qəsəbələrin pХКЧХКşНırıХЦКsı və tikintisi üzrə layihə ТşХəri 1924-cü ildə prШПОssШr A.İvКЧТЭsФТвə tapşı-
rıХЦışНı, ХКФТЧ İvКЧТЭsФТв şəhərin gur sürətli ТЧФТşКПıЧı Чəzərə КХКrКq BКФıЧıЧ və AЛşОrШЧ вКrıma-

НКsıЧıЧ üЦЮЦТ ЛКş pХКЧıЧıЧ ХКвТСəsТЧТ СКгırХКНı.  
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Ivanitskiy tərəfindən Azneft qəsəbələrinin ümumi yerləşНТrТХЦə sбОЦТ, BКФıЧıЧ ЛКş pХКЧı, ЛТ-
rinci növbədə mənimsəniləЧ ЛüЭüЧ rКвШЧХКrıЧ ЦüПəssəХ pХКЧХКşНırıХЦКsı ХКвТСəsi, yeni qəsəbələrin 

ЛКş pХКЧХКrı, Цəhəllələrin tikinti layihələri, eləcə də, вКşКвış və ТМЭТЦКТ ЛТЧКХКrıЧ ХКвТСələrТ ТşХənil-

ЦТşdi. Ivanitskinin nəzərdə ЭЮЭНЮğЮ AгЧОПЭ qəsəbələrinin yerləşНТrТХЦə sбОЦТ AЛşОrШЧЮЧ ТХФ rКвШЧ 
pХКЧХКşНırıХЦКsı sбОЦТ ТНТ. 

BЮ pХКЧХКşНırıХЦК ТşХərТ Ш НövrüЧ şəhərsКХЦК prКФЭТФКsı üхüЧ вОЧТ ТНТ və həЦ SSRİ-də, həm də 

AzərЛКвМКЧНК şəhərsКХЦКЧıЧ sШЧrКФı ТЧФТşКПı üхüЧ Эəkanverici oldu. XX əsrin 30-cu illərТ BКФı və 

ШЧК ЛТЭТşТФ ərazilərdə neft səЧКвОsТЧТЧ sШЧrКФı ТЧФТşКПı ТХə səciyyələnir, bu isə çox böyük həcmdə 

mədəЧТ, вКşКвış və kommunal tikinti tələb edən böyük əСКХТ КбıЧıЧıЧ şəhərə cəХЛ ШХЮЧЦКsıЧК (BК-

ФıЧıЧ əhalisi 1933-cü ildə КrЭıq 500 ЦТЧ Чəfər təşФТХ ОНТrНТ) səbəb oldu.  

Bununla əlaqəНКr ШХКrКq BКФı şəhərinin və AЛşОrШЧ вКrıЦКНКsıЧıЧ rКвШЧ pХКЧХКşНırıХЦКsı ХКвТ-
həsinə ОСЭТвКМ вКrКЧНı və bu layihəЧТЧ ТşХənilməsinə 1932-ci ildə professor Semenovun rəhbərliyi 

ilə ЛКşХКЧıХНı. 
Əsas məsələlərin tərkibinə şəhər və qəsəbələrin bütün sakinlərТЧТЧ pХКЧК ЮвğЮЧ ЛТr şəkildə 

yerləşНТrТХЦТş Цədəni-məТşət xidməЭТ şəbəkəsi ilə təЦТЧ ШХЮЧЦКsı ТНТ.  
AЛşОrШЧНК ЦəsФЮЧХКşЦКЧıЧ üх vКrТКЧЭı ТşХəЧТХЦТşНТ. VКrТКЧЭХКrıЧ qТвЦətləndirilməsində əsas 

meвКr вКşКвış вОrТЧНəЧ Тş вОrТЧə qədər olan məsafə və hərəkətə sərf olunan vaxt idi. BəyəЧТХЦТş 
ikinМТ vКrТКЧЭ BКФıЧıЧ Сər birinin əhalisi 60-80 min nəfər ШХКЧ 5 şəhər-pОвФТЧТЧ вКrКНıХЦКsıЧı nə-

zərdə ЭЮЭЮrНЮ: SЮЦqКвıЭ, BТХРəh, cənubda MərdəФКЧ, PТrКХХКСı (əvvəХФТ ArЭвШЦ) КНКsıЧıЧ əks tərə-

fində və Hövsan rayonunda. Bu variant optimal (əХvОrТşХТ) sКвıХНı, хüЧФТ, əhalinin əsas hissəsi 

əməвТЧ qШвЮХНЮğЮ вОrХərdəЧ вКбıЧ Цəsafədə və dəniz sahilində, yəЧТ AЛşОrШЧЮЧ НКСК əХvОrТşХТ Эəbii 

şəraitində yerləşНТrТХəЧ, вКбşı бТНЦət səviyyəsТЧТЧ вКrКНıХЦКsı üхüЧ ФТПКвət qədər ЮвğЮЧ ШХКЧ ТrТ 
şəhərlərdə yerləşНТrТХТr.  

ƏСКХТsТЧТЧ sКвı 1937-ci ildə 665 min nəfər və 1942-ci ildə 750 min nəfər СОsКЛХКЧКЧ BКФıЧıЧ Цə-

ФКЧ ТЧФТşКПı şəhərin özünün rezerv ərazilərinin – DКğüsЭü və NərТЦКЧШv rКвШЧХКrıЧıЧ Цənimsənilməsi 

yolu ilə həyata keçirilirdi. Burada 500 min nəfər yerləşНТrТХЦəli idi, qalan 300 min nəfəri isə BaХКбКЧı 
şШssОsТ ЛШвЮЧМК ШХКЧ ЧОПЭ Цədənlərinə və sənaye müəssisələrТ qrЮpЮЧК вКбıЧ вОrХəşəЧ BКФıxanov 

(əvvəlki Razin), eləcə də ƏСЦədli qəsəbələri rayonunda yerləşНТrТХЦəsi nəzərdə tutulurdu.  

Şəhərin üç hissəХТ pХКЧХКşНırıХЦК sЭrЮФЭЮrЮ - səЧКвО гШЧКsıЧı ШrЭК СТssədə, qərbdə mövcud olan 

yaşКвış гШЧКsıЧı, şərqdə isə вОЧТ вКrКНıХКЧ вКşКвış sКСələrini yerləşНТrərək həyata keçirirdi.  

Semyonovun rəhbərlik ОЭНТвТ qrЮpЮЧ РörНüвü Тş ЛКşК хКЭНırıХЦКНı, Ш ЛТrТЧМТ ОsФТг Цərhələsində 

НКвКЧНırıХНı, ХКФТЧ ЛЮЧК ЛКбЦКвКrКq, şəhərТЧ ЛКş pХКЧıЧıЧ əsas vəziyyətinin üzə хıбЦКsıЧНК ЛöвüФ 
əhəmiyyəti var idi, eləcə də, ЛЮ pХКЧ şəhər ЭТФТЧЭТsТЧТЧ sШЧrКФı ПШrЦКХКşЦКsıЧК Эəsir göstərdi.  

1937-ci ildə prШПОssШr İХвТЧ ЭərəfindəЧ BКФıЧıЧ вОЧТ ЛКş pХКЧıЧıЧ СКгırХКЧЦКsı üгrə ТşХər 

ЛКşХКНıХНı.  
ВОЧТ ЛКş pХКЧ ЛЮЧНКЧ əvvəlkilərdə təməХТ qШвЮХЦЮş ən dəyərli məqКЦХКrı ТsЭТПКНə edərək nəzərdə 

ЭЮЭНЮğЮ ЛüЭüЧ Цəsələləri təkmilləşНТrНТ. AЛşОrШЧНК şəhər-peyklərin yerləri dəqiqləşНТrТХНТ. Hələ 

İvКЧТЭsФТЧТЧ РösЭərЦТş ШХНЮğЮ şəhər sərhədləri və onun üç hissəyə КвrıХЦКsı qəbul olundu, bununla 

вКЧКşı, ЛüЭöv ƏСЦədli rayonunu, 8-МТ ФТХШЦОЭrТ, BКФıбКЧШv və Qara-Çuxur qəsəbələrini və Гıб 
məskənlər qrupunu daxil edəЧ şərq вКşКвış ЦКssТvТ şəhərlə vahid magistrallar sistemi vasitəsilə əlaqə-

ləndirilən bir vahid kimi təqdim edilirdi. Üç hissəЧТЧ СКЦısı ФШЦpШгТsТвК Мəhətdən vahid orqanizmdə 

birləşТrНТ. Şəhərin mərkəгТ şərqə НШğrЮ, şəhərin həndəsi mərkəгТ ШХКЧ вКбıЧ вОrТЧə dəвТşТlirdi.  

ŞəhərsКХЦК ТşХəri ilə вКЧКşı, BКФıНК ЛöвüФ ЦТqвКsНК вКşКвış və ТМЭТЦКТ ЛТЧКХКrıЧ ЭТФТЧЭТsТЧə 

ЛКşХКЧıХНı. Fəhlə qəsəbələrinin tikintisinin həyata keçirilməsinə ЛКşХКЧıХНı.  
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Fəhlə qəsəbələrТЧТЧ ЭТФТЧЭТsТ, ЛКşХıМК ШХКrКq neft mədənlərТ rКвШЧХКrıЧНК ЛКşХКЧıХНı. BКФı şəhə-

rТЧТЧ вКбşı КЛКНХКşНırıХЦış, sЮ Фəməri xətti, kanalizasiya, qaz isitmə sistemi, yollarla təМСТг ШХЮЧЦЮş 
fəhlə qəsəbələrТ SШvОЭ İЭЭТПКqıЧıЧ ЧüЦЮЧəvi qəsəbə ЭТФТЧЭТsТЧТЧ ЦТsКХı ТНТ.  

Bu qəsəbələri tikən əsasəЧ “AгЧОПЭ” ТНТ. AЧМКq 1928-1929-cu illər КrКsıЧНК BКФı və onun ra-

вШЧХКrı ərazisində üЦЮЦТ вКşКвış sКСəsi 217 min kv. m-dəЧ хШб ШХКЧ вКşКвış ЛТЧКХКrı ЭТФТХЦТşНТ. 
MonЭТЧ, BКФıбКЧШv (RКгТЧ) və b. qəsəbələrdə вКşКвış ЛТЧКХКrı ЭТФТХТrНТ.  

Bu qəsəbələrin layihələndirilməsində və tikintisində B.A. və A.A. VОsЧТЧ qКrНКşХКrı, A.P.İvК-

nitskiy, A.B.Samoylov kimi o dövrün məşСЮr ЦОЦКrХıq və şəhərsalma mütəxəssislərТ ТşЭТrКФ ОЭЦТş-

dilər.  

BКşХКЧğıМНК qəsəbələrin tikintisi tipləşНТrТХЦТş ФШЭЭОМ ЭТpХТ ЛТr-iki mərtəbəli evlərlə КpКrıХırНı, 
sonralar orada mərtəbə sКвı хШб ШХКЧ ЛТЧКХКr НК ЭТФТХНТ.  

Evlərin bəzəyində rəngdən istifadə ШХЮЧЦКsı, sКСədə yerləşНТrТХЦə ЛКбıЦıЧНКЧ ШЧХКrıЧ ЦüбЭəlif 

cür cərgələnməsi və növbələndirilməsi, sahələrТЧ вКşıХХКşНırıХЦКsı və nəhayət, mənzillərdə tikilib 

qЮrКşНırıХЦК ЦОЛОХХərdən istifadə ШХЮЧЦКsı – bütün bunlar qəsəbəyə, ШЧХКrı ТЧНТвə qədər qəsəbə 

tikintisinin əЧ вКбşı ЧüЦЮЧəsinə çevirən müsbət cəhətləri verirdi.  

“AгЧОПЭ” üхüЧ AЛşОrШЧНК ЛТr sırК qəsəbə layihələndirərkəЧ A.P.İvКЧТЭsФТв ЛЮ qəsəbələrin yer-

ləşdirilməsinin ümumi sxemini tərtib etdi. MahiyyəЭ ОЭТЛКrı ТХə AЛşОrШЧЮЧ Цərkəzi hissəsinin ilk 

ərazidən istifadə sбОЦТ AЛşОrШЧ вКrıЦКНКsıЧıЧ РələcəФ rКвШЧ pХКЧХКşНırıХЦКsıЧıЧ ТХФ ХКвТСə ТşТ ТНТ.  
O dövrdə КвНıЧ ШХНЮ ФТ, вКşКвışК qШвЮХКn bütün yeni tələblərin təЦТЧ ШХЮЧЦКsı вКХЧıг əhalinin 

müasir həyat mühitinin təşФТХТ vКsТЭələrinin bir kompleksdə birləşНТrТХЦəklə ЦüЦФüЧНür. ВКşКвış 
massivlərinin tikinti layihələrində əsas diqqət məhəllə qrЮpХКrıЧК vОrТХЦəyə ЛКşХКЧır. Mədəni-məТşət 

xidməti müəssisələri və idarələri bütün massiv boyunca yerləşНТrТХТr. DüЧвК Эəcrübəsində ilk dəfə 

olaraq memarlar əhalinin məТşət və istirahəЭТ üхüЧ ЦКФsТЦЮЦ rКСКЭХığıЧ вКrКНıХЦКsı ЛКгКsıЧНК 
şəhərТЧ вКşКвış rКвШЧХКrıЧıЧ ФШЦpХОФs ЭТФТЧЭТsТЧə müraciət edirlər.  

O гКЦКЧ BКФı şəhərТЧТЧ ЛКş pХКЧıЧıЧ ТşХənilməsi və “AгЧОПЭ” qəsəbələrinin və вКşКвış ЦКssТv-

lərinin layihələndirilməsi ilə məşğЮХ ШХКЧ A.İ.İvКЧТЭsФТЧТЧ qrЮpЮ вКşКвış Цəhəllələrinin tikintisi 

layihəsТЧТ ТşХəвТЛ СКгırХКНı.  
Məhəllələrin kompleks tikintisi üsЮХХКrıЧı РösЭərmək üçün ölçüləri və ПШrЦКsı ЛТrТЧМТ ЧövЛə 

ЭТФТЧЭТ pХКЧХКşНırıХЦКsıЧНКЧ РöЭürüХЦüş ШЧ НüгЛЮМКqХı və çəpЛЮМКqХı ЦəhəlləЧТЧ ЭТФТЧЭТ sбОЦТ ТşХə-

ЧТЛ СКгırХКЧЦışНı. TТФТЧЭТЧТЧ sıбХığı DКğХıq rКвШЧК və şəhərТЧ ЛКşqК гШЧКХКrıЧК ЮвğЮЧ ШХКrКq Эəxmi-

ni (34-43%) qəЛЮХ ОНТХЦТşНТ.  
Daha sonra eyni məqsədlə məhəllə qrЮpХКrıЧıЧ 8 ФШЦpХОФs ЭТФТЧЭТ sбОЦТ ТşХəЧТХЦТşНТ. OЧХКrНКЧ 

birincisi məhəllələri bir kompleksdə qrЮpХКşНırЦКНКЧ ШХНЮğЮ ФТЦТ Эəqdim edir, qalan 7-si isə bu 

məhəllələrin bir kompleksdə tikinti qrЮpХКşЦКsıЧı (ЛТr КvЭШЦШЛТХ ФОхТНТ sКбХКЦКqХК və qКХКЧХКrıЧı 
isə piyada keçidinə yönəltməklə) göstərir.  

İvКЧТЭsФТв ЛüЭöv Цəhəllə və НКСК вКбşı ШХКr ФТ, Цəhəllə qrЮpХКrı ФШЦpХОФsХərinin tikintisinin in-

ФТşКП ОЭНТrТХЦəsinin və rəğЛətləndirilməsinin zəruriliвТЧТ vЮrğЮХКвır, ЛОХə ФТ, ЛЮ şəhərdə tikinti ərazi-

sinə və əsasən də, ЭШrpКğК və küçə şəbəkəsТ qЮrЮХЦКsıЧК sərf olunan vəsaitə qənaəЭ ШХЮЧЦКsıЧК şə-

rКТЭ вКrКНır.  
Məhəllə pХКЧХКşНırıХЦКsıЧıЧ prТЧsТpТ pОrТЦОЭr ЛШвЮЧМК ЭТФТЧЭТ ТНТ, ХКФТЧ qКpКХı pОrТЦОЭr НОвТl, 

evlərТЧ КrКsıЧНК Цəhəllənin küləklənməsini təmin etmək üçün, məsafələr qoyulur, eləcə də ЛШşХЮq-

lar verilərək məhəllə içərilərə НШğrЮ ТЧФТşКП ОЭНТrТХТr. BЮЧЮЧХК вКЧКşı, ЦəhəlləКrКsı ЛКğХКrı, ЮşКq 
meyНКЧхКХКrı, Эəsərrüfat həyətlərТ ШХКЧ “ЭəЦТг” Сəyətlər вКrКНıХırНı. Həyətin ön hissəsТ (РТrТş) ОХə 

planХКşНırıХırНı ФТ, şТЦКХ ФüХəklərinin-ЧШrНХКrıЧ qКrşısı qКpКЧsıЧ və həyət cənuba dənizə КхıХsıЧ (ЛЮ 
üsЮХ BКФıЧıЧ sШЧrКФı ЭТФТЧЭТsТ гКЦКЧ РОЧТş ТЧФТşКП ОЭНТrТХНТ).  
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BəzəЧ pОrТЦОЭrКХ ЭТФТЧЭТ ЛТЧКХКrıЧ “səЭrТ” (cərgəХТ) НüгüХüşü ТХə ЮвğЮЧХКşНırıХırНı. BТr sətirdə 

(sırКНК) НüгüХən binalar meridional səmtləndirilirdi, çünki bu, əЧ вКбşı Мəhətlənmə sКвıХırНı, ХКФТЧ 
belə “səЭrТ” ЭТФТЧЭТ Сər гКЦКЧ şТЦКХ ЭərəfdəЧ бüsЮsТ ШХКrКq şТЦКХК МəhətləЧЦТş Цənzilləri olan və 

küləkdən mühafizə rolunu oynayan evlərlə “СКsКrХКЧırНı”.  
O dövrdə ölkənin iqtisadi çətinlikləri ilə ЛКğХı ШХКrКq ЭТФТЧЭТЧТЧ СəddindəЧ хШб sıб ШХЦКsıЧК ЛКб-

mayaraq, bu sxemləri diqqətlə öyrənən zaman görünür ki, məhəllələrin daxili məФКЧХКrı Чə qədər 

qКвğı Тlə həll olunub. Bütün məhəllələr вКбşı СКvКХКЧНırıХır, ХКФТЧ СОх ЛТr вОrНə ikitərəfli külək-

lənmə yoxdur, hər yerdə ЮşКq və ТНЦКЧ ЦОвНКЧхКХКrı Чəzərdə tutulub, məhəllələrin bir çoxunda 

əhalinin məТşət xidməti məqsədilə bina layihələndirilib.  

O dövr üçün məhəllələrТЧ ЛöвüФХüвü КrЭıq ЛöвüФ ТНТ: ШrЭК СОsКЛХК 1-dən 1,6ha-a qədər.  

XX əsrin 20-ci illərində BКФıНК ЛТr sırК Цəhəllələrin, Montin və Məmmədyarov qəsəbələrində 

məhəllə qrЮpХКrıЧıЧ ФШЦpХОФs ЭТФТЧЭТsТ ХКвТСələrdə həвКЭК ФОхТrТХЦТşНТ. Təəssüf ki, layihə təklif-

lərТЧТЧ СКЦısı ШХНЮğЮ ФТЦТ Сəyata keçirilmədi, qəsəbələrТЧ ЭТФТЧЭТsТ ЛКşК хКЭНırıХЦКНı, Лəzi məТşət-

xidməЭТ ЛТЧКХКrı ЭТФТХЦəНТ, КЛКНХıq ТşХərТ ЛКşК хКЭНırıХЦКНı. BЮЧК ЛКбЦКвКrКq 20-ci illərin ortala-

rıЧНК вКşКвış rКвШЧХКrıЧНК Цəhəllə tikinti ideyКsıЧıЧ əhalinin mədəni və kommunal-məТşət xidməti 

şəbəkəsi ilə, küçə və həyətlərТЧ вКşıХХКşНırıХЦКsı ТХə КrНıМıХ КpКrıХКЧ ЛЮ qəsəbələrin tikintisi son 

dərəcə sosial əhəmiyyətli bir hadisə idi, təkcə AzərЛКвМКЧıЧ НОвТХ, Сəm də ЛüЭüЧ SШvОЭ İЭЭТПКqıЧıЧ 
şəhərsКХЦКsıЧıЧ ТЧФТşКПıЧНК əhəmiyyətli töhvə idi.  

Məmmədyarov və Montin qəsəbələrТЧТЧ pХКЧХКşНırıХЦКsı SШvОЭ İЭЭТПКqıЧНК Цəhəllə qrЮpХКrıЧıЧ 
bütöv rayon əhalisinin kommunal və mədəni-məТşət xidməЭТ şəbəkəsi ilə birgə kompleks həllinin ilk 

nümunələrindən idi. BКФıЧıЧ ФüЭХəvТ вКşКвış ЭТФТЧЭТsТ Эəcrübəsi, praktiki olaraq məhəllənin, özündə 

sadəcə вКşКвışı НОвТХ, Сəm də səmərəli yerləşНТrТХЦТş əhalinin ilkin (gündəlik) xidməЭТ şəbəkəsini də 

daxil edən sosial-təşФТХ ШХЮЧЦЮş ЦüСТЭ ФТЦТ вКrКНıХЦКsı ТНОвКsıЧı Сəyata keçirdi və həqiqətən də, 

ЦОЦКrХıq və şəhərsКХЦК prКФЭТФКsıЧНК ЧШvКЭШrХЮq ШХНЮ.  
Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, ЛЮ Цəhəllələrin müasir təСХТХТ гКЦКЧı ЦəХЮЦ ШХЮr ФТ, şəhərТЧ ЛКşqК 

rКвШЧХКrıЧК ЧТsЛətən ən çox burada eyni ərazidə вКşКвКЧ ТЧsКЧХКrıЧ ЛТrХТвТ vКr.  
XX əsrin 30-cu illərТ BКФı üхüЧ ЧОПЭ səЧКвОsТЧТЧ sШЧrКФı ТЧФТşКПı, BКФıвК хШб ЛöвüФ əСКХТ КбıЧı 

ilə (30-cu illərТЧ ШrЭКХКrıЧНК 500 ЦТЧ Чəfər) əlaməЭНКr ТНТ. BЮ ЛöвüФ ЦТqвКsХı ЦədəЧТ, вКşКвış və 

kommunal tikintiyə ОСЭТвКМ вКrКЭНı.  
Bununla əlaqədar olaraq1932-ci ildə professor Semyonov-Prozorovskinin rəhbərliyi ilə BКФı və 

AЛşОrШЧЮЧ pХКЧХКşНırıХЦК ТşХərinin yeniləşНТrТХЦəsТ СКqqıЧНК qərar qəЛЮХ ШХЮЧНЮ, ХКФТЧ ЛЮ ТşХər ЛКşК 
хКЭНırıХЦКНı və 1934-cü ildən etibarəЧ BКФıЧıЧ РələcəФ ТЧФТşКП ЦəsələlərТ, ШЧЮЧ pХКЧХКşНırıХЦК ТşХəri 

ilə prШПОssШr L.A.İХвТЧТЧ rəhbərХТвТ КХЭıЧНК ЦОЦКrХКr qrЮpЮ ЦəşğЮХ ШХЦКğК ЛКşХКНı. 
L.A.İХвТЧ ЭərəfindəЧ şəhərТЧ КЦПТЭОКЭr ПШrЦКsıЧНК вОrХəşЦə vəziyyəЭТЧТ vЮrğЮХКвКЧ, ОХəcə də 

seysmikliyi, relyef xüsusiyyətlərini və ЭТФТЧЭТЧТЧ КrНıМıХХığıЧı Чəzərə КХКЧ şəhər ərazisinin çox maraq-

Хı гШЧКХКşЦК sбОЦТ ЭəqНТЦ ОНТХЦТşНТ.  
Onun layihəsinə görə şəhərin əsas qərЛ rКвШЧЮЧЮЧ ЭТФТЧЭТsТ 3 гШЧКвК ЛöХüЧürНü. BЮ гШЧКХКrıЧ 

sərhədləri dənizə НШğrЮ pТХХəvari yerləşəЧ BКФı КЦПТЭОКЭrıЧıЧ 3 ЭОrrКsıЧıЧ sərhədləri ilə üst-üstə dü-

şürНü. TТФТЧЭТЧТЧ ЦərtəbəХТХТвТ ЮвğЮЧ ШХКrКq rОХвОПТЧ qКХбЦКsıЧК Рörə КrЭırНı, ЛЮЧЮЧ vКsТЭəsilə am-

ПТЭОКЭrıЧ ЭəЛТТ ПШrЦКsı vЮrğЮХКЧırНı. 
30-cu illərdə BКФıНК Сəyata keçəЧ ТЧşККЭ ТşХəri, əsasəЧ şəhərin mərkəгТ rКвШЧХКrıЧК, ШЧЮЧ ЦК-

gistral və meydanХКrıЧК вöЧХəЧНТrТХЦТşНТ. TТФТЧЭТ ШrКНК-ЛЮrКНК, Квrı-Квrı ЛШş və asan təmizlənən sa-

hələrdə КpКrıХırНı. Şəhərin küçələrТ, ЦОвНКЧХКrı, ЛКğХКrı РОЧТşХəndirilir və КЛКНХКşНırıХırНı.  
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ŞəhərТЧ DКğüsЭü СТssəsində, BКФı КЦПТЭОКЭrıЧıЧ вЮбКrı ЭОrrКsıЧıЧ ФəЧКrı ЛШyunca, azdəyərli 

köhnə tikintinin içərisində şəhərin əsКs ЦКРТsЭrКХХКrıЧНКЧ ЛТrТ – Sovet küçəsТ sКХıЧЦışНı. Şəhərin 

mərkəгТ rКвШЧХКrıЧıЧ Фüхələri ciddi rekonstruksiyaya mərЮг qКХНı. 
BüЭüЧ ЛЮЧХКrХК вКЧКşı Квrı-Квrı ЛТЧКХКrıЧ ХКвТСələndirilməsi və tikinti meвНКЧхКХКrıЧıЧ ЛüЭüЧ 

şəhər boyunca səpələnməsТ ТЧşККЭıЧ prШqrОssТv üsЮХХКrıЧıЧ ТЧФТşКПıЧı Хəngidirdi və iqtisadi səmərə-

ХТХТвТ КşКğı sКХırНı. 
ВЮбКrıНК РösЭərilənləri təhlil edərkən qeyd etmək olar ki, 1920-1941-ci illərdə BКФıЧıЧ pХКЧ-

ХКşНırıХЦКsı və tikintisi üzrə КpКrıХКЧ ТşХərТЧ şəhərТЧ pХКЧХКşНırıХЦКsıЧıЧ sШЧrКФı Цərhələlərində bö-

yük əhəmiyyəЭТ vКr ТНТ. ŞəhərТЧ ЛКş pХКЧıЧıЧ ЦüСКrТЛəyə qədərki illərdə təyin ediləЧ, КrНıМıХ ШХКrКq 
ТşХənilən və dəqiqləşНТrТХən əsas müddəКХКrı 60-70-ci illərdə də öz əhəmiyyəЭТЧТ sКбХКНı və şəhərin 

pХКЧХКşНırıХЦКsı üгrə sШЧrКФı ТşХərin əsКsıЧı ЭəşФТХ ОЭНТ.  
Açar sözləri: şəhərsalma, urbanizasiya, məskənlərarası məkanlar, abaНlaşНırılma, kanalТгasi-

ya xətti, sanitar-РТРвОnТk, planlaşНırma. 
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İ. A. İsbatov 

 

The Historical Premises of the Formation of Baku, as the Large-scaled Town and the 

Ways of its Development in the XIX and in the  Beginning of the XX century. 

 

SUMMARY 

All the latest history testifies all enlarging and extended urbanization, growth of towns and formation of 
agglomeration-urbanized environment, in a number of regions and countries of the world, which embraces 

towns and populated areas of different sizes and inter settlement areas as well. In the XIX century the town 
growth processes also proceed in the Azerbaijan Republic. It had mostly occurred in Baku and the adjoining 
territories, the beginning of which is possible to relate to the end of the XIX century.  

In the beginning of the XX century it evoked the elaboration of the general plans of Baku by the leading 
architects-town builders.  

The general plans that were elaborated by Ivanitsky in 1924 and by Ilion in 1934 laid on the basis of the 
further development of Baku. 

Key words: town construction, urbanization, inter settlement areas, town planning and organization of 

public services, sewerage nets, sanitary-hygienic, planning.  
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A.M.ƏгТгov  
 

AгəЫЛКвМКnНК nОПtхıбКЫmК əЫКгТХəЫТn вОЫХəşНТЫТХməЬТnТn ТЬtОСЬКХКt və вКşКвış гШnКХКЫının 
formalКşmКЬınНК ЫШХu. 

 
БоLASƏ 

AгərЛКвМКЧıЧ ТsЭОСsКХКЭ və səЧКвО ЦüСТЭТЧТ ПШrЦКХКşНırКЧ ЧОПЭхıбКrЦК sОФЭШrЮ rОspЮЛХТФК ərКгТsТЧНə 
ЦüбЭəХТП ТsЭТqКЦəЭХərХə və öгüЧə бКs ШХКЧ МərəвКЧХКrХК ТЧФТşКП ОНТr. BЮ ТЧФТşКП rОspЮЛХТФКЧıЧ ЛТr sırК 
rОРТШЧХКrıЧНК öгüЧəЦəбsЮs ТsЭОСsКХКЭ və вКşКвış ЦüСТЭТЧə öг ЭəsТrТЧТ ТПКНə ОНТr.  

Aхar söгХər: əraгТ-ТstОСsalat arОalı , aqlomОrasТвa , nОПtqaгхıбarma əraгТlərТ , sənaвО гonaları, вaşaвış 
əraгТlərТ. 

M.A.Azizov 

 

The role of deployment of oil-extracting areas in the development of industrial and 

residential areas in Azerbaijan 

 

SUMMARY 

Oil-extracting sector forming manufacturing and industry environment of Azerbaijan is developing in 
diferent directions and inherent currents in the area of the republic. This progress impacts specific industrial 
and residential climate also in a number of regions of the republic.  

Key words: territorial-industrial area, agglomeration, oil-gas producing areas, industrial zones, resi-

dential territories.  

 

U : 72.01.03/ 09/:479.24  

I.Q.Teymurov 

 Azərbaycan MОmarХıq və İnşaat UnТvОrsТtОtТ 
 

AГƏRBAВCAN RESPUBLİKASININ TARİБİ ŞƏHƏRİ OLAN GƏNCƏNİN 

PLAN STRUKTURUNUN FORMALAŞMASI 

 

 AzərЛКвМКЧıЧ ЭКrТбТ şəhərlərindən TəЛrТг, ƏrНəbil,Urmiyyə, Həmədan, MКrКğК, NКбхıvКЧ, 
Bərdə, Gəncə, Qəbələ, BКФı, BОвХəqan, və s. misal göstərmək olar. AzərЛКвМКЧıЧ ЛТr sırК ЭКrТбТ 
şəhərləri kimi Gəncə şəhəri də НКğıЧЭıвК ЦərЮг qКХЦış, Сər dəfə bərpК ШХЮЧЦЮş və ЭКrТбТЧ sШЧrКФı 
inkişКП Цərhələsində КНı Нəfələrlə dəвТşНТrТХЦТşНТr. нг ЭКrТбТ ТЧФТşКПıЧıЧ ТХФ Цərhələsində şəhər Gən-

cə КНıЧı НКşıвırНı. 
1804–cü ildə Gəncə şəhərТ RЮsТвК ТЦpОrТвКsıЧıЧ qШşЮЧХКrı ЭərəfindəЧ ТşğКХ ШХЮЧНЮqНКЧ sШЧrК 

şəhərТЧ КНı НəвТşНТrТХərək Yelizavetpol qoyuldu. 1918-ci ildən isə şəhər yenidən Gəncə КНХКЧНırıХ-
ЦКğК ЛКşХКЧНı. SШЧrК вОЧə də 1935-ci ildə Gəncə КНı ШЧЮЧ üzərindən götürülərək S.M.Kirovun 

şərəfinə “KТrШvКЛКН” КНХКЧНırıХНı. LКФТЧ sШЧЮЧМЮ Нəfə şəhər öг КНıЧı, SSRİ Хəğv ШХЮЧЦКğК ЛКşХКвКЧ 
ərəfədə yenidən özünə qКвЭКrНı (1989-cu ildə).  

Şəhərin yaranma tarixi son məlumatlara əsasəЧ ОrКЦıгНКЧ əvvəl III-minilliyiЧ sШЧХКrıЧК КТН 
edirlər. 2013–cü ildə Gəncə şəhərinin rəsmən 4000 illiyi təntənəli surətdə qeyd edildi. BəгТ вКгıХı 
mənbələr ЛЮ şəhərin tarixini və ya onun təşəФФüХ ЭКpЦКsı ЭКrТбТЧТ VII və ya IX əsrlərə aid edirlər. 

[1.s. 123] 
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ArбОШХШУТ qКгıЧЭıХКr ШЧЮ deməyə əsas verir ki, Gəncə şəhərinin yerində çox qəНТЦ вКşКвış Цəs-

kəЧТ vКr ТНТ, СКЧsıЧıЧ ФТ, Эədricən böyüməвТ ТrТ şəhərТЧ вКrКЧЦКsıЧК səbəb olub. Çox böyük əmin-

liklə deməФ ШХКr ФТ, КrЭıq VII əsrdə ЛЮ şəhər Gəncə ФТЦТ КНХКЧНırıХЦКğК ЛКşХКЧЦışНı. 
 X əsrdə Gəncə КrЭıq ТrТ ЛТr şəhər kimi – Şəddadilər DövləЭТЧТЧ pКвЭКбЭıЧК хОvrТХТr. 1063-cü ildə 

Gəncə şəhərТ РОЧТşХənərək köhnə qКХК НТvКrХКrıЧНКЧ ПərqХТ ШХКrКq НКСК РОЧТş qКХК НТvКrХКrı ТХə, 

xəndəklər və darvazalar ilə əhatələnir. XII əsrin əvvəllərindən Asiyada Gəncə КrЭıq öЧ sırКНК ШХКЧ 
şəhərlərdəЧ sКвıХırНı. LКФТЧ şəhərin böyüməsinə və çiçəklənməsinə 1139-cu ildə ЛКş vОrЦТş НəСşətli 

zəlzələ son qoydu, 200.000-dəЧ КrЭıq əhalisi həlak oldu. Bu məlumat Gəncənin o zamanlar çox 

nəhəng və ЦТqвКsıЧК Рörə çox əzəmətХТ ЛТr şəhər ШХНЮğЮЧЮ süЛЮЭ ОНən bir məХЮЦКЭНır. OrЭК əsrlərin 

ən böyük, görkəmli zəФКХКrıЧНКЧ ЛТrТ ШХКЧ şКТr və mütəfəkkir Nizami Gəncədə НШğЮХЦЮşНЮr. O, 
sШЧrКХКr öг НШğЦК şəhərТЧТЧ ЛКşıЧК РəХЦТş ПКМТəsini özünün bəгТ ЦТsrКХКrıЧНК Эəsvir edərək qeyd 

edir. Lakin Gəncə bu fəlakətdən də üгü Кğ хıбır. БII əsrdən XIII əsrin əvvəllərinədək keçən dövrdə 

Gəncə - iri istehsalat, ticarət və mədəniyyət mərkəгТ ТНТ. Şəhərə sШЧrКФı гərbə ЦШЧqШХ СüМЮЦХКrı гК-

ЦКЧı НəвТr. OЧХКrıЧ Aгərbaycana etdiklərТ ТФТЧМТ вürüş гКЦКЧı, uzun mühasirədəЧ sШЧrК şəhəri al-

maq müəssər olyr. Gəncə demək olar ki, tamamilə НКğıНıХır, Чəticədə şəhər sonralar yenidən bərpa 

edilsə də bir daha əvvəХФТ pКrХКqХığıЧК və əzəmətinə qКвıНК ЛТХЦТr.  
1938-1940–Мı ТХХərdə köhnə Gəncə ərazisində КpКrıХЦış КrбОШХШУТ qКгıЧЭıХКr ФöСЧə şəhərin ümumi 

ФШЧЭЮrХКrıЧı Цüəyyən etməyə və ЛТr sırК ЭТФТХТХərin bünövrələrТЧТ КşФКr ОЭЦəyə imkan verЦТşНТr. Şəhərin üç 

sırКНКЧ ТЛКrət möhkəЦ qКХК НТvКrХКrıЧНКЧ ЭəşФТХ ШХЮЧЦКsı, şəhərin sürətlə böyüməsinə ТşКrə ОНТrНТ, СКЧsı 
ki, sərhədləri onun əhəmiyyətinin və əСКХТsТЧТЧ sКвıЧıЧ хШбКХЦКsıЧıЧ РösЭəricisi idi. 

AşФКr ОНТХЦТş qКХК НТvКrХКrıЧıЧ, ФörpüХərТЧ, СТНrШЭОбЧТФТ qЮrğЮХКrıЧ və s. qКХıqХКrı ТХə вКЧКşı şə-

hərin tikililərinə özünəməxsus kolorit bəбş ОНən, Gəncə üçün xarakterik olan kərpic və НКş qКrı-
şığıЧНКЧ ТЛКrət hörgüsü böyük maraq kəsb edirdi.  

XIV-XV əsrlər ərzində Gəncə əhəmiyyəЭХТ ЛТr şəhər ФТЦТ qКХЦКqНК ТНТ, ХКФТЧ ШЧЮЧ СКqqıЧНК 
вКгıХı ЦəХЮЦКЭХКr Кг ТНТ. OЧЮЧ СКqqıЧНК Цəlumatlar XVI əsrdən etibarəЧ Ш гКЦКЧ КrЭЦКğК ЛКşХКвır 
ki, ipək ticarəЭТЧТЧ КrЭЦКsı ЛТr вКЧНКЧ və ШsЦКЧХı-səfəvi müraribəsi digər yandan, Gəncə daxil 

olmaqla AzərЛКвМКЧıЧ ЛТr МШб şəhərləri hərbi və siyasi hadisələrin mərkəzində idi. 

1587-ci ildə Gəncə FərСКН PКşКЧıЧ ФШЦКЧНКЧХığı КХЭıЧНК ШХКЧ ЭürФ qШşЮЧХКrı ЭərəfindəЧ ТşğКХ 
olunur. Türklər dərСКХ şəhərin möhkəmləndirilməsi tədbirlərinə əХ КЭКrКq qКХК ТЧşК ОНТrХər. Qala 

1606-Мı ТХНə şКС I AЛЛКsıЧ səfəvТ qШşЮЧХКrı Эərəfindən mühasirə olunanadək türklərin əlində qКХır. 
Şəhərin mühasirəsi 4 ay çəkir. 1606 –Мı ТХТЧ iyulun 6-da səfəvilər tərəfindəЧ РОrТ КХıЧır. Mənbələr 

təsdiq edir ki, Gəncə şəhərТЧТЧ КгКН ШХЮЧЦКsıЧНКЧ sШЧrК şКС AЛЛКs şəhərin yeni bir yerə köçürül-

məsini əmr edir. Bizim fikrimizcə söhbət onun yeni, yəni indiki Gəncə şəhərinin mərkəzinin tikinti-

sindən gedə bilərНТ, НКСК ЛüЭüЧ şəhərin tikintisindən yox. Bizim XVII əsrin əvvəllərində şəhərin kö-

çürülməsi yozumumuzla təxminəЧ A. BКФıбКЧШvЮЧ ЦəХЮЦКЭХКrı НК ЮвğЮЧХЮq ЭəşФТХ ОНТrНТ, СКЧsı ФТ, 
yaгırНı: ’’ŞКС (I ŞКС AЛЛКs) Gəncə şəhərini öz əvvəlki yerindən bir fərsəx (6-7 ФЦ) вЮбКrı Фöхürür, 
o yerə ki, indi orda çinarlarla əФТХЦТş ЦОвНКЧ вОrХəşТr. Məscid və karvansaralar gözəl abidələr kimi 

qalЦışНır. OЧХКrıЧ pХКЧıЧı Ш гКЦКЧХКr ƏМəmdə məşСЮr КХТЦ ШХЦЮş şОвб BКqТ-Yəddin tərtib etЦТş-

НТr.’’ Burda göründüyü kimi söhbət meydan və onu əhatə edən tikililərdən gedir. Belə düşüЧmək 

olar ki, 1139-cu ildəki zəlzələdən sonra və şəhərin 1231-ci ildə monqollar tərəfindəЧ НКğıНıХmasıЧ-

НКЧ sШЧrК şəhərin köhnə hissəsi qismən bərpa edilib və şəhərin yeni hissəsi ilə pКrКХОХ şəkildə möv-

МЮН ШХЦКqХК НКvКЦ ОНТrЦТş. ƏrКгТsТ ЭəxminəЧ şəhərin indiki ərazisi ilə ЮвğЮЧХЮq ЭəşФТХ ОНТrНТ. Şəhə-

rin köhnə hissəsi belə güman etmək olar ki, XVI əsrin sonralarinda və XVII əsrin əvvəllərində türk-

lərТЧ qКХК ТЧşК ОЭЦəsindən və şКС AЛЛКsıЧ şəhərin yeni mərkəzinin təməХТЧТ qШвЦКsıЧНКЧ sШЧrК ЭКЦ 
tərk edilib. [1.s.124] 
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Bu məsələ ilə ЛКğХı БVII əsrin 50-ci illərində bu yerlərdən keçən Arseni Suxanovun yol 

qeydlərТ ЦКrКqХıНır. SЮбКЧШv вКгırНı: “... 17-ci gün (1652-ci ilin iyulu -) Gəncəyə ЧКСКr vКбЭı 
gəХНТЦ ФКrvКЧsКrКНК qКХНıq. 18-ci gün böyük olmayan adamlarla getdik, tərpənməyimizdən 1 verst 

getdikdən sonra köhnə Gəncəyə gəldik. Bu yer daha çox böyük idi, və ШЧЮЧ вКЧıЧНК НТРər ЛТr şə-

hərРКС vКr ТНТ Şəhərin ətək sahəsi çox böyük idi, bu köhnə ətək sahəsТ ТНТ, СКЧsıЧı ФТ, ЭəxminəЧ qırб 
ТХ ЛЮЧНКЧ qКЛКq şКС ЭКХКЧ ОЭЦТşНТ. ƏЭək sahəsinin mərkəzində, şəhərТЧ öгüЧüЧ вКЧıЧНК, ЛöвüФ ЛТr 
хКв vКr ТНТ, КЦЦК ТЧНТ Ш ЛКşqК вОrə yönəХНТХТЛ. Şəhərgah və digər binalar ovulub. Lakin məscid bü-

ЭШv qКХıЛ. O yerdəЧ ЛТr Кг КrКХКЧıЛ, хöХНə gecələНТФ...”. BОХə müəyyən olur ki, Suxanov bu köhnə şə-

hərТЧ şКС ЭərəfindəЧ qırб ТХ ЛЮЧНКЧ əvvəl talan edilməsinə ТşКrə edir. Və onun bu məХЮЦКЭХКrı Сəqi-

qətə ЮвğЮЧ Рəlir. Lakin nəzərə alsaq ki, tikililər “ЭШrpКğıЧКНək ovЮХЮЛ”, вəЧТ şüбЮrЮЧК ФТЦТ, Ш гК-

ЦКЧ ЛöвüФ şüЛСə var ki, bütün bunlar 40 il ərzində ЛКş vОrə. Belə bir hala köhnə şəhər вКХЧıг хШб 
uzun bir zaman müddəti ərzində gəХТЛ хıбК ЛТХərdi. Beləliklə XVII əsrТЧ ШrЭКХКrıЧНК ФöСЧə Gəncə 

özünün qəНТЦ şəhər yerində arЭıq хШбНКЧ КЭıХЦış şəhər бКrКЛКХığı ЭəəsürКЭıЧı ЛКğışХКвırНı. SЮбКno-

vun qeydlərində şəhərin köhnə hissəsinə КТН ШХКЧ “şКС ЭКХКЧ ОЭЦТşНТ” söгХərТ ШЧК ТşКrə edir ki, XVII 

əsrin əvvəllərində şəhər бКrКЛКХığıЧıЧ ЛЮ СТssəsi insanlar tərəfindən istifadə olunurdu. 

Əvvəllər dəfələrlə tərəfimizdən sitat gətirilən türk səввКСı нvХТвК кələbi 1647-ci ildə İrəvandan 

BКФıвК səfər edərkən yolüstü Gəncədən keçərəФ, ШЧЮ “QКХКsı şКС ЭərəfindəЧ НКğıНıХЦış” ЛöвüФ şə-

hər КНХКЧНırЦışНır. OЧЮЧ söгХərinə görə Ш гКЦКЧ şəhərdə alЭı ЦТЧ Оv vКr ТНТ. OrЭК СОsКЛХК Сər evə 7 

adam hesablasaq, o zamankə dövrədəФ ЛЮ şəhərin əСКХТsТЧТЧ sКвı 40 ЦТЧ Чəfər kimi hesab etmək 

ШХКr. O, şəhərdə хШбХЮ ЛКğХКrıЧ, ЛТr sırК ТМЭТЦКТ ТsЭТПКНə üçün nəzərdə tutulan tikililərТЧ ШХЦКsıЧı, бü-

susi olaraq bazar ФШЦpХОФsТЧТЧ КЛКНХığıЧı qОвН ОНТr. OЧЮЧ ЭərəfindəЧ КНХКrı хəkilən ictimai tikililə-

rТЧ sırКsıЧНК ЦОСЦКЧбКЧКХКr, СКЦКЦХКr, örЭüХü ЛКгКr və ”İЦКrəЭ”-i misal gətirməФ ШХКr (СКЧsı ФТ, 
digər şəhərlər СКqqıЧНКФı Цəlumatlara əsКsХКЧКrКq “ТЦКrəЭбКЧК” бОвrТввə evi, himayə evi mənasıЧı 
ЛТХНТrТrНТ). Şəhərin əЭrКПıЧНК ЛКşНКЧ-ЛКşК ЭЮЭ ЛКğХКrı vКr. “Gəncə ipəyi kimi, Gəncə ЧКХı və Gəncə 

dəmiri də çox məşСЮrНЮr”. 
 XVIII əsrТЧ sШЧХКrıЧНКЧ Gəncə КrЭıq бКЧХığıЧ Цərkəzi olaraq möhkəm istehkama və heç də 

kiçik olmayan tacТr şəhərinə çevrilir. 

 XVIII əsr AzərЛКвМКЧ şəhərlərТ pХКЧХКrıЧК Рörə, ümumən elə həЦТЧ şəhərlərin özlərinin XVII 

əsrdəФТ pХКЧХКrıЧНКЧ Ш qədər də seçilmirdilər.  

Ona görə də indiki zəmanəmizədək gəХТЛ хКЭЦış, БVIII əsrin məХЮЦКЭı ФТЦТ – üzərində tarixi 

qeyd olunan planlar, bizim tərəfimizdəЧ ЛТr ЭЮЭКrХı sənəd kimi XVII əsrə və daha əvvəlki dövrlərə 

aid edilə edilə bilər. GəncəЧТЧ ЦТsКХıЧНК ЛЮ ПТФТr öгüЧü əвКЧТ şəkildə təsdiq edir. [1.s.125] 

“ƏЭrКПıЧНК вОrХəşən eksplanada və ПШrşЭКЭ СТssələrinin göstərilməsi ilə Gəncə qКХКsıЧıЧ pХКЧı” 
КНХı sənəd, bu növ planlaradan əЧ ЦКrКqХısıНır. PХКЧıЧ üгərində вКгı НК vКr: ”MüСəndis-ЦКвШr İvКЧ 
Qartinq. Gəncə qКХКsı 24 ПОvrКХ 1797-МТ ТХ”. 

 Certyojun üstündə qeyd olunan tarixdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu plan V.A.Zubovun 

korpusunun 1796-Мı ТХНən 1797-МТ ТХТЧ ЦКrЭıЧКНək davam edəЧ вürüşü гКЦКЧı ЭərЭТЛ ШХЮЧЦЮşНЮr. 
ÇünФТ I PКvХıЧ əmrinə əsasən V.A.Zubovun korpusunun CəЧЮЛТ QКПqКгНКЧ хТбКrıХЦКsı, Эəxminən 

1797-МТ ТХТЧ ЦКrЭıЧКНəФ ЛКşК хКЭЦışНır.  
 Görünən plan imkan verir ki, Gəncənin XVIII əsrТЧ sШЧХКrıЧНК ШХКЧ vəziyyəЭТЧТ КşКğıНКФı ФТЦТ 

xarakterizə edəФ. Şəhər əsasəЧ хШбsКвХı ЛКğХКrıЧ ЦövМЮНХЮğЮЧЮЧ ЧəticəsТ ШХКЧ, РОЧТş ЛТr ərazini tu-

turdu. Gəncə qala ərazisinə və ПШrşЭКЭ ərazisinə bölünür, lakin məsələЧ: Ш гКЦКЧФı BКФıdan fərqli 

ШХКrКq ПШrşЭКЭ ЛЮrНК Эəsadüfi, seyrək səpələЧЦТş ЭТФТХТХərdən ibarət olan, hər СКЧsı ЛТr ЦüНКПТə 

səddindən məhrum ərazi deyildi. 
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Gəncə ПШrşЭКЭı öгüЧНə şəhərin mərkəгТ ЦОЦКrХıq ФШЦpХОФsТЧТ хШбsКвХı вКşКвış ЭТФТХТХərini və 

ЛКğХКrıЧı ЛТrХəşНТrЦТşdir. O, çiy kərpicdən ibarət olan divarlarla əhatə ШХЮЧЦЮşНЮr. Gəncə qКХКsı 
qeyri bərabər КХЭıЛЮМКqХı ПШrЦКвК ЦКХТФ ТНТ. KəЧКr şərq və qərb tərəflərində yerləşən iki darvaza qa-

ХКЧıЧ НКбТХТЧə КpКrırНı. QКХКЧıЧ ЛКвırХК əlaqəsi 3 yol vasitəsilə həyata keçirТХТrНТ, СКЧsıХКr ФТ: 1) 
“İrəvКЧ вШХЮ”, 2) “ŞЮşК вШХЮ” və 3) “Kür хКвı və TТПХТs вШХЮ” ФТЦТ qОвН ОНТХТrХər. QКХКЧıЧ şТЦКХ Эə-

rəfi ilə dolanan – НШХКвı вШХ, вКrıЦНКТrə qЮrЮХЮşЮЧНК ЛüЭüЧ üх вШХЮ ЛТr–biri ilə birləşНТrТrНТ. QКХКЧıЧ 
КrКХКrıЧНКФı Цəsafə 70-80 metrə çatan iki cərgə НТvКrХКrı vКr ТНТ. ƏsКs НТvКr КХЭı ЛürМü ШХКЧ НКбТХТ 
divar idi. Qaladan kəЧКrНК, ПШrşЭКЭНК вОrХəşəЧ РОЧТş ЛКğХКr və tikililər, özünün qüllələri olan və 

вКХЧıг хТв kərpicdəЧ ЭТФТХЦТş НТvКrХКrХК qШrЮЧЮrНЮ. 
QКХКЧıЧ öгüЧНə mərkəz hissəsini NКrıЧqКХК ФТЦТ бКЧ ТqКЦəЭРКСı ЭЮЭЮrНЮ PХКЧНК ЛЮ ЧКrıЧqКla-

ЧıЧ ЛТr ЛürМü РösЭərilib və pХКЧıЧ ТгКСХı СТssəsində “TərФ ОНТХЦТş ЧКrıЧqКХК” ФТЦТ qОвН ШХЮЧЮЛ. 
БКЧıЧ ТqКЦəЭРКСı öгüЧНə bir-neçə вКşКвış ЛТЧКsı ЛТrХəşНТrən və bütöv tikililər kompleksindən 

ibarət idi və daxilində “бКЧ ЭТФТХТsТЧə aparan, qubbələrТ НКЧ, НКş qКХОrОвК “ ФТЦТ qОвН ШХЮЧЦЮş – 

uzunsov qübbələrdən təşФТХ ШХЮЧЦЮş ЭТФТХТНən ibarəЭНТr, СКЧsıЧıЧ ФТ, ЧКrıЧqКХКвК КpКrКЧ бüsЮsТ 
НКrvКгКsı vКr ТНТ. BЮ ФШЦpХОФsə bir neçə fəvvarəsi dan daxili kiçik həyətlər aid idi. Bundan əlavə 

kompleksdə köhnə НКğıХЦış НКş sКrКв ФТЦТ qОвН ШХЮЧЦЮş ЛТr ЭТФТХТ vКr ТНТ. QКХКЧıЧ Тхərisində düz-

xətli küçələr diqqəti cəХЛ ОНТr. OЧХКrıЧ əsas istiqaməЭТ şТЦКХТ–qərbdən cənubi-şərqə вКбıЧНır.  
QКХКЧıЧ ТФТ Мərgə НТvКrХКrı КrКsıЧНК, СКЧsısК ЭТФТХТХər göstərТХТЛ. кОrЭвШУЮЧ ТгКСХı СТssəsində bu 

вОr “qКХКЧıЧ GürМü хКrı və ŞЮşК бКЧı Эərəfindən mühasirələrТ гКЦКЧı, əhalinin tikdiyi torpaq evlər” 
ФТЦТ КНХКЧНırıХЦışНır. BЮ qОвН ПТФrТЦТгМə Ш СКХК ТşКrə ОНТr ФТ, ПШrşЭКЭНКФı əСКХТ Нöвüş vəziyyətinin 

ЛКş vОrНТвТ НövrХədə qКХК НТvКrХКrıЧıЧ ТФТ МərgəsТ КrКsıЧК Фöхərək bu torpaq evlərində вКşКвırНıХКr. 
 1797-МТ ТХТЧ pХКЧıЧК vКМТЛ ЛТr əlavə kimi, 1804-cü ildə tərЭТЛ ОНТХЦТş ”Gəncə qКХКsı’’ КНХı pХКЧı 

qeyd etməФ ХКгıЦНır. BüЭüЧ Цəlumatlara əsasən, bu plan 1797-ci ildəФТ pХКЧНКЧ хıбКrıХЦış sЮrətdən 

ibarətdir, lakin bəzi əlavələrlə.  

Burda Gəncə qКХКsıЧК əlavə edilmək üçün nəzərdə tutulan - ТsЭОСФКЦ qЮrğЮХКrı НКбТХТ НТvКrХК 
əlaqə yarada biləЧ бКrТМТ НТvКrНК КrЭırЦК ШХКrКq ЭТФТХəЧ КХЭı ЛürМ РösЭərilib. Bizim üçün çox vacib 

olan cəhətlərdən biri - НКбТХТ НТvКrХКrıЧ ЛürМХərТЧТЧ КНХКrıНır. OЧХКr şərq qülləsindəЧ ЛКşХКЦКqХК, sККЭ 
əqrəbi istiqamətində belə КНХКЧırНıХКr: QКpЮ, 2) ŞТrəli-bəy, 3) Cəfər-bəв, 4) ВЮбКrı qКpı, 5) QКПКr-
bəy və 6) Hac-бКЧ. “ВЮбКrı qКpı” –ЧıЧ вКЧıЧНК qКХКЧıЧ əsКs НКrvКгКХКrı вОrХəşТrНТ. “QКpЮ” qüХХə-

sТЧТЧ вКЧıЧНК Тsə 1797-МТ ТХТЧ pХКЧıЧНК “ TТПХТs НКrvКгКsı” ФТЦТ qОвН ШХЮЧКЧ НКrvКгК вОrХəşТrНТ. BЮ 
yəqin ki, plan-xəritədə qОвН ШХЮЧКЧ sШЧrКФı вКгıХКrНır, хüЧФТ Ш ФКrКЧНКşХК ШrК вКгıХıЛ.  

Şəhərin ölçüləri nəzərəçarpacaq dərəcədə РОЧТşНТr; şəhər, qaladan hər bir tərəfə böyüyərək ar-

ЭırНı və ona görə də ЛКбНığıЦıг 1797-МТ ТХТЧ pХКЧıЧНК ПШrşЭКЭıЧ вКХЧıг ЛТr СТssəsini göstərmək imka-

ЧıЦıг ШХНЮ. FШrşЭКЭ üхüЧ бКrКФЭОrТФ ШХКЧ МəhəЭ хШбsКвХı ЛКğХКrıЧ və КrКХıq ЭТФТХТХərТЧТЧ ШХЦКsıНır.  
DКСК sШЧrКФı НövrХərdə tərЭТЛ ШХЮЧЦЮş “ВОХТгКvОЭpШХ şəhərТЧТЧ pХКЧı” хШб РüЦКЧ ФТ, 1804-cü 

ildən sonralar tərЭТЛ ШХЮЧЮЛ. BЮ pХКЧ ЭКЦКЦХКЧЦКЦış qКХЦışНır, şəhərin mərkəzi hissəsi planda 

göstərilməyib və pХКЧıЧ Лəzi yerlərТ ФКrКЧНКş, Лəzi yerləri isə ЭЮş ТХə ТşХəЧЦТşНТr. BЮrНК ЛТг хТв 
kərpicdən olan, öz bürcləri ilə bir-birindən 200-500 metr tərəddüdlərlə КrКХıqНК вОrХəşən, bütün 

şəhər НТvКrХКrıЧıЧ ФШЧЭЮrЮЧЮ РörürüФ. Д1.s.126Ж 
Hər halda bizim əlimizdə - şəhərin cənubi-şərq hissəsi çəФТХЦТş, КвrıМК ЭərЭТЛ ШХЮЧЦЮş хОrЭвШУЮ vКr.  
Bu çertyoj da 1797-ci il 24 fevral tarixi ilə ТЦгКХКЧЦış pХКЧ ФТЦТ ЦüСəndis-ЦКвШr İvКЧ QКrЭТЧq 

tərəfindən tərtib olunub.  

BЮrНК ЦКrКqХı ЭəfərrüКЭХКrНКЧ РОЧТş “бКЧ СОвvКЧКЭ КХəЦТ” və “ бКЧ ЛКğı” kimi məkanlar diqqəti 

cəХЛ ОНТr. БКЧıЧ СОвvКЧКЭ КХəmi kimi güman etmək olar ki, burda xana məxsus ov ərazisi və ya 

ЦОşə qШrЮğЮ Чəzərdə tutulur. 
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 AzərЛКвМКЧНК şəhərsalma tarixini öyrənmək üçün ən vacib məlumatlar 1797-МТ ТХ pХКЧıЧНКФı 
məlumatlardan biri olКЧ ПШrşЭКЭ ərazisində yerləşəЧ ЛöвüФ ЦОЦКrХıq ФШЦpХОФsТ ЛКrədə НКЧışЦКq 
ХКгıЦНır. BЮ ФШЦpХОФs CüЦə məscidi əЭrКПıЧНК qrЮpХКşКЧ və günümüzə qədər gəХТЛ хıбЦış ЦОЦКr-
Хıq КЧsКЦЛХı sКвıХır. ƏЭrКПıЧНК ЦəsМТН ЛТЧКХКrı və digər tikililər yerləşЦТş ЦОвНКЧ qОвrТ-bərabər 
dördkünc formaya malik olaraq ölçülərТ ШrЭК СОsКЛХК 65 320 ЦОЭrə хКЭır və uzun tərəfi ilə şТЦКХ-
şərqdən cənubi-qərbə НШğrЮ ЮгКЧırНı. MəsМТН ЛТЧКsı, ЦОвНКЧıЧ Мənubi-qərbdə olan, ensiz tərəfini 
ЭЮЭЮrНЮ. BЮrНК ЦОвНКЧıЧ ОЧХТХТвТ 54-metrədəФ КгКХır və onun əks tərəfində isə 85-metrədək enlə-
ЧТrНТ. MОвНКЧ öг ФШЧЭЮrЮ ЛШвЮЧМК КğКМХКrХК sırКХКЧЦışНır. ŞТЦКХ-qərbdə və cənubi-şərq tərəfində 
qübbələri olan dükanlar tikilib. Cənubi-şərq tərəfindəФТ НüФКЧХКrНКЧ КrбКНК ЛТr sırК qКpКХı Сəyətləri 
olan tikililər yerləşТr. OЧХКrıЧ Лəziləri planda bazarlar kimi, bəziləri isə “Тpək və ФКğıг ПКЛrТФХəri 
ФТЦТ qОвН ШХЮЧЮЛ”. MОвНКЧıЧ şТЦКХ-qərb hissəsТЧТ pХКЧНК ФvКНrКЭ ПШrЦКsıЧНК РösЭərilən - əsas 
РТrТşТ ЦОвНКЧК ТsЭТqКЦətləЧЦТş ЛКгКr ЭЮЭЮr. MəsМТН ЛТЧКsıЧıЧ əЭrКПıЧНК Цədrəsə qeyd edilib. Məscid 
ЛТЧКsıЧıЧ КrбКsıЧНК qəЛТrsЭКЧХıq vКr ТНТ, qərb tərəfdən isə ШЧК хШб вКбıЧ Цəsafədə hamam yerləşТrНТ. 
Beləliklə biz böyük tam əsКsХı şəkildə təsdiq edə bilərik ki, XVIII əsrin sonuna aid olan dərc olun-
ЦЮş pХКЧХКrНК GəncəЧТЧ pХКЧХı ТЧşКsı, XVIII əsrə КТН ШХКЧ şəhərТЧ pХКЧХı-ЦОЦКrХıq sТЦКsıЧК КвНıЧХıq 
gətirilməsində bir sənəd kimi çox əhəmiyyətli bir məЧК НКşıвır.  

Hal-СКгırФı НövrНə əlimizdə ШХКЧ BКФı şəhərinin XVIII əsrə КТН, ŞКЦКбı şəhərinin XIX əsrin 
əvvəllərində, rus-iran (Rusiya-Qacarlar Dövləti) müharibələri dövründə Gəncə bu hərbi əməliyyat-
larıЧ ЦərkəгıЧНə yerləşТrНТ. RЮs qШşЮЧХКrıЧıЧ qısК ЦüННətliyinə şəhərdə 1796-Мı ТХНə qКХЦКsıЧНКЧ 
sonra, Gəncə СКФТЦТ, şəhərin müdafiə ТЦФКЧХКrıЧı РüМХəndirir. 1804-cü ildə 1-КвХıq ЦüСКsТrədən 
sonra Gəncə ТrТЦТqвКsХı СüМЮЦ vКsТЭəsi ilə RЮsТвК qШşЮЧХКrı ЭərəfindəЧ ТşğКХ ШХЮЧНЮ və şəhərТЧ КНı 
dəвТşНТrТХərəФ “ВОХТгКvОЭpШХ” qШвЮХНЮ. RЮs qШşЮЧХКrıЧК ЛКşхıХıq ОНəЧ KЧвКг SТsТвКЧШv şəhərin 
КНıЧı ”Gəncə” НОвərəФ КНХКЧНırКЧ Сər kəsə 1 РüЦüş rЮЛХ ЦəbləğТЧНə cərimə kəsЦТşНТr.  

Hərbi əməХТввКЭХКr гКЦКЧı GəncəЧТ rЮs qШşЮЧХКrı Эərk etməyə məcbur oldular. Lakin 13 sent-
yabr 1826-Мı ТХНə ЛКş vОrЦТş ”ВОХТгКvОЭpШХ Нöвüşü”-ndəЧ sШЧrК, (СКЧsı ФТ, rЮs və qКМКr qШşЮЧХКrı 
КrКsıЧНК ЛКş vОrЦТşНТr) şəhər tamamilə RЮs qШşЮЧХКrı Эərəfindən zəbt olundu.  

XIX əsrin otuzuncu illərinədək Gəncə RЮsТвК ТşğКХı КХЭıЧНК qКХНığı НövrНə ТЧФТşКП ОЭЦək 
əvəzinə tənəzzülə НШğrЮ РОНТrНТ. OЧЮЧ vəziyyəЭТ хШб КМıЧКМКqХı СКХ КХЦışНır. Mənbələrdə deyilirdi 
ki, həmin dövrlər ərzində Gəncənin vəziyyəЭТ КşКğıНКФı ФТЦТ ТНТ: 

“1) кШб ЛöвüФ ЧКЭəmizlik;  
 2) Kanallara və arxlara kifayət qədər diqqət yetirilmirdi, onlar tez-tez tutulurdu, su üfunət 

qoxusu verərək – НКşıЛ СüЧНür НТvКrХКrı ШХКЧ НКr Фüхələri iri gölməçələrə çevirərəФ ЛКЭırırНı, СКvКЧı 
çox pis qШбКЧ ЛЮбКrХКЧЦКХКrıвХК хТrФХəndirirdi; 

3) HКvКЧıЧ Сərəkət etməsinə mane olan evlərТЧ СüЧНür НТvКrХКrı və küçələrТЧ НКrХığı;  
4) Böyük ərazidə yerləşəЧ şəhər ЛКğХКrıЧıЧ sЮvКrıХЦКsı; 
5) Gəncə хКвıЧıЧ sЮвЮЧЮЧ вКв vКбЭı ЦЮЧНКrХКЧЦКsı. 
BКğХКrıЧıЧ sЮvКrıХЦКsı гКЦКЧı şəhərin ərКгТsТЧТЧ ЛКЭКqХığК хОvrТХЦəsi Gəncənin sanitar vəziyyətinə 

və КЛКНХığıЧК бüsЮsТ ЛöвüФ гТвКЧ vЮrЮrНЮ. MövМЮН vəziyyəЭТЧ вКбşıХКşНırıХЦКsı üхüЧ Лəzi təxirə-
sКХıЧЦКг Эədbirlərin görülməsi tövsiyyə olunurdu, nəzərdə ЭЮЭХЮrНЮ ФТ, “şəhər və kəndlərdə yerləşən 
bostanlarda tütün, mayaotu, çəltik, kətan və pКЦЛıq ЛОМərilməsТЧ; вКşКвış ОvХərТЧТЧ вКбıЧХığıЧНК 
yerləşəЧ ЛКЭКqХıq əraziləri kanallar vasitəsilə qЮrЮЭЦКsı ХКгıЦНır...”. VКбЭТХə RЮs qШşЮЧХКrı və şəhəri 
almaqda onlara köməklik edən ermənilərin əli ilə ФШrХКЧЦış “ТsЭТ вКв РüЧХərində soyuq və sКğХКЦ sЮ 
bəбş ОНəЧ” Фəhrizin bərpa edilməsi üçün 1835-1836-Мı ТХХərdə ТşХər ЛКşХКЧНı. O гКЦКЧıЧ Gəncəsi üc əsas 
hissədən ibarət idi – bunlar Gəncənin özü, sol sahilboyu yerləşЦТş və öг ЛКğХКrı ТХə məşСЮr ШХКЧ РОЧТş 
Bəhmənlər ərazisi, bir də sКğ sКСТХНə yerləşən Kilsəkənd adlanan yerdən ibarət idi.  

BüЭüЧ Şəhər Bəhmənlər daxil olmaqla,bütün sərhəННТ ЛШвЮ 17 vОrsЭ ЮгЮЧХЮğЮЧНК Цəsafə təşФТХ 
ОНТrНТ. Şəhər вКşıХХıqХКrК qərq ШХЮЧЦЮşНЮr. “KüхələrТЧ хШбЮЧНК sıб ЛЮНКqХКrı qübbəvari olaraq  
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küçələrin üzərindəЧ sКХХКЧКrКq ЛКğЮМЮ вКв РüЧХərində ürəkaçan kölgəlik yaradan çinarlar, söyüdlər 
və digər КğКМХКr əkilib; bütün küçələrdə sЮвЮЧ КбıЧı üхüЧ КrбХКr хəФТХТЛ” BЮ гКЦКЧХКr şəhərdə 2000 
ev və hər birinə aid 1300-dən çox meyvə КğКМХКrı və üzüm tənəkləri ilə ЛШХ ШХКЧ ЛКğХКr vКr ТНТ. BЮ 
dövr ərzində Gəncə özünün inzibati və iqtisadi əhəmiyyətinə görə ŞКЦКбı, NЮбК(Şəki) və ŞЮşК şə-
hərlərindəЧ РОrТ qКХırНı. Şəhərin nisbətəЧ ТЧФТşКПı üхüЧ ЮвğЮЧ şərКТЭ вКХЧıг 1868-ci ildə Yelizavetpol 
qЮЛОrЧТвКsıЧıЧ ЭəsТs ШХЮЧЦКsı və şəhərin onun mərkəzinə çevrilməsindəЧ sШЧrК вКrКЧНı. LКФТЧ 
КrНıМıХ ЭТФТЧЭТ ТşХərТЧТЧ РОЧТş vüsəЭ КХЦКsı vКsТЭəsilə ЛКş vОrəЧ şəhərТЧ ТЧФТşКПı, ШЧЮЧ Эəkcə bir qu-
ЛОrЧТвК şəhəri kimi inzibati əhəmiyyətindən deyil, həm də bölgənin ümumən iqtisadi ТЧФТşКПıЧНК ЭК-
бıХхıХığıЧ, ТpəФхТХТвТЧ, pКЦЛıqхıХığıЧ və ВОХТгКvОЭpШХ qЮЛОrЧТвКsıЧıЧ НТРər kənd təsərrüПКЭı sКСə-
lərТЧТЧ КrЭЦКsıЧНКЧ КsıХı ТНТ.  

Gəncə Cənubi Qafqazda iri çörək ticarəti mərkəzi kimi ЭКЧıЧЦКğК ЛКşХКвır. 
Açar sözlər: Gəncə, Пorştat, qala, НТvar, şəhər, mОвНan, baş plan. 
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Formation of a planning structure of Ganja, which is the historical city of  

Azerbaijan Republic 

 

SUMMARY 

From the point of view of studying the history of urban development in Azerbaijan are the most 
important study of their existing planning structures, residential and public buildings data of master plan of 
Ganja in 1797, as well as archaeological excavations shows that there was an ancient settlement, the gradual 
growth and expansion led to the formation of a large city. Though the written resources often indicate VII or 
IX centuries, the formation time does not refer to a definite date. Ganja already was a big city – capital of 
Shaddadies in X century. Ganja was surrounded by fortification walls with moats and iron gates in 1063. 
Ganja was one of the leading cities in the beginning XII centuries of Western Asia.  

Key words: Ganja, forshtadt, castles, wall, square, master plan.  
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C.T.Mehdiyev  
AгərЛКвМКn MОmКrlıq və İnşККt UnТvОrsТtОtТ 

 
SоRоŞMƏ ГONASINDA ВERLƏŞƏN TİKİLİLƏRİN кнKMƏ VƏ 

DEFORMASİВALARINA GEODEГİ нLкMƏLƏRLƏ 
NƏГARƏT оSULU 

 
MəХЮЦНЮr ФТ, sürüşЦə ФüЭХəХərТ ЦüбЭəХТП süбЮrХКrНКЧ ЭəşФТХ ШХЮЧЮr. BЮ səЛəЛНəЧ Нə sürüşЦə 

prШsОsТ ЛКş ЯОrəЧ гКЦКЧ ФüЭХəХər КrКsıЧНК ЭКrКгХıq pШгЮХЮr Яə НКЯКЦХıХıq гəТПХəвТr. SürüşЦə гКЦКЧı 
qrЮЧЭЮЧ СəМЦТ ЛəгТ СКХХКrНК 100 000 m3-НəЧ хШб ШХК ЛТХТr.  

SürüşЦəХərТЧ вКrКЧЦКsıЧНК ЭəЛТТ Яə КЧЭrШpШРОЧ КЦТХХərТЧ хШб ЛöвüФ rШХЮ ЯКrНır. TəЛТТ КЦТХХər 
sırКsıЧК qКвКХКrıЧ ЭШrpКqНК ШХКЧ əsКsıЧıЧ sЮ ФüЭХəХərТ ТХə вЮвЮХЦКsıЧı, гəХгəХəХərТ, sОХХərТ, НКşqıЧХКrı, 
ЮхqЮЧХКrı Яə s. КТН ОЭЦəФ ШХКr. AЧЭrШpШРОЧ КЦТХХər sırКsıЧК Тsə вШХ хəФТХЦəsТ гКЦКЧı вКЦКМХКrıЧ 
НКğıНıХЦКsıЧı, ЦОşəХərТЧ pХКЧsıг şəФТХНə qırıХЦКsıЧı, ЭТФТЧЭТ prШsОsХərТ гКЦКЧı ЧШrЦКЭТЯ qКвНКХКrК 
НüгРüЧ əЦəХ ШХЮЧЦКЦКsıЧı Яə s. КТН ОЭЦəФ ШХКr. SЭКЭТsЭТФ ЦəХЮЦКЭХКrК Рörə, sürüşЦəХərТЧ ЦəСг 
80%-Т КЧЭrШpШРОЧ КЦТХХərТЧ ЭəsТrТ КХЭıЧНК ЛКş ЯОrТr Д1]. 

CəЦТввəЭТЧ НКвКЧıqХı Яə ОППОФЭХТ ТЧФТşКПı ШЧЮЧ ЭəЛТТ Яə КЧЭrШpШРОЧ prШsОsХərНəЧ qШrЮЧК ЛТХЦəФ 
НərəМəsТЧНəЧ КsıХıНır. PХКЧОЭНəФТ qХШЛКХ ТqХТЦ НəвТşТФХТФХərТ, РОШОФШХШУТ ЦüСТЭə КЧЭrШpШРОЧ ЭəsТrТЧ 
КrЭЦКsı sürüşЦə Яə sОХХər ФТЦТ ОФгШРОЧ prШsОsХərТЧ Нə КФЭЮКХХКşЦКsıЧК səЛəЛ ШХЦЮşНЮr. BЮ 
səЛəЛНəЧ Нə ЛОХə prШsОsХərТ НКТЦК ЭəНqТq ОЭЦəФ Яə ЧəгКrəЭНə sКбХКЦКq ХКгıЦНır.  

TəФХТП ШХЮЧКЧ ТşНə Нə sürüşЦə гШЧКsıЧНК ЭТФТХəЧ ЛТЧКХКrНК ЛКş ЯОrəЧ хöФЦə Яə НОПШrЦКsТвКХКrК 
РОШНОгТ öХхЦəХərХə ЧəгКrəЭ üsЮХЮ РösЭərТХЦТşНТr. 

TəНqТqКЭ ərКгТsТ ФТЦТ BКФı şəСərТ, ВКsКЦКХ rКвШЧЮ, N.NərТЦКЧШЯ КЛТНəsТ əЭrКПıЧНКФı НКТrə ТХə 
H.SОвТНЛəвХТ ФüхəsТЧТЧ ФəsТşЦəsТ əЭrКПıЧНКФı ərКгТ РöЭürüХЦüşНür.  

TəНqТqКЭ ШЛвОФЭТ вОr səЭСТЧТЧ НТЧКЦТФ СərəФəЭТ гШЧКsıЧНК вОrХəşТr. ƏrКгТНə əЯЯəХХər ЭШrpКq 
sürüşЦəsТ əХКЦəЭХərТ qОвНə КХıЧЦışНır. SürüşЦə ЧəЭТМəsТЧНə NərТЦКЧШЯ prШspОФЭТЧНəФТ вШХНК Яə 
вКЦКМıЧ вЮбКrı СТssəsТЧНəФТ ЛТЧКХКrНК хКЭХКr əЦəХə РəХЦТşНТr. 

Ərazidəki tikililərin vəziyyətinin stabilliyini daima nəzarətdə saxlamaq məqsədi ilə kompleks 

РОШНОгТвК ТşХəri həвКЭК ФОхТrТХЦТşНТr. GörüХəЧ ТşХər Nərimanov prospektində yerləşən bina və digər 

вКşКвТş ЛТЧКsıЧıЧ НКвКq НТЯКrıЧıЧ Яəziyyətinin stabilliyini təyin etmək məqsədilə КpКrıХЦışНır. 
Həyata keçiriləЧ ФШЦpХОФs РОШНОгТ ТşХər КşКğıНКФıХКrНКЧ ТЛКrəЭ ШХЦЮşНЮr: 

- təkrar həndəsi nivelirləmə metodu ilə tikililərin çökməsinin təyini; 

- GPS qəbuledicilərindən istifadə etməklə, peyk ölçmələri nəticəsi əsКsıЧНК вОr səthinin 

yerdəвТşЦəsinin təyini. 
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NТЯОХТr ТşХər 1977-ci il Baltik yüksəklik sistemində yerinə вОЭТrТХЦТşНТr. DОПШrЦКsТвКХКrıЧ 
ЦüşКСТНəsi sistematik olaraq ayda 1 dəfə КpКrıХЦışНır.  

Icra ediləЧ ТşХər КşКğıНКФı pХКЧ üгrə həвКЭК ФОхТrТХЦТşНТr (Мədvəl 1). 

Obyektin ərazisi təxminən 40021΄20΄΄ şТЦКХ ОЧ НКТrəsində və 49049΄50΄΄ şərq uzunluq 

dairəsində, BКФı şəhəri, Yasamal rayonu, N.Nərimanov abidəsi əЭrКПıЧНКФı Нairə ilə H.Seyidbəyli 

küçəsinin əЭrКПıЧНКФı СТssədə yerləşТr. OЛвОФЭТЧ ШrЭК ЦüЭХəq yüksəklik qiyməti Baltik yüksəklik 

sistemində əЧ КşКğı СТssədə ≈ 42 Ц, ən yuksək hissədə 64 m təşФТХ ОЭЦТşНТr. 
Cədvəl 1. 

Çökmə və deformasiyalara nəzarət etmək üçün həyata keçirilən ТşlərТn plКnı 
№ Iş pЫШЬОЬТЧТЧ КНı Ölçü vahidi IşТЧ Сəcmi Cəmi 

A. кöХ ТşХəri 

1 I dərəcəli yüksəkdəqiqlikli nivelirləmə km 36 36 

B. KКЦОЫКХ ТşХər 

2 I dərəcə nivelirləmə ЦКtОЫТКХХКЫıЧıЧ 
СОЬКЛХКЧЦКЬı, НОПШЫЦКЬТвК ЧТşКЧХКЫıЧıЧ 

çökməsinin təyini 

 
 

km 

 
 

36 

 
 

36 

 

I dərəcəli yüksəkdəqiqlikli nivelirləmə. Relyefin kəsФТЧ prШПТХХТ ШХЦКsı, вüФsəkdəqiqlikli 

nivelirləmə ТşХərinin yerinə yetirilməsində müəyyən çətinliklər törəЭЦТşНТr. TШrpКq örЭüвü ЛüЭüЧ 
ШЛвОФЭ ЛШвЮ РТХХТ, хıЧqıХХıНır. 

Yüksəkdəqiqlikli I dərəcəХТ ЧТЯОХТr РОНТşХərТ ТsЭТЧКН ЧТЯОХТr ЦКrФКsı ТХə istinad divar reperi 

КrКsıЧНК sКХıЧЦışНır. ƏrКгТНə relyefin kəsФТЧ prШПТХТ ШХНЮğЮ üхüЧ ЧТЯОХТrХəmə ТФТ РОНТşХə yerinə 

вОЭТrТХЦТşНТr. BТrТЧМТ РОНТş НТЯКr ЦКrФКsıЧНКЧ ЛКşХКвКrКq 1-МТ вКrЮs НКвКq НТЯКrıЧНКФı çökmə 

ЦüşКСТНə nöqtələrindən keçərək, 2-ci reperədəФ РОНТşХə, ТФТЧМТ РОНТş Тsə binada bərФТНТХЦТş хöФЦə 

reperlərindən keçməklə 2-ci reperə ЛКğХКЧıХЦışНır.  
I dərəcəli nivelirləmə, yüksəkdəqiqlikli Ni - 002 niveliri və tamasa ilə ТМrК ШХЮЧЦışНır. нХхЦələr 

yüksək dəqiqliklə və xüsusi üsulla yerinə вОЭТrТХЦТşНТr Д2]. SЭКЧsТвКНК öХхЦələrin həcmi –alətin tək 

üfüqi vəziyyətində ölçülməsindən ibarəЭ ШХЦЮşНЮr.  
MüşКСТНələrТЧ sЭКЧsТвКНК вШбХКЧışı – yüksəХТşХərТЧ СОsКЛХКЧЦКsı Яə müqayisəsi ilə yerinə 

вОЭТrТХЦТşНТr. 
Irəli və geri istiqamətlərdə, seksiya üzrə nivelirləməni yerinə yetirdikdən sonra, iki yüksəklik 

qiyməЭТ öг КrКХКrıЧНК ЦüqКвТsə ОЭЦТşНТr. ВüФsəkliklər fərqi 

±0.5ЦЦ√Ч 

qiymətindəЧ хШб ШХЦКЦışНır, ЛЮrКНК Ч - bir istiqaməЭХТ РОНТşХərdə sЭКЧsТвКХКrıЧ sКвıНır. 
Istinad məntəqəsi qismində «BКФı бüsЮsТ şəbəkəsi» obyekti üçün II sinif Dövlət nivelirləmə 

şəbəkəsinin məntəqələri qəЛЮХ ОНТХЦТşНТr. NТЯОХТrХəmə hər ay yerinə вОЭТrТХЦТşНТr. 
DОПШЫЦКЬТвК ЧТşКЧХКЫıЧıЧ хöФЦəsinin təyini. Təkrar nivelirləmədə ölçmələri müqayisə 

etməklə, НОПШrЦКsТвК ЧТşКЧХКrıЧıЧ хöФЦə qiyməti təвТЧ ОНТХЦТşНТr Д3]. кöФЦələr I dərəcəli 

nivelirləmənin növbəti və I dövr yüksəkliklər fərqi kimi 0.1 mm dəqiqliklə СОsКЛХКЧЦışНır:  
S = Hi – H1 

Çökmə cədvəlinə əsКsХКЧКrКq, AЮЭШ CКН prШqrКЦı əsКsıЧНК хöФЦə qrafiki tərЭТЛ ОНТХЦТşНТr 
(şəkil 1 və şəkil 2). Çökmə qrafikində, (üПüqТ ЦТqвКsНК 5:1) НОПШrЦКsТвК ЧТşКЧХКrı хöФЦənin 

paylanma sxemində isə, bərabər çökmələr göstərТХЦТşНТr. 
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Şəkil 1. Nərimanov prospektindəФТ sürüşmə гonКsınНК вОrləşən  
1-МТ вКşКвış ЛТnКsı üçün çöФmə qarfiki 

 

 
 

Şəkil 2. Nərimanov prospektindəФТ sürüşmə гonКsınНК вОrləşən 
2-МТ вКşКвış ЛТnКsı üçün çöФmə qarfiki 

 

Tədqiq edilən obyektin orta çökmə qiyməЭТ КşКğıНКФı НüsЭЮrХК СОsКЛХКЧЦışНır: 
 
n

S
Sorta 

 
[S] - çökmənin cəmi, 

n - НОПШrЦКsТвК ЧТşКЧХКrıЧıЧ sКвıНır. 
Çökmənin sürət cədvəli tərЭТЛ ОНТХЦТşНТr. 

t

SS
V bs   

V – çökməЧТЧ ШrЭК КвХıq, вКбЮН ШrЭК ТХХТФ sürəti; 

Sb – ЦüşКСТНəЧТЧ ЛКşХКЧğıМıЧНКФı хöФЦə; 

Ss - ЦüşКСТНəЧТЧ sШЧЮЧНКФı хöФЦə; 

t – ЦüşКСТНə dövrü. 
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HesablamaХКrıЧ nəticəsində КşКğıНКФıХКr ЦüəyyəЧ ОНТХЦТşНТr: 
- вКşКвış ЛТЧКsıЧıЧ öгüХüЧНə yerləşəЧ НОПШrЦКsТвК ЧТşКЧХКrıЧıЧ хöФЦələri ±1-2 mm-dəЧ КrЭıq 

deyil; 

- НКвКq НТЯКrıЧıЧ II вКrЮsЮЧНК вОrХəşəЧ НОПШrЦКsТвК ЧТşКЧХКrıЧıЧ хöФЦələri 1–2 mm - dəЧ КrЭıq НОвТХ. 
Həm də müəyyəЧ ШХЮЧЦЮşНЮr ФТ, ШЛвОФЭТЧ sürüşЦə гШЧКsıЧНК вОrХəşЦəsini və tikintinin davam 

etməsini nəzərə КХКrКq, ЦüşКСТНələr tədqiq ediləЧ вКşКвış ЛТЧКsıЧıЧ öгüХüЧНə yerləşən çökmə 

reperləri və yeni tikilməkdə ШХКЧ ЛТЧКХКrıЧ НКвКq НТЯКrХКrıЧНК вОrХəşən çökmə reperləri üzrə davam 

etdirilməlidir. 

Açar sözlər: geodeгТвa, sürüşmə, çökmə, nivelrləmə, divar reperi, marka 
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The method of observation of landslides and deformation of buildings 

with geodetic measurements, located in landslide-prone areas 
 

SUMMARY 
In this paper, it developed a method of observation of landslides and deformation of buildings, located 

in Narimanov district, with geodetic measurements.  
Key words: geodesy, landslide, leveling, reper of wall, marka 
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DƏNİГ QURĞUSUNUN SVAВ VASİTƏSİLƏ ŞELF QRUNTU İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ 

 
Dənizdən neft və qКг хıбКrıХЦКsıЧı Эəmin etmək məqsədi ilə вОЧТ СТНrШЭОбЧТФТ qЮrğЮХКr СОsКЛ-

ХКЧır, ХКвТСələndirilir və tikilir. Həmin problemin həllinin elmi-texniki nəticəsТ ФТЦТ вКrКНıХЦış 
dəniz neft-mədəЧ СТНrШЭОбЧТФТ qЮrğЮХКrı КrКsıЧНК, НəЧТг СТНrШЭОбЧТФТ qЮrğЮХКrı ЦüsЭəsna əhəmiyyətə 

malik olub, dəniz neft-qaz mədənlərinin mənimsənilməsinin əsas obyekti hesab olunur.  

DəЧТг СТНrШЭОбЧТФТ qЮrğЮХКrıЧıЧ (pХКЭПШrЦК, ОsЭКФКНК, ОsЭКФКНК вКЧı ЦОвНКЧхК) ən çox dinamiki 

və statiki təsirə məruz qalan elementlərindən biri də svay özülləridir. 

Svay özüllərinin layihələndirilməsТ, ЭТФТЧЭТ ЦОвНКЧхКsıЧıЧ ЦüСəndis-РОШХШУТ КбЭКrışХКrıЧıЧ 
nəticələrinə əsasən aparıХır Яə müxtəlif təsirlər nəzərə КХıЧЦКqХК ШЧХКrıЧ Эədqiqinə Д4;5] ТşХərində 

ЛКбıХЦışНır. 
Dəniz hidrotexniki qurğЮХКrıЧıЧ ХКвТСələndirilməsТ КşКğıНКФıХКrК əsasən həyata keçirilir: 

- normativ yüklərin birgə təsirinə hesabat; 

- mühəndis – РОШХШУТ КбЭКrışХКrıЧ Чəticələri; 

- tikinti təşФТХКЭıЧıЧ ЭОбЧТФТ ТЦФКЧХКrı Яə sЯКвХКrıЧ Лərkidilmə ТşХərТЧТЧ КpКrıХНığı şərait; 

- svay özüllərТ ЯКrТКЧЭХКrıЧıЧ ЭОбЧТФТ – iqtisadi göstəricilərinin müqayisəsi. 

DəЧТг СТНrШЭОбЧТФТ qЮrğЮХКrıЧıЧ sЯКв öгüХХərТ КşКğıНКФı ТФТ qrЮp Сəddi hala görə СОsКЛХКЧıХır: 
- sЯКв ФШЧsЭrЮФsТвКsıЧıЧ ЦöСФəmliyinə, sЯКвıЧ Яə svay özülünün əsКsıЧı ЭəşФТХ ОНən dənizdibi 

süбЮrХКrıЧ вüФРöЭürЦə qabiliyyətinə hesabatdan ibarət birinci qrup həddi hala; 

- svay özülü əsКsıЧıЧ şКqЮХi yükün təsirindən çökməsi və süбЮrНК sЯКвıЧ вОrНəвТşЦəsindən 
ibarət olan ikinci qrup həddi hala. 

SЯКвХКrıЧ вüФРöЭürЦə qabiliyyəti təyin edilərkən dənizdibi süxur üzrə ОЭТЛКrХıХıq əЦsКХı 
КşКğıНКФı ФТЦТ qəbul edilir: 

- əgər sЯКвıЧ вüФРöЭürЦə qabiliyyəti hesabatla, o cümlədəЧ süбЮrХКrıЧ ОХКsЭТФ НОПШrЦКsТвКsıЧı 
nəzərə КХЦКНКЧ КpКrıХЦış НТЧКЦТФ sıЧКqХКr Чəticəsində müəyyən edilibsə - ke=1,4 ; 

- əgər sЯКвıЧ вüФРöЭürЦə qabiliyyəЭТ ЭТФТЧЭТ ЦОвНКЧхКsıЧНК КpКrıХЦış sЭКЭТФ sıЧКqХКrıЧ 
nəticələrinə əsasən və вК sЭКЭТФ гШЧНХКЦКЧıЧ Чəticələrin əsasən hesablama yolu ilə, həmçinin 
dəЧТгНТЛТ süбЮrХКrıЧ ОХКsЭТФ НОПШrЦКsТвКsı Чəzərə КХıЧЦКqХК КpКrıХЦış sЯКвХКrıЧ НТЧКЦТФ 
sıЧКqХКrıЧıЧ Чəticələrinə əsasən müəyyən edilibsə - ke=1.25.  

İФТЧМТ qrЮp Сəddi hala hesablanan svay özülləri və sЯКвХКr üхüЧ КşКğıНКФı şərЭ вШбХКЧıХır: 
hSS                                                                          (1) 

burada: S – sЯКв öгüХüЧüЧ (sЯКвıЧ, НКвКq ЛХШФХКrıЧıЧ) НОПШrЦКsТвКsıЧıЧ (вОrНəвТşməsinin, 
çökməsinin) hesabi qiyməti olub, yerdəвТşЦə və svay qrupunun (dəstinin) çökməsi isə dinamiklik 
əЦsКХı Чəzərə КХıЧЦКНКЧ ЧШrЦКЭТЯ вüФХərin [1] əsasən müəyyən edilir. 

Sh – sЯКУ öгüХüЧüЧ (sЯКвıЧ, НКвКq ЛХШФХКrıЧıЧ) НОПШrЦКsТвКsıЧıЧ (вОrНəвТşЦəsinin, çökməsinin) 
ЛЮrКбıХК ЛТХən həddi qiymətidir: 

- DSP-nin dayaq blokХКrıЧıЧ Нəniz dibinin səthi səviyyəsində yerdəвТşЦəsi süxurlara 
sЯКвХКrıЧ вКЧ səthinin göstərdiyi təzyiqin məСНЮНХКşНırıХЦКsı şərtinə əsasən müəyyən edilir; 

- DSP-nin svay özüllərТЧТЧ (sЯКвХКrıЧ) хöФЦəsi təhlükəsizlik tələblərinin və КЯКНКЧХıq Яə 
texnoloji komplekslərТЧ ТsЭТsЦКr ОЭТЛКrХıХığı şərtlərinin təmin edilməsinə əsasən təyin edilir. 
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AşКğı ЮМЮ Кхıq ЛШrЮ ЭТpХТ ЯЮrЮХЦК sЯКвХКrıЧıЧ süбЮr əsКsıЧıЧ вüФРöЭürЦə qabiliyyəti F, kN, 

rabitəli (lilli) və rabitəsiz (qumlu) süxurlar üçün svay əЭrКПı süбЮrХКrıЧ ТşТЧНən və svaydaxili süxur 

nüvəsТЧТЧ sıбХКşЦК (ФТpХəşЦə) dərəcəsindəЧ КsıХı ШХКrКq КşКğıНКФı НüsЭЮrХКrХК СОsКЛХКЧЦış 
qiymətlərdən ən kiçiyinə bərabər götürülür : 

   //!!!!!
iifiifHR IfmuIfmuARmmF  ,                                           (2) 

  ///
iffbrR IfmuRAmmF  ,                                                    (3) 

burada : m – sЯКвıЧ süбЮrНК Тş şəraiti əЦsКХı ШХЮЛ, 1-ə bərabər götürülür; mR , mf -ЮвğЮЧ ШХКrКq 
sЯКвıЧ üх Яə yan səthlərТ üхüЧ süбЮrЮЧ Тş şəraiti əЦsКХı ШХЮЛ,Д 2;3 ] sənədinə əsasən qəbul edilir; AH 

– sЯКвıЧ ОЧ Фəsiyinin netto sahəsidir, m2; Abr – sЯКвıЧ süбЮr Яə ya beton nüvəsi də daxil olmaqla 

onun en kəsiyinin brutto sahəsidir, m2 ; 
// , uu -sЯКвıЧ ОЧ Фəsiyinin xarici və daxili perimetrləridir, m 

; fi- sЯКвıЧ süбЮr əsКsıЧıЧ Т-ci təbəqəsinin onun xarici və daxili səthinə göstərdiyi hesabi  

müqaviməЭТ ШХЮЛ, süбЮrХКrıЧ хöХ Яə laboratoriya təНqТqКЭХКrıЧıЧ (sЭКЭТФ ЦüqКЯТЦət və s.) 

nəticələrinə əsasən təyin edilir, kPa. 

 Bu təНqТqКЭХКr ШХЦКНıqНК, СОsКЛТ ЦüqКЯТЦətlər КşКğıНКФı НüsЭЮrХКr Яasitəsi ilə təyin edilir. 

 Rabitəli (gilli) süxurlar üçün:  

  iibifci tgtgcf  /1                                              (4) 

         burada,                                  







4/5,0

/5,0




 əgər 1 ;                                                 (5) 

    ixsüii hc    / ;                                                  (6) 

 

fc  - sЯКвıЧ Тş şəraiti əЦsКХı ШХЮЛ, 0,5-ə bərabər götürülür; i süxur əsКsıЧıЧ 1-ci təbəqəsinin 

sürüşЦə qüvvəsinin böhran qiymətidir, kPa; ci – süxur əsКsıЧıЧ 1-ci təbəqəsТЧТЧ ТХТşЦə qüvvəsidir, 

kPa;  süx  - süxurun 1-ci təbəqəsində təЛТТ şəraitdəki xüsusi çəkisidir, kH/m3 ; hi – dəniz dibi 

səthdən süxur əsКsıЧıЧ 1-ci təbəqəsТЧТЧ ШrЭКsıЧК qədər olan məsafədir, m ; i  - süxur əsКsıЧıЧ 1-ci 

təbəqəsindəki daxili sürtünmə ЛЮМКğıЧıЧ СОsКЛТ qТвЦətidir; i  - süxur əsКsıЧıЧ Т-ci təbəqəsi ilə 

sЯКвıЧ вКЧ səЭСТ КrКsıЧНКФı sürЭüЧЦə ЛЮМКğıЧıЧ СОsКЛТ qТвЦətidir.  

SıЧКqХКrıЧ ЧəticəsТ ШХЦКНıqНК, ШЧЮЧ qТвЦəЭТ КşКğıНКФı НüsЭЮrХК Эəyin edilir: 

  xtgtg ii   ; 00 52 x                                               (7) 

Rabitəsiz (qumlu) süxurlar üçün : 

      tghtgf iixsüii 2/4502  ;                                              (8)  

/// , ii II -süxur əsКsıЧıЧ sЯКвıЧ бКrТМТ Яə daxili səthləri ilə təmasda olan 1-ci təbəqəsТЧТЧ qКХıЧ-

ХığıНır, Ц ; R – sЯКвıЧ КşКğı ЮМЮ ТХə təmasda olan süxurun hesabi müqaviməЭТ ШХЮЛ, КşКğıНКФı 
düsturla təyin edilir, kPa : 

 cNNDNR ckxsüqkxsük  12/                                          (9) 

Burada, ckqkk NNN ,, -вКХЧıг süбЮrЮЧ НКбТХТ sürЭüЧЦə ЛЮМКğıЧНКЧ КsıХı ШХКЧ öХхüsüг Фəmiyyətlər 

olub, süxurun yükgötürmə qabiliyyəti əЦsКХХКrı КНХКЧır Яə [ 1 ] əsasən təyin edilir;   – sЯКвıЧ 
dəЧТгНТЛТ süбЮrХКrНК üЦЮЦТ ЮгЮЧХЮğЮНЮr, Ц ; D-svayan eni və ya diametridir, m ; s-svayıЧ КşКğı 
ucu səviyyəsində süбЮrЮЧ ТХТşЦə qüvvəsidir, kPa; rabitəsiz (qumlu) süxurlar üçün c=0 qəbul edilir. 
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DSP-nin bərkidilməsində sЯКв ТşХərТЧТЧ ТМrКsı гКЦКЧı ЭТФТЧЭТ ЭəşФТХКЭı ХКвТСə təşФТХКЭıЧК ЛüЭüЧ 
sЯКвХКrıЧ ЯЮrЮХЦКsı prШsОsТЧТЧ СərəkətəqrКЦЦКsıЧı, Сəmçinin hər bir svay üçün vurulan zərbələrin 

sКвı, хəkicin zərbə hissəsТЧТЧ qКХНırıХЦК СüЧНürХüвü Яə sЯКвıЧ ТЦЭТЧКsı СКqqıЧНК вКгıХı şəkildə 

məХЮЦКЭХКr ЯОrТХТr. ƏРər sЯКвıЧ СОsКЛТ ТЦЭТЧКsı ШЧЮЧ ХКвТСə dərinliyinə çatmadan əldə edilərsə, 

ЯЮrЮХЦК ТşХərТЧТЧ НКвКЧНırıХЦКsı ХКвТСə təşФТХКЭı ТХə rКгıХКşНırıХır. ƏРər layihə dərinliyində sЯКвıЧ 
hesabi imtina həddi əldə edilməzsə, sЯКвК “ТstirahəЭ” ЯОrТХЦТr. BЮ СКХНК “ТsЭТrКСəЭ” ЦüННəЭТ КşКğı-
НКФı Сədlər daxilində qəbul edilir: 

 - qЮЦХЮ süбЮrХКrНК ЯЮrЮХЦК prШsОsТ НКвКЧНırıХНıqНКЧ sШЧrК 3 РüЧ ЦüННətində; 

 - gilli süxurda və вК sЯКвıЧ КşКğı ЮМЮ РТХХТ Эəbəqədə olarsa, həmçinin müxtəХТП хОşТНХТ süxur-

ХКrıЧ qКrışığıЧНК ЯЮrЮХЦК prШsОsТ НКвКЧНırıХНıqНКЧ sШЧrК 6 РüЧ ЦüННətində. 

 Kombinə ОНТХЦТş qКгЦК – tökmə sЯКвХКrıЧ süбЮr əsКsХКrıЧıЧ вüФРöЭürЦə qabiliyyəti F, kN, 

КşКğıНКФı НüsЭЮrХК СОsКЛХКЧır Д 1 ]: 
    b

j

b

j

b

f

m

i

m

i

m

fR lfmulfmuRAmm 21  ,                                   (10) 

burada: m-sЯКвıЧ Тş şəraiti əЦsКХı ШХЮЛ, ЛТrə bərabər götürülür; mR-qazma-tökmə sЯКвıЧ КşКğı 
ЮМЮ РОЧТşХəЧНТrТХЦТş sЯКвХКr üхüЧ ЦR=0,9 ; R-sЯКвıЧ КşКğı ЮМЮ səviyyəsində süxurun hesabi 

müqaviməti olub, (9) düsturu vasitəsilə təyin edilir, kPa; A-qazma-tökmə sЯКвıЧ ШЭЮrКМКq sКСəsi 

olub, qazma alətinin xarici diametri üzrə СОsКЛХКЧЦış ОЧ Фəsiyin sahəsinə bərabər götürülür, m2; fm
i 

, fj
b-süxur əsКsıЧıЧ sЯКвıЧ ЦОЭКХ Яə beton hissələri ilə təЦКsНК ШХКЧ ЮвğЮЧ 1-ci və 3-cu təbəqələrinin 

hesabi müqavimətləri olub, (4) və (8) НüsЭЮrХКrı ТХə təyin edilirlər, kPa; U1-sЯКвıЧ ЯЮrЮХЦК 
hissəsinin en kəsiyinin perimetridir, m; 

U2-sЯКвıЧ qКгЦК СТssəsinin en kəsiyinin perimetri olub, qazma alətinin xarici diametrinə əsasən 

təyin edilir, m; mf
b – sЯКвıЧ qКгЦК Сissəsinin yan səthində süбЮrЮЧ Тş şəraiti əЦsКХı ШХЮЛ, qЮвЮЧЮЧ 

qКгıХЦК üsЮХЮЧНКЧ, ТşТЧ ТМrК ЭОбЧШХШРТвКsıЧНКЧ КsıХıНır Яə 1-ə bərabər götürülür. Müstəsna hallarda 

КşКğıНКФı qТвЦətlər götürülür: quyu su ilə qКгıХКrsК, Цf
b=0,8 ; quyu kil məhlulu ilə qКгıХКrsa, 

mf
b=0,7 ; qЮвЮЧЮЧ qКгıХЦКsı Яə sement məhlulu ilə НШХНЮrЮХЦКsı prШsОsХərТ КrКsıЧНК ПКsТХə bir 

sutkadan çox olarsa, mf
b=0,7 ; m

il  və b

kl - süxur əsКsıЧıЧ sЯКвıЧ ЦОЭКХ Яə beton hissələri ilə təmasda 

ШХКЧ ЮвğЮЧ Т-ci və j-ci təbəqələrТЧТЧ qКХıЧХığıНır, Ц. SЯКвıЧ вКЧ səthində və КşКğı ЮМЮ üхüЧ 
yüklənmə üsulunu nəzərə almaqla mR=0,7; mg=1 qəbul etməklə (1) düsturundan istifadə etməklə P 

kN2823  ШХНЮğЮ ЭКpırıq. 35 Ц-dəЧ КşКğıНК вКЧ səthdəФТ ХКвıЧ СОsКЛı Цüqavimətli if , kPa qumlu 

qruntlar üçün 35 m dərinlikdəki qiymətə bərabər götürülür. Gilli qruntlar üçün 100 m-ə qədər 

dərinliklər üçün  

 35fKf fi                                                               ( 11 ) 

şərtindən təyin edilir. Burada, Kf - əЦsКХı qrЮЧЭЮЧ JL konsistensiya əЦsКХıЧНКЧ КsıХı ШХКrКq Эəyin 

edilir: 

4,0LJ  olduqda, hiK f 0143,05,0   

0,4 LJ 0,5 olduqda, hiK f 0125,055,0                                                                      ( 12 ) 

5,0LJ  olduqda, hiK f 01,05,0   götürülür. 

ih -dəniz səviyyəsindən 1-МТ ХКвıЧ ШrЭКsıЧК qədər olan məsafədir, m ; 35f -1i-МТ ХКвıЧ КбıМıХıq 
göstəricisindən КsıХı ШХКrКq 35 Ц Нərinlikdə sЯКвıЧ РТХ səthindəki qruntun hesabi müqavimətdir, 

100kPa m-dən böyük dərinliklərdə 1-МТ ХКвıЧ КбЦК РösЭəricisindəЧ КsıХı ШХКrКq 100 Ц-ə ЮвğЮЧ 
hesabi müqavimətə bərabər РöЭürüХür. DТКЦОЭrТ 720 ЦЦ, НТЯКrıЧıЧ qКХıЧХığı 20 ЦЦ, ШХКЧ СКЯК  
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çəkici vasitəsilə L=60 m dərinliyə ЯЮrЮХЦЮş ЦОЭКХ ЛШrЮ sЯКвıЧıЧ вüФРöЭürЦə qabiliyyəti nəzəri 

ШХКrКq СОsКЛХКЧЦışНır.HОsКЛХКЦКХКrНК qrЮЧЭЮЧ ПТгТФТ –mexaniki xassələrТ КşКğıНКФı ФıЦı qəbul 

ОНТХЦТşНТr: Dəniz dibindən 8 m dərinliyə kimi LL=0.8 ШХКЧ ЛШг КбıМı pХКsЭТФ РТХ , 18 Ц-ə kimi JL=0,6 

ШХКЧ вЮЦşКq pХКsЭТФ ЛШг РТХ, 18÷50 Ц-də JL=0,4 ШХКЧ sıб pХКsЭТФ, 50 Ц-dən böyük dərinlikdə sıб 
pХКsЭТФ ЛШг qШЧЮr РТХНТr. SЯКвıЧ ОЧ Фəsiyinin sahəsi Abr= 0,407 m2, en kəsiyin perimetri u=2,26 m 

götürüХЦüşНür. Cədvəldən istifadə edərək 60 m dərТЧХТФ üхüЧ sЯКвıЧ КşКğı ЮМЮЧНКФı qrЮЧЭЮЧ СОsКЛı 
müqaviməti R=6000 kPa qəЛЮХ ОНТХЦТşНТr. ВКЧ səthdəki hesabi müqaviməti təyin etmək üçün qrunt 

qКХıЧХığı 2 Ц ШХКЧ ХКвХКrК ЛöХüЧЦüş Яə orta qiyməti təвТЧ ОНТХЦТşНТr. Nəticələr КşКğıНКФı Мədvəldə 

ЯОrТХЦТşНТr. 
   

 Cədvəl. 
LКвıЧ ЪКХıЧХığıЧНКЧ КЬıХı ШХКЫКЪ ЬЯКвıЧ вКЧ Ьəthindəki müqavimət 

 
 
 

EХОЦОЧtКЫ ХКвıЧ 
ЪКХıЧХığı, Ц 

LКвıЧ ШЫtК ЪКХıЧХığı, Ц Yan səthdəФТ СОЬКЛı 
müqavimət, kPa 

1 2 3 4 

 
gil, 

JL=0,8 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 
6 – 8 

1 
3 
5 
7 

4 
7 
8 
8 

 
gil, 

JL=0,6 

8 – 10 
10 – 12 
12 – 14 
14 – 16 
16 – 18 

9 
11 
13 
15 
17 

19 
19 
20 
20 
20 

 
 

gil, 
JL=0,4 

18 – 20 
20 – 22 
22 – 24 
24 – 26 
26 – 28 
28 – 30 
30 – 32 
32 – 34 
34 – 36 
36 – 38 
38 – 40 
38 – 42 
42 – 46 
46 – 50 

19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
44 
48 

40 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
52 
54 
57 
59 

gil, 
JL=0,3 

 

50 – 54 
54 – 58 
58 – 62 

52 
56 
60 

87 
91 
95 

 

(1), (4) və cədvəХ ЦКЭОrТКХХКrıЧı Чəzərə КХКrКq sЯКвıЧ qrЮЧЭК Рörə yükgötürmə qabiliyyətinin 

=10153ФN ШХНЮğЮЧЮ СОsКЛХКвırıq. SıЧКq ТşХərТ КpКrıХЦış Д4;5] , sıЧКq ТşХərinin nəticələri ilə nəzəri 

КХıЧЦış Чəticələr müqayisə ШХЮЧЦЮşНЮr. 
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 - svКвın вüФlənməsi 

x - svКвın вüФНən azad olunma mərhələləri 
Pfy – svКвın fКФtТФТ вüФРötürmə qabiliyyəti 
Pk – kritik yük 
ŞəФТl 1. SvКвın stКtТФ sınКğının qrКfТФКsı 
 

NƏTICƏ 
DəЧТг КФЯКЭШrТвКХКrıЧНК sЯКв öгüХХərinin layihələndirilməsi və ЭТФТЧЭТsТ prКФЭТФКsı bu məqsədlə 

istifadə olunan normativ bazada müəyyəЧ хКЭışЦКгХıqХКrıЧ ШХНЮğЮЧЮ РösЭərЦТşНТr. BЮ əsasən dəniz 
şəraitində svayХКrıЧ ЭТФТЧЭТsТ ЭОбЧШХШРТвКsıЧıЧ ПərqХТ ШХЦКsı Яə СОsКЛХКЦК üsЮХХКrıЧıЧ ОХЦТ əsКsХКrıЧıЧ 
qeyri-mükəmməl olЦКsı ТХə ЛКğХı ШХЦЮşНЮr. Bunlara əsasəЧ sЯКвХКrıЧ qrЮЧЭК Рörə yükgötürmə 
qabiliyyətinin hesablama üsullarıЧК Рörə КХıЧЦış qТвЦətlərdəЧ ЛöвüФ ШХЦКsı, sЯКвХКrıЧ qrЮЧЭК Рörə 
yükgötürmə qabiliyyətinin ilkin hesablama üsulunda həqiqi vəziyyəti düzgün əks etdirməməsi, 
normativ sənədlər üzrə qruntun müqavimətinin qiymətləndirilməsinin fərqХТ ШХЦКsı, ЛöвüФ 
dərinliklər üçün qruntun müqavimətini təyin etməyin mümkün olmaЦКsı РösЭərТХЦТşНТr. кШбsКвХı 
nəzəri və təcrübi təНqТqКЭХКrıЧ ЧəticəsТ ШХКrКq sЯКвХК qrЮЧЭЮЧ qКrşıХıqХı ЭəsТrТ КrКşНırıХЦışНır. 

Açar sözlər: svay, qrunt, çökmə, lay, su ilə doвmuş, öгül 
 

ƏDƏBİВВAT 
1.   //    .  2.02.03-85. . 1986. – 44 . 
2.  . .    . – , . 1960. – 183 .  
3.  .,  .      /  . . . . –

, .1958. – 278 . 
4.ƏСЦədov Y.E., Aslanov L.F. Svay özüllərinin statik yükgötürmə qabiliyyəЭТЧТЧ sıЧКq üsЮХЮ ТХə təyini. 

Xəzərin neftqaz ehtiyatlКrıЧıЧ ЦənimsənilməsТЧТЧ ТЧФТşКП Цərhələləri və perspektivlərТ. “Dənizneft-
qazlayihə” “DETLİ-nin Elmi əsərlər ЭШpХЮsЮ, BКФı, 1999, s. 401-406. 

5.  . .           
  . //          

.-  « », .2014.- №3- .32-34. 

  



İnşККt   Elmi əsərlər 

 40 

 

 . .А  
 

e        
 

 
        

    –       
   .        

         –   
    , ,        

           
  ,     .     

            
 ,     35  .      

  m    . 

юч ы  : , , , , .  

 L.F.Aslanov 
 

Offshore structure interaction through piles with shelf primer 
  

SUMMARY 
Wide range of piles foundation usage while offshore oil and gas fields development revealed the 

inconsistency of local scientific-methodic & specification base to design their carrying capacity according to soil. 
Taking into account a large abundance of drill filling and precast piles the main shortages and gaps of 

their scientific-methodic & specification base have been considered. 

Main reasons of these shortages have been analized, corresponding scientific-metodic basis of new 

design ways, some of which are applied as a spesification have been developed. 
Key words: pile, soil, layer, water-saturated, fundament 

 

UOT 681.5(07)   

A.M.HКМıвОv,Y.E.Bədəlov, R.Ö.Hüseynova 
AzərЛКвМКn MОmКrlıq və InşККt UnТvОrsТtОtТ 

 

ADAPTİV İDARƏETMƏ SİSTEMİ  İLƏ TEБNOLOJİ PROSESİN İDARƏ EDİLMƏSİ 
 

Məlumdur ki, texnika, texnalogiya, eləcə də ЛКşqК sКСələrdə tətbiq ediləЧ МТСКг, КppКrКЭ, qЮrğЮ 
və digər obyektlərin böyük əksəriyyəti qeyri-stasionar xassəlidir, yəЧТ ШЧХКrıЧ НТЧКЦТФ Яə statik 
бКrКФЭОrТsЭТФКХКrı Цüəyyən zaman keçdikcə РОЧТş Сədlərdə dəвТşТr. İНКrəetmə sistemlərində həm 
obyekt həm də idarə edici hissə qeyri-stasionar ola bilər. HКгırНК qОвrТ-stasionar idarəetmə 
obyektlərТ rКНТШЭОбЧТФКНК, ТЧşККЭНК, ЧОПЭ ОЦКХı Яə neft- kimya sənayesində və digər sahələrdə РОЧТş 
вКвıХЦışНır. AвНıЧНır ФТ, ТНКrəetmə obyektinin parametrlərinin dəвТşНТrТХЦəsi idarəetmənin, habelə 
sistemdə ЛКş ЯОrən keçid prosesinin keyfiyyətinə təsir edəcəkdir.  

Bununla əlaqədar olaraq, idarəetmə sisteminin səmərəХТ ТşХəməsini, habelə keyfiyyətli keçid 
prosesini təmin etmək üçün daha mükəmməl və müəyyən mənada optimal idarəetmə sistemləri 
yaratmaq zərurəЭТ ЦОвНКЧК хıбır. SТsЭОЦТЧ, Ш МüЦХədən, obyektin parametrlərinin dəвТşЦəsini 
nəzərə ala bilən mükəmməl sistemlər adaptasiya xassəsinə ЦКХТФ ШХЦКХıНır. 



İnşККt   Elmi əsərlər 

 41 

 
RОКХ şəraitdə КНКpЭКsТвК (ЮвğЮЧХКşЦК) бКssəsinə malik idarəetmə sТsЭОЦТ ТşХəmə prosesində öz 

struktur və parametrlərini dəвТşЦəklə əХЯОrТşХТ ТНКrəetməni təmin edir. Belə sistemə adaptiv 

(ЮвğЮЧХКşКЧ) sТsЭОЦ НОвТХТr. İНКrəedici hissə adaptasiya prosesini avtomatik həyata keçirirsə, buna 

avtomatik adaptiv sistem deyilir. Məhz adaptasiya xassəsinə görə adaptiv sistemlər getdikcə daha 

çox obyektlərin idarə edilməsində tətbiq olunur. 

Rəqəm təsТrХТ ЭОбЧТФКЧıЧ, вəni idarəОНТМТ СОsКЛХКЦК ЦКşıЧıЧıЧ Яə ЦТФrШprШsОssШr ЭОбЧТФКsıЧıЧ 
ТЧФТşКПı КНКpЭТЯ sТstemlərТЧ вКrКНıХЦКsı üхüЧ НКСК РОЧТş ТЦФКЧХКr Кхır. кüЧФТ ЦüКsТr ТНКrəedici 

ЦКşıЧХКr, СКЛОХə mikroprosessorlar daha mürəkkəb adaptiv idarəetmə alqoritminin tətbiqinə imkan 

verir, bu isə adaptiv sistemlərin təcrübədə РОЧТş Эətbiqinə zəЦТЧ вКrКНır. 
Adaptiv sistemlərin təhlili və sintezi müasir avtomatik idarəetmə sistemlərinin müvafiq istiqa-

mətinə əsКsХКЧır Яə hər bir obyekt üçün adaptiv idarəetmə sistemi qurulduqda bu və ya digər key-

fiyyəЭ ЦОвКrıЧНКЧ, ШЛвОФЭТЧ бüsЮsТввətinə ЮвğЮЧ КНКpЭКsТвК prТЧsТpТЧНən istifadə ШХЮЧЮr. İsЭənilən 

idarəetmə sistemində ШХНЮğЮ ФТЦТ, КНКpЭТЯ ТНКrəetmə sistemlərТЧТЧ ТşТ ФОвПТввət göstəriciləri ilə 

xarakterizə olunur. Ümumi halda, adaptiv sistemlərin keyfiyyət göstəricisi optimal idarəetmə 

sistemlərində ШХНЮğЮ ФТЦТ sТsЭОЦТЧ хıбış Яə РТrТş ФəmiyyətlərindəЧ КsıХı ЦüəyyəЧ ПЮЧФsТШЧКХ şəkildə 

olur. Xüsusi halda isə bu göstərici sadə funksiya və ya bilavasitə ölçülə bilən parametr ola bilər. 

Adaptiv idarəetmə sistemlərinin idarəedici hissəsi əsas və adaptiv idarəОНТМТ qЮrğЮХКrНКЧ ТЛК-

rəЭНТr. ƏsКs ТНКrəОНТМТ qЮrğЮ ШЛвОФЭХə birlikdə adi avtomatik idarəetmə sistemini təşФТХ ОНТr. AНКptiv 

idarəОНТМТ qЮrğЮ Тsə əsas idarəetmə qЮrğЮsЮЧК Эəsir göstərməklə onun sazlama parametrlərini və 

sЭrЮФЭЮrЮЧЮ вКrКЧЦış şəraitə ЮвğЮЧ ШХКrКq НəвТşНТrТr. BЮ гКЦКЧ qЮrğЮ ШЛвОФЭТЧ Яə xarici həyəcan-

ХКЧНırıМı ЭəsirlərТЧ бКrКФЭОrТsЭТФКХКrıЧıЧ НəвТışЦələrТ СКqqıЧНК ТЧПШrЦКsТвКНКЧ ТsЭТПКНə edir. 

Adaptiv idarəetmə sistemlərТ ЛТr sırК ОХОЦОЧЭХərinə görə təsnif olunur. Adaptasiya prosesini 

avtomatik həвКЭК ФОşТrən idarəОНТМТ qЮrğЮНКФı НəвТşЦələrin xarakterinə görə özü sazlanan, özü 

təşФТХ ШХЮЧКЧ Яə özü alqoritmləşən adaptiv sistemlərТ КвırЦКq ШХКr. нгü sКгХКЧКЧ sТsЭОЦХərdə xüsusi 

sazlama vasitəsilə əsas idarəОНТМТ qЮrğЮЧЮЧ pКrКЦОЭrХəri avtomatik dəвТşНТrТХТr. 
Özü alqoritmləşən sistemlərdə tədricəЧ sТsЭОЦТЧ öгüЧü КpКrЦКsı ЛКrədə ТЧПШrЦКsТвК вığıХır, 

вКННК sКбХКЧıХır, Эəhlil edilir və əldə ОНТХЦТş Эəcrübə əsКsıЧНК əsas idarəОНТМТ qЮrğЮЧЮЧ ТНКrəetmə 

alqoritmləri avtomatik olaraq dəвТşНТrТХТr. BЮ sТsЭОЦХərdə parametrlər və strukturdan əlavə 

idarəetmə alqoritmi də dəвТşНТrТХТr. GörüЧНüвü ФТЦТ, öгü КХqШrТЭЦХəşən sistem daha mükəmməl 

sistemdir və ШЧЮЧ бüsЮsТ СКХı ФТЦТ öгü ЭəşФТХ ШХЮЧКЧ sТsЭОЦХərТЧ бüsЮsТ СКХıНır.Д1] 
ŞТПОr ТsЭОСsКХıЧНК ЭОбЧШХШУТ prШsОsТЧ КНКpЭТЯ ТНКrəetmə sistemi ilə idarə edilməsinin struktur 

sбОЦТ şəkil 1- də ЯОrТХЦТşНТr. TОбЧШХШУТ prШsОsə təsir edən idarə olunan parametrlər – хКХШЯ qКЭışНı-
rıМısıЧНК qКЭışığıЧ sərfi (Qq), rekuperatorda suyun sərfi (Qsu), mahudun hərəkət surəti (Us), və 

həyəМКЧХКЧНırıМı Эəsir – хКХШЯ qКЭışНırıМısıЧНК ФüЭХəЧТЧ ФШЧsОЧЭrКsТвКsı (αk.k), хıбış pКrКЦОЭrХəri – 

ЯКЧЧКНК qКrışığıЧ səviyyəsi (H), azbest-sement nazik təbəqəЧТЧ qКХıЧХığı (δ) D1,D2,...,Dn vericiləri 

ilə ölçülür və həmin parametrlərin qiymətlərТ ЦЮХЭТpХОФsШrЮЧ РТrТşТЧə verilir. Bu parametirlər КrНıМıХ 
olaraq diskretləşНТrХТr Яə КХıЧıЧ qТвЦətlər analoq rəqəm çərçivəsinə (ARÇ) verilir. Burada analoq 

siqnallar rəqəm tipli siqnallara çevrilir və mikroprosessora verilir. Mikroprosessor elektron 

СОsКЛХКЦК ЦКşıЧı Яəzifəsini yerinə yetТrТr. ŞТПОrТЧ КХıЧЦКsı ЭОбЧШХШУТ prШsОsТЧə təsir edən bütün 

parametrlərin qiyməЭТ ЦТФrШprШsОssШrЮЧ вКННКş qЮrğЮsЮЧК вКгıХır.  
EвЧТ гКЦКЧНК ЦТФrШprШsОssШrЮЧ вКННКş qЮrğЮsЮЧК əvvəlcədəЧ КХıЧЦış ЭОбЧШХШУТ prШsОsТЧ 

adekvant riyazi modellərТ вКгıХır. MТФrШprШsОssШrЮЧ вКННКş qЮrğЮsЮЧК rТвКгТ ЦШНОХХəırТЧ КХıЧЦКsı 
üхüЧ хШб öХхüХü КННıЦ rОqrОsТвК üsЮsХЮЧЮЧ prШqrКЦı Яə ЭОбЧШХШУТ prШsОsТЧ ШpЭТЦКХ Тş rОУТЦТЧТЧ 
seçilməsi üçün istifadə ШХЮЧКЧ qrКНТвОЧЭ üsЮХЮЧЮЧ prШqrКЦХКrı вКгıХır.  
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ŞТПОr ТsЭОСsКХıЧНК ЭОбЧШХШУТ prШsОsə təsir edən patametrlər zamana görə dəвТşНТвТЧТ , ЭОбЧШХШУТ 
prosesin riyazi gözləməsТЧТЧ МШЧsЭКЧЭ ШХЦКНığıЧı вəni prosesin qeyri-sЭКsТШЧКr ШХЦКНığıЧı Чəzərə alaraq, 
texnoloji prosesin riyazi modelləri qeyri-xəЭЭТ şəkildə ШХЦКХıНır. RТвКгТ ЦШНОХХər qeyri-xəЭЭТ şəkildə 
ШХНЮğЮ üхüЧ qОвrТ-xəЭЭТ prШqrКЦХКşНırЦК üsЮХХКrıЧНКЧ ШХКЧ qrКНТвОЧЭ üsЮХЮЧНКЧ ТsЭТПКНə ШХЮЧЦЮşНЮr. 

Texnoloji prosesin optimal idarə edilməsТ üхüЧ qШвЮХЦЮş Цəsələ mikroprosessorda həll olunur 
və ЭОбЧШХШУТ prШsОsТЧ ШpЭТЦКХ Тş rОУТЦТ sОхТХТr. AХıЧan nəticələr mikrokontrollerlərə verilir və rəqəm 
analoq çeviricisi (RAÇ) vasitəsilə sТqЧКХХКr КЧКХШq sТqЧКХХКrıЧК хОЯrТХərək texnoloji prosesə təsir 
edən idarə olunan parametrlərin qiymətini dəвТşТr. 

ВЮбКrıНК qОвН ОЭНТвЦТг ФТЦТ ЭОбЧШХШУТ prШsОsə təsir edən parametrlərin zamana görə dəвТşЦəsi, 
prosesin qeyri-sЭКsТШЧКr ШХЦКsı ЭОбЧШХШУТ prШsОsТЧ КХıЧЦış rТвКгТ ЦШНОХХərinin müəyyən müddətdən 
sШЧrК КНОФЯКЧЭХığıЧıЧ pШгЮХКЦsıЧК səbəb olur. Ona görə də müəyyəЧ ЯКбЭНКЧ sШЧrК КХıЧЦış rТвКгТ 
modellərin əЦsКХХКrıЧıЧ Фorrektə edilməsinə ОСЭТвКМ вКrКЧır. BЮЧЮЧ üхüЧ КНКpЭТЯ ТНКrəetmə 
sistemindən istifadə edərəФ ФШrrОФЭШr qЮrğЮsЮ ЯКsТЭəsi ilə riyazi modellər əmsallara korrektə edilir. 
BЮЧЮЧ üхüЧ ЦТФrШprШsОssШrНК вığıХЦış вОЧТ Эəcrübə nöqtələrinə əsasəЧ ЦТФrШprШsОssШrК вКгıХЦış 
хШб öХхüХü КННıЦ rОqrОsТвК üsЮХЮЧЮЧ prШqrКЦıЧК əsasən yeni riyazi modellər КХıЧır Яə köhnə 
moddelərlə əvəz olunur. 

Bu qayda ilə şТПОrТЧ КХıЧЦКsı ЭОбЧШХШУТ prШsОsТЧ ШpЭТЦКХ ТНКrə edilməsi məsələsi həll edilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŞəФТl 1. ŞТfОr ТstОСsКlınНК tОбnoloУТ prosОsТn КНКptТv ТНКrəetmə sistemi ilə idarə edilməsinin struktur sxemi. 

 

Məqalədə  şТПОr ТsЭОСsКХıЧıЧ КНКpЭТЯ ТНКrəetmə sistemi ilə texnoloji prosesin idarə ШХЮЧЦКsıЧК 
ЛКбıХЦışНır. PrШsОsТЧ ТНКrə ШХЮЧЦКsıЧНК ЦТФrШprШsОssШrНКЧ Яə korrekЭШr qЮrğЮsЮЧНКЧ ТsЭТПКНə ОНТХЦТşНТr. 
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A.M.Gadzhiyev, Y.E.Badalov, R.O.Guseynova 
 

SUMMARY 
In article the problem of management by technological process of production of slate by means of the 

adaptive managing director of system is considered. As devices for management of technological process are 

used the microprocessor and the proofreader. 
Key words: Technological process, microprocessor, proofreader, system. 
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H.O.Ojaqov 

 
Risk and security factors during the road accidents and catastrophes  

in the radioactively dangerous object 
 

SUMMARY 
The given article deals with the accidents in the objects with the risk of radiation and how to provide 

their security. The assessment of protection the workers and inhabitants of the objects with objects with the 
risk of radiation is a very complicated task. According to the world experience of AES and enter objects, 
relation with technology proves that the problem of their safety is connected with the rare crasher happening 

because of the disability of technical systems and safety measures. Radiation disorders means going out of 
order or damages of separate mechanisms of the object during its exploitation causing radioactive pollution 
of the objects in our environment. 

Key words: AES, nuclear reactor, collective dose, radoinucleud, radiation risk. 

H.O.Ocaqov 
 

Radiasiya təhlükəli obyektlərdə qəza və fəlakətlərdə risk təhlükəsizliyi amilləri 
 

БоLASƏ 
Məqalə, radiasiya təhlükəli obyektlərdə qəza riskləri və qəгК гКЦКЧı Эəhlükəsizliyin təmin olunmasıЧdan bəhs 

edir. Radiasiya təhlükəli obyektlərТЧ ТşхТХərinin və əhalisinin radiasiyadan mühafizəsinin qiymətləndirilməsi olduqca 
хШбşКбəХТ , Кğır Яə çətin bir vəzifə kimi qiymətləndirilir. Dünya təcrübəsini nəzərə alaraq, Atom elektrik 
sЭКЧsТвКХКrıЧНК Яə ЛКşqК ЧüЯə ЭОбЧШХШРТвКХı ШЛвОФЭХərТЧ ТsЭТsЦКrı ШЧЮ РösЭərir ki, qəzalar əsasən texniki sistemin 

sırКНКЧ хıбЦКsı, ТşхТХərТЧ ЛЮrКбНığı səhv və xarici təsirlərdən cox, təhlükəsizlik sistemlərində ehtimal olunan 
qəгКХКrıЧ ЦüСКПТгəsТ гКЦКЧı ЛКş ЯОrТr. RКНТКsТвК qəгКХКrı НОНТФНə , əsasən bu obyektdə mexanizmlərin istismКrı 
гКЦКЧı sırКНКЧ хıбЦış СТssələrinin ətraf mühiti radioaktiv çirklənməyə gəЭТrТЛ хıбКrır. 

Açar sözlər:AES, nüvə reaktoru, kollektiv doza, radionuklid, radiasiya riski. 
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R.Ə. Səlimbəyli 
 

БоLASƏ 
Azərbaycan alimlərinin təqНТqКЭ ТşХərinin təhlili əsКsıЧНК BКФЦОЭrШpШХТЭОЧ вШХХКrıЧıЧ Цürəkkəb mühən-

dis-geoloji xüsusiyyətləri və СТНrШРОШХШУТ şəraiti göstərТХТЦТşНТr. 
Açar sözlər: qrunt, şТşmə, aбan qruntlar, suffoгТвa, su daşıвıcı qat, хökmə muldası 
 

R.A.Salimbayli 
Geotechnical processes and phenomena that occurred during  

the construction of the Baku Metro 
 

SUMMARY 
On the basis of analyses researches of Azerbaijani scientists complex of engineering-geological charac-

teristics and hydro-geological conditions of Baku Metro routes are demonstrated. 

Key words: ground, heaving, quick ground, suffusion, water-bearing horizon, subsidence trough 
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R.Ə. Səlimbəyli 
 

BКФı MОtЫШpШХТtОЧТЧТЧ tТФТЧtТЬТЧНə ЪЫЮЧtХКЫıЧ бüЬЮЬТввətlərinin  
ЬüЧТ вКбşıХКşНıЫıХЦКЬı üЬЮХХКЫı 

 
БоLASƏ 

Bakmetropoliten tikintisinin müxtəlif sahələrində zəif, su ilə НШвЦЮş qrЮЧЭ СТssələrinin bərkidilməsi və 
möhkəЦХТвТЧТЧ КrЭırıХЦКsı üхüЧ Aгərbaycan alimləri tərəfindən təklif olunan metШНХКr ЛКбıХЦışНır. 

Açar sözlər: su səviyəsТnТ aşağı salmaq, kesson, dondurmaq, sementləşdТrmə, hidrostatik təziq 
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R.A. Salimbayli  
 

Methods of artificial improvement of grounds during onstruction of the Baku Metro 
 

SUMMARY 
The methods of hardering and consolidation of weak water-saturated grounds applied by Azerbaijani 

scientists in different parts of Baku Metro are reviewed 
Key words: dewatering, caisson, freezing, cementation, hydrostatic pressure 

 

UOT 621. 855. 

A.N.Hümbətova 
 SəЛКТl rКвon qКНınlКr Мəmiyyətinin sədri 

 
İNŞAATDA KİMYANIN ROLU 

 

 Müasir tikililərТ ФТЦвКsıг Эəsəvvür etməФ ЦüЦФüЧ НОвТХНТr. TТФТЧЭТ ЦТХХТ ТqЭТsКНТввКЭıЧ Цəhsul 

istehsal edən sahələrindən biridir. Onun fəaliyyəti sənaye, kənd təsərrüПКЭı Яə digər iqtisadi və sosial 

sektorlar üçün istehsal və qeyri- istehsal təвТЧКЭХı əsКs ПШЧНХКr вКrКЭЦКqНКЧ, НКşıЧЦКг əЦХКФıЧ 
bərpКsıЧı, əsКsХı Яə МКЧХı Эəmirini həyata keçirməkdən ibarəЭНТr.TТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХХКrı ШХКЧ əhəng, gips, 

sement, beton məЦЮХКЭХКrı, Фərpic, keramika lövhələri və.s. kimya sənayesinin məСsЮХХКrıЧНКЧНır. 
Təbii xammallar (əhəЧР НКşХКrı, qЮЦ, РТХ Яə.s.) müxtəlif kimyəvi proseslər nəticəsində sementə, cini 

qКЛХКrК, şüşə və kərpicə, ЭТФТЧЭТ ЛХШФХКrıЧК хОЯrТХТr. TТФТЧЭТ sənayesi məСsЮХХКrıЧК sОЦОЧЭ, Нəmir- 

beton konstruksiyalar və panellər, kubik- ЦТşКr НКşı, ФərpТМ, şüşə, şТПОr, КsЛОsЭ- sement boru, istilik- 

izolyasiya, polimer – ЭТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХХКrı, ХТЧШХОЮЦ, sКЧЭОбЧТФК, ФТЦвəЯТ qКpı- pəncərə məЦЮХКЭХКrı 
НКбТХНТr. TТФТЧЭТ ТşХərində əsКs ЦКЭОrТКХ sКвıХКЧ sОЦОЧЭТЧ ЦüбЭəlif xassələrə malik növlərinin kəşП 
edilməsi kimya elminin insana göstərdiyi diqqətəlayiq xidmətdir.  

 Tikinti sənayesinin əksər müəssisələrТ, бКЦЦКХ ЛШХХЮğЮ Яə yüksək tələЛКЭХК ЛКğХı AЛşОrШЧНК 
cəmləЧЦТşНТr. BЮrКНК ЭТФТЧЭТ НКşХКrı, sОЦОЧЭ бКЦЦКХı, şüşə və tikinti qumu, bitum, keramika 

бКЦЦКХı Яə s. var. 

 Respublikada tikinti- qЮrКşНırЦК ТşХərinin 60%- Т AЛşОrШЧЮЧ pКвıЧК Нüşür. QКrКНКğ, GüгНək, 

ŞüЯəХКЧ, KШrРöг НКş ФКrбКЧКХКrı, QКrКНКğ sОЦОЧЭ, BКФı КsЛОsЭsОЦОЧЭ, Нəmir- beton konstruksiya 

гКЯШНХКrı, pХКsЭТФ qКpı- pəncərə, müxtəlif santexnika məЦЮХКЭХКrı ЦüəssisələrТ, SЮЦqКвıЭ şüşə 

zavodu və s. əsas müəssisələrdir. 

 Gəncə- QКгКб ТqЭТsКНТ rКвШЧХКrıЧНК ЭəЛТТ ЭТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ ЛШХХЮğЮ Яə РОЧТş Эələbat Gəncə 

iri panelli ev tikmə, səЧКвО ЭТФТЧЭТ ФШЦЛТЧКЭı, QКгКб Яə Qovlarda dəmir- beton məЦЮХКЭХКrı, QКгКб 
və Zəyəmdə НКş ФКrбКЧКХКrı, DКşФəsən və TШЯЮгНК ЭТФТЧЭТ ФШЦЛТЧКЭХКrıЧıЧ вКrКЧЦКsıЧК səbəb 

ШХЦЮşНЮr.  
 Mingəçevirdə dəmir- beton məЦЮХКЭХКrı, ТrТ pКЧОХХТ ОЯЭТФЦə, termik- ТгШХвКЭШr ТsЭОСsКХı КpКrıМı 

sahəНТr. QКrКЛКğНК AğНКЦ, БКnkəndi, Bərdə, HШrКНТг, AşКğı KürНə, ŞТrЯКЧ, HКМıqКЛЮХ, İЦТşХТ, 
Bəhramtəpə və s. ЭТФТЧЭТ qШЯşКqХКrı ЦöЯМЮННЮr. 

 HКгırНК Aгərbaycanda tikinti məСsЮХХКrıЧıЧ ТsЭОСsКХıЧНК qЮrЮ ТЧşККЭ qКrışıqХКrıЧıЧ, Ш МüЦХədən, 

gips məСsЮХХКrıЧıЧ, ФКПОХ- ЦОЭХКб вКpışНırıМıХКrıЧıЧ, öгüвКвıХКЧ, СТНrШТгШХвКsТШЧ, ТsЭТХТФТгШХвКsТШЧ,  
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hörgü və sЮЯКq qКrışıqХКrıЧıЧ, НОФШrКЭТЯ sЮЯКq qКrışıqХКrıЧıЧ, əhəngin və söЧНürüХЦüş əhəngin, 

НОФsЭrТЧТЧ ТsЭОСsКХı, ЛШвК ЦəСsЮХХКrıЧıЧ Фərpic və s.-ТЧ ТsЭОСsКХı üsЭüЧХüФ ЭəşФТХ ОНТr. 
 BТЧКХКrıЧ НКЦıЧı, Цənzil arakəsmələrТЧТ, qКpıХКrı Яə pəncərə çərçivələrini üzvi süsədən, yaxud 

pХКsЭТФ şüşədən, habelə ХТПХТ КğКМ pХТЭələrindən düzəldirlər. PХКsЭТФ şüşə binalarda və ОХОФЭrТФ şəbəkəsi 

tikintilərində möhkəЦ НКвКq ЦКЭОrТКХı ФТЦТ Нə ТşХədilir. Belə şüşədən düzəХНТХЦТş şКХЛКЧХКr öг 
möhkəmliyinə görə ЛОЭШЧ НКвКq ЦКЭОrТКХıЧНКЧ РОrТ qКХЦır. BОХə şüşənin nazik təbəqəsini çox güclü 

zərbə ilə də sıЧНırЦКq ШХЦЮr. 
 SТЭКХХ КНХКЧКЧ вОЧТ şüşə pШХКНıЧ ЭКЛ Рətirə bilmədiyi təzyiqə КsКЧХıqХК Нöгür, ЭЮrşЮХКrНКЧ Яə 

yüksək tОЦpОrКЭЮrНКЧ qШrбЦЮr, qıгНırıХНıqНКЧ sШЧrК sШвЮq sЮвК sКХıЧНıqНК ШЧНК хКЭХКЦК ЛКş 
vermir. Kimya elmi elə şüşə вКrКЭЦКğК ТЦФКЧ ЯОrЦТşНТr ФТ, ШЧЮ qırЦКq ЦüЦФüЧ НОвТХ. BОХə şüşə 

КğКМ ФТЦТ ЦТşКrХКЧır, pШХКН ФТЦТ МТХКХКЧır. O, üгЯТ şüşə КНХКЧır. AНТ şüşədən üç dəfə yüngüldür, 

вКбşı ОХОФЭrТФ ТгШХвКЭШrЮНЮr. 1903- cü ildə ПrКЧsıг ФТЦвКхısı BОЧОНТФЭЮs ЭəsadüfəЧ şüşə ФШХЛКЧı 3,5 
metr hündürlüyü olan taxçadan yerə sКХır. KШХЛКЧıЧ sıЧЦКЦКsı КХТЦТ ЭəəccübləЧНТrТr. KШХЛК бırНК 
çatdaqlarla örtülməsinə baxmayaraq parçalanmır. BОЧОНТФЭЮs ЦüбЭəХТП СКХХКrНК şüşə qırıЧЭıХКrıЧıЧ 
bədbəxt hadisələrə səbəЛ ШХНЮğЮЧЮ ЛТХНТвТ üхüЧ sıЧКrФəЧ qırıЧЭı ЯОrЦəyəЧ şüşə вКrКЭЦКğı qərara 

КХır. O, şüşə vərəqələrТ şəffaf sellüloidlə вКpışНırЦКq вШХЮ ТХə öz məqsədinə nail olur. Alimin 

вКrКЭНığı şüşə ən güclü zərbə nəticəsində belə, qırıЧЭı ЯОrЦТr, хШбХЮ хКЭХКqХКrХК örЭüХür. BОХə şüşə 

ЭrТpХОФs КНХКЧır. 
KТЦвКЧıЧ ФöЦəyi ilə tikinti və sənayedə РОЧТş ТsЭТПКНə edilən su problemi də həХХ ШХЮЧЮr.ŞШr 

dəniz suyunu duzdan təmizləmək üçün monitlərdən istifadə ОНТХТr. OФОКЧıЧ şШr sЮвЮ ФКЭТШЧХКr Яə 

КЧТШЧХКrıЧ süгРəcindən keçərək təmizlənir və istifadə üхüЧ вКrКrХı СКХК sКХıЧır. BЮ Цəqsədlə 

malekulyar ionit süzgəclərindən də istifadə ШХЮЧЮr. ŞШr sЮвЮЧ НКСК вКбşı Эəmizlənməsi üçün 

ФТЦвКхıХКr ОХОФЭrШФТЦвК üsЮХХКrıЧa müraciət edirlər, yəni dəniz suyunu elektrik cərəвКЧı ЛЮrКбıХЦış 
məsaməli menbrandan keçirirlər. 

Azərbaycanda tikinti sənayesinin böyük bir qolunu mebel sənayesi təşФТХ ОНТr. Aгərbaycan 

ЦОЛОХ ТsЭОСsКХı Цərhələlərlə ТЧФТşКП ОЭЦТşНТr. Mənzil tikintilərində və ЦОЛОХ ТsЭОСsКХıЧНК pХКsЭТФ 
maddələrdəЧ РОЧТş ТsЭТПКНə ОНТХТr. AğКМ вШЧqКrХКrı, КğКМ ШЯЮЧЭЮsЮ, ФəЧКП qКЛığı Яə.s. ЭЮХХКЧЭıХКrı 
sintetik qəЭrКЧХКrıЧ ФöЦəyi ilə müxtəlif rəngləyicilərlə birlikdə presləndikdə КХıЧКЧ Цəhsul bir çox 

ЭТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХıЧı ЦüЯəffəqiyyətlə əvəг ОНТr. OЧНКЧ НТЯКrХКrı Яə ЭКЯКЧı örЭЦəФ üхüЧ pКЧОХ, qКpı 
ЭКбЭКsı, pəncərə çərçivəsТ, ФКrЧТг, şФКП Яə.s. СКгırХКвırХКr. BЮ ЦКЭОrТКХХКrıЧ ФöЦəyi ilə qiyməЭХТ КğКМ 
növlərinin, mərmərin və ЛКşqК ЭəЛТТ ЦКЭОrТКХХКrıЧ əvəzedicilərini yaratmaq mümkündür. Ölkəmizdə 

plastik maddələrdəЧ РОЧТş ТsЭТПКНə edilməsi nəticəsində tikintidə ildə on milyard manatlarla vəsaitə, 

təxminəЧ 12 ЦТХвШЧ ФЮЛЦОЭr КğКМ ЦКЭОrТКХХКrıЧК qənaət edilir. Ölkənin yerləşНТвТ РОШsЭrКЭОУТ 
mövqe, Avropa və Asiya qitələrТЧТЧ qШЯЮşНЮğЮ ərazidə- ЭКrТбТ “İpəФ вШХЮ”ЧЮЧ üsЭüЧНə yerləşЦəsi, 

ölkəmizə böyük üstünlük verir. 

Metallurgiya səЧКвОsТЧТЧ ТЧФТşКПıЧНК, ЦОЭКХ ТsЭОСsКХıЧНК ФТЦвКЧıЧ rШХЮ ЛöвüФНür. QКrК Яə 

əlvan metallurgiyada texnoloji proseslərin, yüngül, habelə ЧКНТr ЦОЭКХХКrıЧ: ЯШХПrКЦın, molibdenin, 

ЭТЭКЧıЧ, sТrФШЧТЮЦЮЧ, РОrЦКЧТЮЦЮЧ, ЭКЧЭКХıЧ, ЛОrТХХТЮЦЮЧ Яə ЛКşqКХКrıЧıЧ ТsЭОСsКХıЧıЧ əsКsıЧı ФТЦвə-

vi proseslər təşФТХ ОНТr. 
Ən fəal kimyəvi maddələrin köməyi ilə bərk maddələr вЮЦşКХНıХır, ЧОПЭ Цədənlərində 

qКгЦКЧıЧ sürəЭТ, ЦОЭКХıЧ НКrЭıХЦa qabiliyyəЭТ КrЭır. MОЭКХХКrıЧ sürətlə kəsilməsi, ən möhkəm və 

istiliyə НКЯКЦХı ərintilərТЧ, ФКrЛТНТЧ, ЯШХПrКЦıЧ ФШЛКХЭХК qКЭışığıЧıЧ, sШЧrК НКСК ЦöСФəm sintetik 

keramik- kristal kəsicilərin və.s. вКrКНıХЦКsı ФТЦвКЧıЧ КНı ТХə ЛКğХıНır.  
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Azərbaycanda tikinti səЧКвОsТЧТЧ ТЧФТşКПı ЧОПЭ səЧКвОsТЧТЧ ТЧФТşКПı ТХə sıб ЛКğХı ШХЦЮşНЮr. Б1Б- 
əsrin 2- МТ вКrısıЧНКЧ ЛКşХКвКrКq, BКФıЧıЧ ЧОПЭ ЦТХвШЧхЮХКrıЧıЧ öг ЯəsaitlərТ СОsКЛıЧК ЛТr- birindən 
вКrКşıqХı Яə ЦТХХТ ЦОЦКrХıq ənənələrinə ЮвğЮЧ ЦüбЭəlif təвТЧКЭХı ЛТЧКХКr (BКФı ŞШХХКr sЮ Фəməri, 
Г.TКğıвОЯТЧ ЭШбЮМЮХЮq ПКЛrТФТ, “İsЦКТХТввə”, ТЧНТФТ AMEA- ЧıЧ Rəyasət Heyətinin yerləşНТвТ ЛТna, 
MЮrЭЮгК MЮбЭКrШЯЮЧ ОЯТ, ТЧНТФТ “SəadəЭ sКrКвı”, şəhər ЦОrТвКsıЧıЧ ЛТЧКsı,ТЧНТФТ BКФı şəhər İМrК 
HakimiyyəЭТЧТЧ вОrХışНТвТ ЛТЧК, DöЯləЭ FТХТrЦШЧТвКsıЧıЧ ЛТЧКsı, ГОвЧКХКЛНıЧ TКğıвОЯТЧ ОЯТ, ТЧdiki 
Tarix muzeyi və s. tikildi. XX əsrin əvvəllərində neft sənayesinin bərpКsı ТХə ЛКğХı ЭТФТЧЭТ ТşХəri 
AzərЧОПЭ ЛТrХТвТЧТЧ rКвШЧХКrНКФı ЭТФТЧЭТ qЮrКşНırЦК ЭəşФТХКЭХКrıЧıЧ РüМü ТХə həyata keçirilirdi.  

1928- ci ildə ШЧХКrıЧ əsКsıЧНК “BКФışəhərЭТФТЧЭТ”КНХı səhmdar cəmiyyəЭТ вКrКНıХНı.  
1920- 1941- ci illərdə tikinti təşФТХКЭХКrıЧıЧ РüМü ТХə 90 iri dövlət müəssisəsi tikilib istifadəyə 

verilЦТş, бОвХТ sКвНК ЦöЯМЮН ПКЛrТФ Яə гКЯШНХКr ЭТФТХЦТş Яə yeni КЯКНКЧХıqХКrХК ЭəМСТг ШХЮЧЦЮşНЮr. 
Bu dövrlərdə BКФı NОПЭ ОЦКХı гКЯШНЮ (sШЧrКНКЧ QКrКвОЯ КНıЧК гКЯШН), NОПЭхКХК Яə BКФı вШН 
zavodХКrı, KОşХə ЦКşıЧqКвırЦК гКЯШНЮ, VШХШНКrsФТ КНıЧК ЭТФТş ПКЛrТФТ, ЛТr хШб pКЦЛıq Эəmizləmə və 
konsОrЯ гКЯШНХКrı, хКв ПКЛrТФТ ЛЮ dövrdə ЭТФТХЦТşНТr.  

1946- 1950- ci illərdə 34 sənaye müəssisəsi, o cümlədəЧ BКФıНК ОХОФЭrТФ ЦКşıЧqКвırЦК гКЯШdu, 
radio zavodu və ЛКşqК sənaye müəssisələrТ ТЧşК ОНТХЦТşНТr.  

1950- 1970- ci illərdə Respublikada 196 iri dövlət sənaye müəssisəsТ ЭТФТХЦТşНТ.(SЮЦqКвıЭ 
sТЧЭОЭТФ ФКЮхЮФ гКЯШНЮ, BКФı şТЧ гКЯШНЮ, Aгərbaycan boru- prШФКЭ гКЯШНЮ, SЮЦqКвıЭ КХüЦТЧТЮЦ 
zavodu,MingəхОЯТr SES, ƏХТ BКвrКЦХı DöЯХəЭ RКвШЧ EХОФЭrТФ SЭКЧsТвКsı Яə s.) 

1970- 1980- Мı ТХХərdə 176 sənaye müəssisəsi və istehsal sahələri tikilib istifadəyə ЯОrТХЦТşНТ. 
1980- Мı ТХХərdə ЭТФТЧЭТЧТЧ ТЧЭОЧsТЯ ТЧФТşКПı ,AгərЛКвМКЧıЧ хШбsКвХı ЦüКsТr ЦКşıЧ Яə КЯКНКЧХığıЧ, 
kimya, yüngül və yeyinti sənaye məСsЮХХКrı ТsЭОСsКХıЧıЧ ТrТ Цərkəzinə çevrilməsi üçün maddi- 
ЭОбЧТФТ ЛКгК вКrКЭНı.  

 1993- 95- ci illərdə ölkədə ictimai- siyasi sabitliyin bərpК ШХЮЧЦКsı, ЧüПЮгХЮ бКrТМТ şТrФətlərlə 
“ƏsrТЧ ЦüqКЯТХəsТ”ЧТЧ ТЦгКХКЧЦКsı ЭТФТЧЭТЧТЧ НТrхəlməsinə və ТЧФТşКПıЧК səbəb oldu.  

 1996- 2005- ci illərdə ölkənin iqtisadi sosial həвКЭıЧНК ЦüСüЦ əhəmiyyəti olan 
“QЮrЭЮХЮş”qКгЦК qЮrğЮsЮ, MТЧРəçevir və Yenikənd SES- də turbinlər, BКФı ТsЭТХТФ Цərkəzində qaz-  

ЭЮrЛТЧ qЮrğЮsЮ, SəngəхКХ ЭОrЦТЧКХı, “CШМК- МШХК”Яə “PОpsТ- МШХК” ТsЭОСsКХı гКЯШНХКrı, HОвНər 
ƏХТвОЯ BОвЧəlxalq Aeroportunda beynəХбКХq КОrШЯКğгКХ ФШЦpХОФsТ Яə вüФ ЭОrЦТЧКХı, SЮЦqКвıЭ 
etilen- polietТХОЧ гКЯШНХКrıЧНК ЛЮбКr- РОЧОrКЭШr ФШЦpХОФsТ,”EЯrШpОКЧ TШЛКММШ BКФЮ”,ASC- nin 
sexi, ildə 70 ЦТЧ Э. ТЧşККЭ ЦОЭКХ prШФКЭı ТsЭОСsКХ ОНəЧ “BКФЮ SЭООХ CШЦpКЧв” гКЯШНЮ, BКФıНК 
yuyucu toz zavoНЮ, BКФı ПıЧНıq ОЦКХı гКЯШНЮ, NОПЭхКХКНК Чərə ЛКХığı вОЭТşНТrən zavod, Xaçmazda 
“QКПqКг ФШЧsОrЯ” гКЯШНЮ, Lənkəranda tomat və pivə ТsЭОСsКХı гКЯШНХКrı, AЛşОrШЧНК “AгЛОЧЭШ-
ЧТЭ”гКЯШНЮ, NКбхıvan BeynəХбКХq AОrШpШrЭЮ, ŞКЦКбı ЭОХОЯТгШr гКЯШНЮ, NКбхıЯКЧНК süН Цəhsulu 
ТsЭОСsКХı sОбТ, QКб rКвШЧЮЧНК ПıЧНıq ОЦКХı sОбТ, Şəkidə meyvə şТrəsi istehsal edən zavod, Culfa- 
NКбхıЯКЧ ЦКРТsЭrКХ qКг Фəməri, Babək rayonunda beton istehsal edəЧ гКЯШН, BКФı, Gəncə, 
NКбхıЯКЧ, QЮЛК Яə digər şəhərlərdə olimpiya- idman kompleksləri, müasir mehmanxana kompleksləri 
tikilib istifadəyə verilЦТşdir. 

XX1 əsrin ilk 5 ilində 108 sənaye müəssisəsi və istehsal sahəsТ ЭТФТХТЛ ТsЭТsЦКrК ЯОrТХЦТşНТr. 
TТФТЧЭТ qЮrКşНırЦК ТşХərinin maya dəyərinin 55- 65% -ЧТ ЭТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХХКrı Яə ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧК 
çəkilən xərclər təşФТХ ОНТr. TТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХ rОsЮrsХКrıЧК ШХКЧ ЭələЛКЭıЧ 80% -ni sənayenin tikinti 
ЦКЭОrТКХХКrı, ЦОЭКХХЮrРТвК, КğКМ ОЦКХı Яə sellüloz- ФКğıг sКСələri təmin edir. 

Xalq tikililərТ ФШЧsЭrЮФsТвКsı ОЭТЛКrТХə çox münasib və əХЯОrТşХТ, ТqЭТsКНТ Мəhətdən sərfəli, bədii 
keyfiyyət ünsürləri etibarilə olduqca səciyyəvidir.  

Xalq tikililəri bizə вОrХТ ТЧşККЭ ЦКЭОrТКХХКrıЧНКЧ ЦКФsТЦЮЦ Яə səmərəli istifadə etmək 
nümunələrini göstərir.  
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Cəmiyyət, təşФТХКЭ ТЧsКЧХКr КrКsıЧНК əlaqələrТЧ вКrКЭНığı şəФТХНТr. İЧsКЧХığК ən böyük xidmət bu 

şəkli mükəmməlləşНТrЦəkdir. Mükəmməl individ köhnə əlaqələri yeniləri ilə əvəz etmir, yenilərini 
вКrКНır, ФöСЧələrin isə təbiətini dəвТşНТrТr.(EХ НОвТЦТ). 

Açar sözlər: kimya, məСlul, su, şəhər, вaşaвış bТnaları, tТkТntТ, ekologТвa.  
   

ƏDƏBİВВAT 
1. Əlizadə Q.M. AzərbКвМКЧ бКХq ЦОЦКrХığı Б1Б- XX əsrlərdə. Azərbaycan CCP Mədəniyyət 

NКгТrХТвТЧТЧ “QıгıХ Şərq” ЦətbəəsТ. BКФı – 11.X11.1957-ci il. səh: 8. 
2. Əhədov Abdulla. Kimya möcüzələr вКrКНır. KШЦЦЮЧТsЭ NəşrТввКЭıЧıЧ Цətbəəsi Gənclik NəşrТввКЭı, 

BКФı- 30.111. 1971- ci il. səh: 69, 72, 74, 75. 
3. Rüstəmov P. Kimya möcüzələri. Azərbaycan CCP. MədəniyyəЭ NКгТrХТвТЧТЧ “QıгıХ Şərq” Цətbəəsi. 

BКФı, 4. Б11. 1959- cu il. səh: 56. 
4. XəХТХШЯ ƏУНər. Kimya tarixindən səhifələr. Gənclik NəşrТввКЭı. “ВОЧТ KТЭКЛ” ЦətbəəsТ. BКФı.1984- cü il. səh: 17. 

 

А. .  
    

  
 

       ,    
   ,  ,  ,  , 
      . 

юч ы  : я, , , ,  я, , я.  
  

A.N.Humbatova 
Role of chemistry in construction 

 
SUMMARY 

In article are stated chemical materials used in construction, particularly for materials with astringent 
properties, paints, encasement materials, construction adhesives, plastic and composite materials and etc. 

 Key words: chemical, solution, water, city, living building, construction, ecology.  

 

UOT 693.54  

S.A. FərгəlТвОv 
AzərbaвМКn MОmКrlıq və İnşККt UnvОrsТtОtТ 

 
TİKİNTİNİN BAŞ PLANININ LAВİHƏLƏNDİRİLMƏSİ ZAMANI ВERLƏŞKƏ 

SAHƏLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI 
 
TТФТЧЭТЧТЧ ЛКş pХКЧı ТМrК üМüЧ əsas layihə sənəНТНТr, ЛЮrКНК ЭТФТЧЭТ ТsЭОСsКХıЧıЧ ЭəşФТХТ Цəsələləri 

həll edilməlidir ki,bu da tikintidə müxtəlif tikinti təsərrüПКЭı ШЛвОФЭХərТЧТЧ : вШХЮЧ, КЧЛКrХКrıЧ, 
ТsЭОСsКХ ЛКгКsı ШЛвОФЭХərinin, inzibati-məТşəЭ ЛТЧКХКrıЧıЧ, ЦüСəЧНТs şəbəkələrinin və s. yerləşНТrТХ-
məsini əhatə ОНТr. AвНıЧНır ФТ, ШЧХКrıЧ вОrХəşЦəsi üçün müəyyən torpaq sahəsi tələb olunur ki, onun 

sahəsТ СКгır ЭТФТЧЭТ ШЛвОФЭТ üхüЧ КвrıХКЧ ЭШrpКq sКСəsindən çoxdur. 
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İХФ ЛКбışНКЧ ЭТФТЧЭТЧТЧ ЛКş pХКЧıЧ Эərtib edilməsinin səmərəХТХТФ ЦОвКrı ЭТФТЧЭТ ЦОвНКЧхКХКrı 
sahələrТЧТЧ ЦТЧТЦЮЦХКşНırıХЦКsıЧı СОsКЛ ОЭЦək olar, çünki, torpaq hüququnun (daimi və ya 

müvəqqəti) dəyərТ НКТЦ КrЭır. LКФТЧ ЭТФТЧЭТ ЦОвНКЧхКХКrı, sКСələrТЧТЧ ЦТЧТЦЮЦХКşНırıХЦКsı əmək 

rОsЮrsХКrıЧıЧ ЦТЧТЦЮЦХКşНırıХЦКsı ТХə ЛКğХıНır, ЛЮ НК sШЧ Чəticədə tikinti müddəЭТЧТЧ ЮгКНıХЦКsıЧК 
və eləcə də СКгır НКşıЧЦКг ШЛвОФЭТЧ ТsЭТПКНəyə verilməsindən gəХТrТЧ qКгКЧıХЦКsı ЦüННətinin 

ЮгКНıХЦКsıЧК səbəb olur. Beləliklə, ТНОКХ ПШrЦКНК ЯОrТХЦТş ЦəsələЧТЧ sТsЭОЦХТ qШвЮХЮşЮЧК ЛТr НОвТХ, 
kompleks amillər daxildir. Bu amillər bir-biri ilə ЛКş ЭТФТЧЭТ pХКЧıЧıЧ ЭТФТЧЭТsТЧТЧ ШpЭТЦКХ ЭəşФТХТ ТХə 

ЛКğХıНır Д2] . 
TТФТЧЭТЧТЧ ЛКş pХКЧıЧ ХКвТСələndirilməsТ гКЦКЧı ЭШrpКq sКСələrТЧТЧ ШpЭТЦКХХКşНırıХЦКsı 

məsələsТЧТЧ КФЭЮКХХığıЧı Эəsdiq etmək üçün investisiyalar nəzəriyyəsinə və alqoritmlərin 

əlaqələndirilməsi nəzəriyyəsinə əsaslanan modeli nəzərdən keçirəФ. İХФ вКЧКşЦКНК ШЛвОФЭХərin 

tikintisini əmək məsrəflərТЧТЧ (Q) ЦТqНКrı ТХə müəyyən etməФ ШХКr. BЮ гКЦКЧ rОsЮrsХКrıЧ üЦЮЦТ 
sКвı (R) Яə tikintinin ümumi müddəti (T) də nəzərə КХıЧır, ЛОХə ФТ, ШЧХКr КrКsıЧНК Цüəyyən nisbət 

mövcuddur : 

T=Q / R 

 Obyekt istifadəyə verildikdən sonra daxil olan pul gəlirlərТ СОsКЛХКЧıХır, ЛЮ гКЦКЧ СКгır ЭТФТЧЭТ 
obyektinin istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar icarə ödəЧТşХəri nəzərə КХıЧır. GösЭəriləЧ pЮХ КбıЧХКrıЧı 
öг ПШrЦКsıЧК Рörə КşКğıНКФı ФТЦТ ЦШНОХХəşНТrЦəФ ШХКr ( şəkil 1). 

 Tikinti müddəti V gəlir istismar müddəti  

 

 

       Tikinti müddəti         V           gəlir                   istismar müddəti  

 

Tt l                                                                                 N 1l 

  

                                R 

 

                  0                                  T           T+1          T+2         T+3                                       
T+N-1     T+N 

 
Şəkil 1. Obyektin tikinti və istismar modeli. 

 

 Bu modeldə ФШШrНТЧКЧЭ ЛКşХКЧğıМıЧНК ШЛвОФЭТЧ ЭТФТЧЭТsТЧТЧ ЛКşХКЧЦКsı göstərilir və onun 

müddəti T ilə, istifadə müddəЭТ, ЮвğЮЧ ШХКrКq, N ТХə müəyyəЧ ОНТХЦТşНТr. DКşıЧЦКг əЦХКФıЧ ТМКrə 

gəlirindən xalis əməliyyat gəХТrТ (NOİ) вКrКЧır ФТ, ЛЮ РösЭərТМТЧТ НТsФШЧЭХКşНırıХЦКЧı НК Чəzərə alsaq, 

КşКğıНКФı ФТЦТ СОsКЛХКЦКq ШХКr. 

 NOI = 


N

i 0

 iT

V
                                                           (1) 

 BЮrКНК К = (1+E), E НТsФШЧЭ ЧШrЦКsıНı        

 ί- ТХТЧ sırК ТЧНОФsТНТr. 
 ВЮбКrıНКФı РösЭərТМТЧТ КşКğıНКФı НüsЭЮrК хОЯТrə bilərik. 

 NOI =  -T V

N




 

1


                                                         (2) 
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Annuitet postnumurand üçün anoloji formul belə olar: 

   NOI =  -T V

N




 

1


                                                      (3) 

 Qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, Рəlirlərin böyük həcmdə pХКЧХКşНırıХЦКsı гКЦКЧı  
( N ) a-N=0 ШХКr. ƏРər a-T göstərТМТsТЧТ sırКХКrК (1-TLn+1/2T2xln2-1/6 T3ln3+….) 
 O zaman 1. ifadəsindən 3 ifadəsinə qədər dəвТşəЧ НТsФШЧЭ ЧШrЦКsı Яə tikinti müddətinin 2 ilə 

qədər ШХНЮğЮ şəraitdə göstəriləЧ sırКЧıЧ вКХЧıг бətti elementlərindən istifadə etmək olar. 

Bu zaman nəzərə КХsКq ФТ, T=Q/ R, вЮбКrıНКФı ПШrЦЮХХКrı КşКğıНКФı ФТЦТ вКгЦКq ШХКr: 
   VBRQNOI  ln/1                                     (4) 

Burada B- хШбКХНıМıНır, Ш, КЧЧЮТЭОЭТЧ ЧöЯüЧНən və qəЛЮХ ОНТХЦТş НТsФШЧЭЮЧ ЧШrЦКsıЧНКЧ 
КsıХıНır. 

ВЮбКrıНКФı ПШrЦЮХНКЧ ЛОХə nəticəyə gəlmək olar ki : 

TТФТЧЭТЧТЧ ЛКş pХКЧıЧНК вОrХəşНТrТХЦТş ТЧгТЛКЭТ-məТşəЭ ЛТЧКХКrıЧıЧ ərazilərinin əsasəЧ КsıХı 
ШХНЮqХКrı rОsЮrsХКrıЧ sКвı Чə qədər az olarsa, xalis əməliyyat gəliri bir o qədər az olar. Tikintinin 

təşФТХТЧТЧ ХКвТСələri daxilində həyata keçiriləЧ ЛТгТЦ ЭТФТЧЭТЧТЧ ЛКş pХКЧıЧ ХКвТСələndirilməsi 

təcrübəsinə əsasən üç növbəХТХТФ Тş şəraitində hər bir əmək resursuna təxminən müvəqqəЭТ ЛТЧКХКrıЧ 
netto ərazisinin 1,5 m2-i və ya torpaq sahəsinin brutto ərazisinin 3m2-ə Нüşər [4]. 

Müvəqqəti torpaq istifadəçiləri tərəfindən torpaq sahələrinin mülkiyyət sahiblərinə vurulan 

гТвКЧıЧ öНənilməsТ qКвНКХКrı ТşХəЧТЛ СКгırХКЧЦışНır. LКФТЧ hal- СКгırНК ЦüЯКПТq ЭКrТПХərin 

СОsКЛХКЧЦКsı üхüЧ ЯКСТН ЦОЭШНТФК вШбНЮr (ЦəsələЧ, СОsКЛХКЦК КşКğıНКФı üsЮХХКrХК КpКrıХК ЛТХər: 

sКЭışıЧ ЭШrpКğıЧ КвrıХЦКsıЧıЧ Яə ЛöХРüsüЧüЧ , qКХığıЧ Яə s. müqayisəli ) , eləcə də ШЧХКrıЧ 
müəyyənləşНТrТХЦəsində regional prinsipdə mövcuddur. 

OНЮr ФТ, ЭШrpКğıЧ ТsЭТПКНəsinə görə ödəЧТşТЧ СОsКЛХКЧЦКsı НüsЭЮrЮЧЮ əməФ rОsЮrsХКrıЧНКЧ 
istifadəyə görə ödəЧТş НüsЭЮrЮ ТХə eyniləşНТrЦək olar. 

  EGA = L·R                                       (5) 

Burada - L tarif əЦsКХıНır. 
Qeyd etmək lazıЦНır ФТ, MТМrШsШПЭ PrОПОМЭ TТpХТ ХКвТСələrin idarəetmə prШqrКЦХКrıЧНК 

göstəriləЧ ЭКrТПТ ЯОrТХЦТş rОsЮrsК Рörə ödəЧТş ПШrЦКsı ФТЦТ Нə qəbul etməyə imkan verir. Bununla 

belə layihələrin idarə ШХЮЧЦКsı üгrə bu cür proqramlarda digər tarif əməФ rОsЮrsХКrıЧıЧ istifadəsi ilə 

əlaqədar əmək məsrəflərinin ödənilməsi (W) də tətbiq edilə bilər. Odur ki, əməyin ödənilməsi üzrə 

xərclərin də daxil edilməsini məqsədəЮвğЮЧ СОsКЛ ОЭЦək olar: 

FPR = RTW                                       (6) 

Çox zaman TR hasili müxtəХТП ЯКrТКЧЭХı ШХЮr Яə rОsЮrsХКrıЧ sКвıЧНКЧ КsıХı НОвТХНТr, ШНЮr ФТ, 
göstəriləЧ НüsЭЮrЮ КşКğıНКФı ФТЦТ Нə vermək olar: 

FPR = W·Q 

ВЮбКrıНК РösЭəriləЧ НüsЭЮrХКrı üЦЮЦТХəşНТrərəФ КşКğıНКФı ФТЦТ ТПКНə etmək olar: 

Г= NOİ - EGA - FPR = (1- Q/R ln)·B·V - L·R-W·Q                   (7)  

 

AбırıЧМı ТПКНəЧТ rОsЮrsХКrıЧ sКвıЧК Рörə НТППОrОЧsТвКХКşНırЦКqХК Яə КХıЧЦış ЧəticəЧТ sıПırК 
bərabərləşНТrЦəklə rОsЮrsХКrıЧ ШpЭТЦКХ sКвıЧıЧ СОsКЛХКЧЦКsı НüsЭЮrЮЧЮ КşКğıНКФı ФТЦТ ЯОrЦək olar, 

 R opt = 
L

VBQ ln
                                                    (8) 
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 Göstərilən düstur torpaq sahəsТЧТЧ ШpЭТЦКХХığı ТХə ЛКğХıНır. BЮ НüsЭЮrЮЧ əhəmiyyəti məhz, 

hər şОвНən əvvəХ, ЭТФТЧЭТ üхüЧ КвrıХЦış ЭШrpКq sКСəsТЧТЧ ШpЭТЦКХХığıЧıЧ Чəzəri cəhətdən 

əsКsХКЧНırıХЦКsıЧНКНır. Məsələn, həmin formula görə К=1(О=0) ШХКrsК, rОsЮrsХКrıЧ ШpЭТЦКХ sКвı 
sıПırК Лərabər olar. Həqiqətən, zaman keçdikcə pulun dəyərinin qeydə КХıЧЦКsı РöЭürüХНüФНə 

ТşТЧ ЭОгХТФХə yerinə yetirilməsi üçün iqtisadi stimul da aradan РöЭürüХür. ƏРər rОsЮrsХКrıЧ 
ödənilməsi ilə ЛКğХı ШХКЧ ЭКrТПТ (L) КгКХЭЦКХı ШХsКq, Ш гКЦКЧ ТМrКхıХКrıЧ sКвıЧıЧ КrЭırıХЦКsı 
ПКвНКХı ШХЮr, ЛЮ Тsə ЭТФТЧЭТ ЦОвНКЧхКsıЧıЧ sКСəsТЧТЧ КrЭırЦКsıЧК səbəb olur. Eynilə həmin nəti-

cəyə СКгır ШЛвОФЭТЧ (V)ТМКrəyə verilməsindən əldə edilən gəХТrТЧ КrЭırıХЦКsı СОsКЛıЧК ЧКТХ ШХЦКq 
olar [6]. 

Beləliklə, КХНığıЦıг НüsЭЮrЮ Цəhdud hədlərdə ən əsas parametrlərin dəqiq təСХТХТЧТЧ КpКrıХ-
ЦКsıЧК ТЦФКЧ ЯОrТr. 

LКФТЧ ЛКş ЭТФТЧЭТ pХКЧıЧıЧ prКФЭТФТ ХКвТСələndirilməsТ гКЦКЧı sКСənin optimalХığı ЛТr хШб 
digər amillərdən, məsələn, ən çox yükləЧЦТş ЧöЯЛədə fəhlələrin qəЛЮХ ОНТХЦТş ЧöЯЛəlilik 

səviyyəsindəЧ КsıХıНır. TШrpКq sКСəsТЧТЧ ШpЭТЦКХХКşЦК səviyəsinə, eləcə də anbar sahələrinə 

təsir göstərə bilər. Belə ki, anbar sahəsi tikintinin tempi azaХНıqМК КгКХır, ХКФТЧ ЛЮ гКЦКЧ üЦЮЦТ 
müddəЭТ КrЭЦış ШХЮr. BОХəliklə, tikinti müddəЭТ КгКХНıqМК вКrКНıХКЧ НКşıЧЦКг əmlaka görə 

qКгКЧıХКЧ Рəlirin əldə ШХЮЧЦКsı ЦüННəЭТ вКбıЧХКşır Яə ЭТФТЧЭТ ЦОвНКЧхКsı üхüЧ ЭШrpКq sКСəsinin 

КвrıХЦК ЦüННəЭТ КгКХır, ХКФТЧ ЛЮ гКЦan torpaq sahəsТ öгü КrЭЦış ШХКМКq. TШrpКq sКСəsinin 

КrЭЦКsı üхüЧ Цüəyyən həНН ЦöЯМЮННЮr ФТ, ЛЮ НК ЛТr sırК Цəcburi məhdudiyyətlərlə ЛКğХıНır Д5] 
Məcburi məhdudiyyətlərə şəraitdəЧ КsıХı ШХЦКвКrКq вОrТЧə yetirilməsi olan məhdudiyyətləri 

aid etmək olar. 

Bu ilk növbədə ЭТФТЧЭТ ЦОвНКЧхКХКrı üхüЧ Эəbii məhdudiyyətlərdir (məsələn, mövcud 

НКşıЧЦКг ШЛвОФЭХər və ШЧХКrıЧ ЦüСКПТгə гШЧКХКrı ТХə ЛКğХı ШХКЧ). 
BЮЧЮЧХК вКЧКşı, ЭТФТЧЭТ ЭəsərrüПКЭıЧıЧ ЛТr хШб ШЛвОФЭХəri müvafiq xarici normativlərlə müəy-

yənləşТr. Məsələn, qЮrКşНırıМı ФrКЧХКr ЛОвЧəlxalq qaydalarla tənzimlənəЧ ЧШrЦКХКrК ЮвğЮЧ 
yerləşНТrЦəХТНТr, ШЧХКrıЧ ЭəhlükəsТг ТsЭТsЦКrı Тsə tikintidə əmək təhlükəsizliyini müəyyən edən 

digər qКвНКХКrК ЮвğЮЧ КpКrıХЦКХıНır. Д1]. TТФТЧЭТ ТsЭОСsКХıЧıЧ ЭəşФТХТЧНə gigiyenik tələblər də 

(ЭТФТЧЭТ ЦОвНКЧхКsıЧıЧ sКСəsinə təsir göstərən) müvafiq təlimatlarda göstərilir). 

BЮЧЮЧХК вКЧКşı, ЭТФТЧЭТ üхüЧ КвrıХКЧ ЭШrpКq sКСələrТЧТЧ ШpЭТЦКХХКşНırıХЦКsıЧıЧ rОКХ Цə-

sələləri bilavasitə təqЯТЦ pХКЧı ТХə ЛКğХıНır. BОХə ki, məhz təqЯТЦ pХКЧı əsКsıЧНК ТşхТХərin hərəkət 

qrКПТФТ ПШrЦКХКşır, ШЧЮЧ ЦКФsТЦКХ səviyyəsinə görə inzibati məТşəЭ ЛТЧКХКrıЧ sКСəsi müəyyən 

edilir. [3]  

Beləliklə, təqЯТЦ pХКЧıЧıЧ ТsЭТПКНə edilməsТ СОsКЛıЧК qКrşıвК qШвЮХКЧ Яəzifənin yerinəye-

tiriməsТ ТşхТХərin maksimum hərəkət qrafikТЧТЧ КгКХНıХЦКsıЧı Эəmin edə bilər. 

Digər tərəfdən təqЯТЦ pХКЧı əsКsıЧНК ЭТФТЧЭТ ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ ЭəМСТгКЭ qrКПТФТ ПШrЦКХКşНırıХır 
ki, onХКrıЧ вОrХəşНТrТХЦəsТ КвrıХКЧ ЭШrpКq sКСəsinə təsir göstərir. Beləliklə, bu mövqedən 

вКЧКşЦКХı ШХsКq, qКrşıвК qШвЮХКЧ Яəzifənin yerinə yetirilməsТ ЦКЭОrТКХХКrıЧ ТЧЭОЧsТЯХТвТЧТЧ 
ЦКФsТЦЮЦХКşНırıХЦКsıЧı КгКХНК ЛТХər. 

KШЦpХОФs ЦТЧТЦЮЦХКşНırıХЦКsıЧı Эəmin edə bilən ən əsas parametrlərdən tikintinin ümumi 

müddəti və ehtiyat müddətini (azad və tam) göstərmək ola bilər. Lakin onХКrıЧ ТНКrəetmə 

parametrləri kimi istifadə edilməsi (7 düsturunda) göstərТХЦТş Чəticəni vermir. Odur ki, praktiki 

olaraq, məqsədəЮвğЮЧ КХЭОrЧКЭТЯ ФТЦТ MТМrШsШПЭ PrШУОМЭ ЭТpХТ ХКвТСələrin idarə ШХЮЧЦКsı 
prШqrКЦı хərçivəsində bilavasitə təqЯТЦ pХКЧıЧНК ЭТФТЧЭТ ТsЭОСsКХıЧıЧ ТЦТЭКsТШЧ ЦШНОХХəşНТrЦə 

ЦОЭШНТФКsıЧıЧ вКrКНıХЦКsıЧı Эəklif etmək olar. 
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NƏTICƏ 
TТФТЧЭТЧТЧ ЛКş pХКЧıЧ ХКвТСələndirilməsТ ЧШrЦКХКrı üгrə КpКrıХКЧ ЭəСХТХ  ЭТФТЧЭТ ЦОвНКЧхК-

ХКrıЧıЧ ərazisinin tikintinin konkret parametrlərindən kifayət qədər mürəkkəЛ КsıХıХığıЧıЧ 
ШХНЮğЮЧЮ Цüəyyən etməyə ТЦФКЧ ЯОrТr.TТФТЧЭТ ЦОвНКЧхКХКrı üхüЧ Эələb olunan ərazi ilə mövcud 

təqЯТЦ pХКЧıЧК ЮвğЮЧ ШХКrКq Пəhlələrin hərəkət qrafikinə əsasən hesablanan əsas istehsal 

fəhlələrТЧТЧ ЦКФsТЦЮЦ sКвı КrКsıЧНКФı КsıХıХıq ЛКrədə belə demək mümkün deyil.Optimal 

ЭТФТЧЭТЧТЧ ЛКş pХКЧıЧ ХКвТСələndirilməsinin texniki-iqtisadi əsКsХКЧНırıХЦКsıЧıЧ гəruriliyini tələb 

edən əsas amillər, eləcə də təФХТП ШХЮЧКЧ ШpЭТЦКХХКşНırЦК ЦОЭШНЮЧЮЧ ТНКrəetmə layihələrinin 

ЦüКsТr prШqrКЦХКrıЧНК prКФЭТФТ МəhətdəЧ rОКХХКşНırıХЦКsı Чəzəri cəhətdən müəyyənləşdiril-

ЦТşНТr.  
Açar sözlər: tТkТntТnТn baş planı, tТkТntТ meвdanхası, təqvТm planı, laвТСənin texniki-iqtisadi 

əsaslandırılması. 
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S.A.Farzaliyev 
 

Optimization of location areas during the projection of the general construction plan 
 

SUMMARY 
The analyse conducted on the norms of the projection of a general construction plan enables to 

define a rather complex correlation of the area of building grounds from concrete construction parame-
ters. It is impossible to say the same thing about the correlation between the maximum number of main 
construction workers calculated on the base of movement of the workers according to the current 
calendar plan and the area demanded for construction grounds. The main aspects requir ing the necessity 

of technical-economic substantiation of designing a general plan of the optimal construction as well as 
practical realization of the proposed optimization method in the modern programs of management 
projects has theoretically defined.  

Key words: general construction plan, building grounds, calendar plan, technical-economic subs-

tantiation of the project. 

  



İnşККt   Elmi əsərlər 

 64 

 
.А.  

 
        

 
 

        
        

.         
     ,   -

      . 
   ,    -

      ,  
         

   
юч ы  : ,  ,  , - -

  . 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 626.421 

Э.Э.  

 -   

 

      
     II  

  

 

«А я»:        
        II   

.           
       . 

  ,    ,     
  ,        

   ,     -    
 .      ,  

        . 
  -      

,          .  

        
    ,     

   . ,      
         ,   
    . 

,    ,    

,    N        
 .         

. . , . .   .   

 ,      ,   
       ,   -

  ,     

    

 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

 66 

 

,           

;          
.  

      ( .1). 
         

        : 
,                                (1) 

         ,  
      . 

        -

 .  
         

        : 
                                        (2) 

          . 
         

    ,   
 , . 

         
         : 

                        (3) 

     ;  -

     . 

 
 1.           

II-      . 
 

 (3)     : 
                       (4) 

         

,        -

      . 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

 67 

 

 ,      
   : 

                             (5) 

   (1)  (2)   (5)    
 : 

 

=               (6) 

     (6)    : 

 

+                            (7) 

: 

                                (8) 

          
 ,         

  ,   : 
                        (9) 

 

        

   (9)  (10)  (7)     : 
                                 (11) 

  
                   (12) 

   (11)      
(  =0): 

 

              (13) 

  (11)      (13)  
   . 

 

                                             (14) 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

 68 

 

       (13). 
      (11),    -

    (11)   =0. 
         =0  

 : 
                                     (15) 

      (14)  -

        

  ,       ,  
: 

 
,     , 

  : 
                          (17)  

   (17)      (16)    
   .      

          
 . 

      (16)   
      ,    o  

      . 
    (15)  (17) ,      

        .   -

          
 : 

                                       (18) 

  : 

              (19) 

 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

 69 

        : 

                                                (20) 

 ,       
          

 ,       .  
   - ,      

-         ,  
         .  

К  :  , , , . 
 

 

1. . . . “      ”."  ", 
, 1989, 590 .  

2. R.F.AЛКsoЯ, K.M.MəЦЦəНoЯ, Г.S.MЮsКвОЯ “DənТг СТНroЭОбnТФТ qЮrğЮХКrı, NОПЭТn, qКгın sКбХКnıХЦКsı 
Яə nəqХТ. DərsХТФ, BКФı, 2010, 448 s. 

3. . .  «     ». - -  " ", , 1967 -230 c. 

 

E.E.Həsənov  

 

”HТНЫШtОxЧТФТ qЮЫğЮХКЫНК tədbiq olunan çərçivə tТpХТ ФШЧЬtЫЮФЬТвЧıЧ КşКğı ЫТРОХТЧТЧ 

II tТp ЛКtКЧ ХвШЬЯКЫТ qЫЮЧtКЫНК НОПШЫЦКЬТвКвК СОЬКЛХКЧЦКЬı ” 

 

БоLASƏ 

II tip batan lyosvari qrutlarda təsadüfi mərkəzi nəmlənmə nəticəsində ЛКЭЦК НОПorЦКsТвКsı əmələ gəlir, 
ki bu səbəbdən həmin qruntlar üzərində qЮrКşНırıХКn ФonsЭrЮФsЮвКХКrın НОПorЦКsТвК СОsКЛХКnması хoб ЯКМТЛ 
məsələyə çevrilir. DОПorЦКsТвК СОsКЛХКnЦКsı məsələsi Fuss-Vinkler modelinə əsasən КpКrıХЦış Яə nəticədə 
НТЛ ФonsЭrЮФsТвКsının əyilmə və yerdəвТşЦə НüsЭЮrХКrı ЭКpıХЦışНır.  

Açar sözlər: ƏвТМТ ЦoЦОnЭ, вОrНəвТşЦə, funksiya, deformasiya. 

 

E.E.Hasanov  

 

"Deformation calculation of the lower crossbar of the frame construction 

applied on hydraulic structures on the II type of subsiding soils of settlement" 

 
SUMMARY 

In the presented article they study deformation calculation of lower beam of frame construction on 

structurally unsteady loess soil of II type according to setting. They found the expressions of both the angle 
of turning and displacement of the middle of beam under bending. 

Key words: bendinq moment, bendinq, function, deformation. 
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UOT 621.382 

N.Səfərov, Q.Əhmədov, S.Əhmədov 

AzərbaвМan MEA FТгТФa İnstТtutu, Sumqaвıt DöЯХət Universiteti 

 

HELİOQURĞULARIN RADIASIВADAN QIГMAВA DнГоMLоLоВо 

 

Müбtəlif region və iqlim şəraitləri üçün verilmiş temperatur rejimində kollektorlarda polimerlə-

rin tətbiqi məqsədəuвğunluğunu müəввən etməвə imkan verən günəş kollektorlarının istilik hasilatı-
nın hesabat metodikası işlənib haгırlanmışdır. Bu metodika həmçinin sıfır istilik tutumlu günəş kol-
lektorlarının riвaгi modelini, həm də birelementli riвaгi modeli realiгə olunmasına imkan вaradır.  

PoХТЦОr ФoХХОФЭorХКrı Эədqiq edən bir çox müəlliflər müxtəХТП ТqХТЦ şəraitlərində ТsЭТХТФ СКsТХКЭınК 
görə bir neçə ФonsЭrЮФsТвК ЯКrТКnЭХКrı КrКsınНК ЦüqКвТsəvi analizi və miqdari qiymətləndirməni 

tələb edir [1]. Bu səbəbdən yenТ ФonsЭrЮФsТвКХı Рünəş ФoХХОФЭorХКrı Яə onХКrın əsКsınНК СОХТosТs-

temlərin texniki cəhətdən ТşХənТЛ СКгırХКnЦКsının ən mühim mərhələsТ ФТЦТ СОsКЛКЭ КsıХıХıqХКrının 
РОnТş ТsЭТПКНəsinin zərЮrТХТвТ вКrКnır.  

Indiyə qədər КpКrıХЦış ЭəНqТqКЭХКrНК İBM PC ЭТpХТ СОsКЛХКЦК ЦКşınХКrında günəş ФoХХОФЭorХКrının 
ТsЭТХТФ СКsТХКЭının СОsКЛКЭ ЦОЭoНТФКsı ТşХənТЛ СКгırХКnЦışНır Д1, 2Ж. BЮ гКЦКn proqrКЦ ЭəЦТnКЭı PКsФКХ 
dilində вКгıХЦışНır. LКФТn, ЦüКsТr НöЯrНə yüksək sürətli kompyuterlərin elmə ТnЭОqrКsТвКsı ТХə bu kimi 

hesabatlara və proqram təЦТnКЭınК ФorrОФsə edilməsi zərurəЭТ вКrКnНı. BОХəliklə, bizim tərəfdən ТşХənib 

СКгırХКnЦış proqrКЦ ЭəЦТnКЭı ЦüКsТr səviyyəli yeni nəsl kompyuterlər üçün nəzərdə ЭЮЭЮХЦЮşНЮr Яə 

həЦ sıПır ТsЭТХТФЭЮЭЮЦХЮ Рünəş ФoХlektorunun riyazi modelini, həm də ЛТrОХОЦОnЭХТ rТвКгТ ЦoНОХТ qЮrЦКğК 
ТЦФКn ЯОrТr. IşlənЦТş proqrКЦ ЭəЦТnКЭı ЛТrЛКşК Яə səpТХЦТş Рünəş şüКХКnЦКsının sЭКЭТsЭТФ ЯОrТХənlərinə 

görə kollektorun səthinə Нüşən günəş şüКХКnЦКsının sıбХığının sККЭХКr üгrə pКвХКnЦКsını əldə etməyə 

ТЦФКn ЯОrТr. BЮnНКn ЛКşqК sıПır ТsЭТХТФ ЭЮЭЮЦХЮ ТsЭТХТФ СКsТХКЭı Яə birelementli modelə görə istilik 

СКsТХКЭını КХЦКğК, ТsЭТХТФ ТЭkisinin tam əЦsКХını, ТsЭТХТФ НКşıвıМısının orЭК ЭОЦpОraturunu, konvektiv 

istilikvermə əЦsКХını Яə şəffaf örtüyün temperaturunu təyin etməyə imkan verir.  

Saatlar üzrə verilənlərin qiymətləri əsКsınНК orЭК ТsЭТХТФ СКsТХКЭı, ПКвНКХı Тş əЦsКХı Яə günəş 
panellərinin effektivliyi təyin edilir. 

RОКХ ТqХТЦ şəraitində günəş ФoХХОФЭorХКrının ТşХəməsinin modelləşЦəsi ilə və onun konstruksiya 

parametrlərinin əsКsХКnНırıХЦКsınНКn ЛКşqК ТşХənТЛ СКгırХКnЦış ЦОЭoНТФК ФoХХОФЭorЮn ТsЭТХТФ 
ЭЮЭЮЦЮnЮn onЮn ТsЭТХТФ СКsТХКЭınК Эəsirinin ədədi tədqiqinə imkan verir. Bütün bu qiymətləndirmələr 

həm soyuma həm də qıгЦК rОУТЦХərində КpКrıХır.  
İnЭОnsТЯ qıгЦК КХЭınНК ТşХəyən müxtəХТП opЭТФ НОЭКХХКrın СКгırХКnЦКsınНКn öЭrü ЦКЭОrТКХ 

seçiminin həХХТ гКЦКnı ЦКЭОrТКХХКrın ЦüбЭəlif temperaturlarda möhkəmliyi və istiliyə dözümlüyü 

СКqqınНК ЛТХТФХər əldə oХЮnЦКsı хoб ЯКМТЛНТr. OpЭТФ НОЭКХХКr ЭТЦsКХınНК proвОФЭorХКrın ХТnгК Яə 

filtrlərТ, qıгНırıМı qЮrğЮХКrın ТХХüЦТnКЭorХКrı Яə s. nəzərdə ЭЮЭЮХЮr. İnЭОnsТЯ qıгЦК КХЭınНК ТşХəyən 

müxtəХТП opЭТФ НОЭКХХКrın СКгırХКnЦКsınНКn öЭrü ЦКЭОrТКХ sОхТЦТnТn СəХХТ гКЦКnı ЦКЭОrТКХХКrın 
müxtəlif temperaturlarda möhkəmliyi və istiliyə НöгüЦХüвü СКqqınНК ЛТХТФХər əldə oХЮnЦКsı хoб 
ЯКМТЛНТr. OpЭТФ НОЭКХХКr ЭТЦsКХınНК proвОФЭorХКrın ХТnгК Яə filtrlərТ, qıгНırıМı qЮrğЮХКrın ТХХüЦТnК-

ЭorХКrı Яə s. nəzərdə tutulur. Bir çox yeni optik materiallar üçün bu məlumatlar yoxdur. Buna səbəb 

– təkcə müasir dövrə ФТЦТ ЭОrЦoНöгüЦХüХüФ ФrТЭОrТвКsınК Яə onun təвТn oХЮnЦК ЦОЭoНХКrınК ЯКСТН 
ЛКбışХКrın oХЦКЦКsınНК НОвТХ, Сəm də ЛЮ ЦКЭОrТКХХКrın spОsТПТФХТвТnНədir. Nisbətən КşКğı 
termodözümlülük və möhkəmlik, kifayət qədər sıбıХЦКНКn хoб НКrЭıХЦКвК ЦüqКЯТmətin pТs oХЦКsı 
bu spesifikliyə aiddir. Bu isə öz növbəsində opЭТФ ЦКЭОrТКХХКrın ЭəЭЛТqТ üхün бКrКФЭОrТsЭТФКХКrın 
təвТnТ гКЦКnı ənənəvi mexaniki, məsələn müxtəХТП ЭОЦpОrКЭЮrХКrНК НКrЭıХЦК ЦОЭoНХКrın Эətbiqinin  
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çətinləşНТrТr. BОХə şəraitdə optik materialХКrın ЭОrЦoНöгüЦХüХüвünün ЛТrЛКşК sınКğının КpКrıХЦКsı 
böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

PoХТЦОr ЦКЭОrТКХНКn СКгırХКnЦış ОХə bir kollektora baxaq ki, bu zaman istilik udan panel iki 

paralel lövhədən ibarəЭНТr ФТ, onХКr НК öг КrКsınНК вКn Эərəfləri ilə ТsЭТХТФНКşıвıМı ФКnКХХКrХК 
birləşТrХər. Bu tip konstruksiya bir çox təНqТqКЭхıХКr Эərəfindən öг СОsКЛКЭХКrınНК əsas kimi 

РöЭürüХЦüşНür. 
SıПır ТsЭТХТФ ЭЮЭЮЦХЮ ЦoНОХТ КşКğıНКФı ФТЦТ вКгКrКq ТгКС ОЭЦək olar: 

                        (1) 

ВЮбКrıНК РösЭərilən konstruksiya üçün bunu yazmaq olar 

                                                       (2) 

burada - panelin daxili səthindən mayeyə istilikvermə əЦsКХı, VЭ/(Ц2xK) 

- pКnОХ ЦКЭОrТКХının ТsЭТХТФ ФОхТrТМТХТвТ, VЭ/ЦK 

İstilik itkiləri üz hissədən radiasiya və konvektiv tərkibli hissələrdən və arxa hissədən istilik 

ötürülməsindəki itkilərdən ibarətdir.  

                                                 (3) 

Arxa tərəfdən istilik itkiləri belə oХКМКqНır: 

                                                                     (4) 

burada - istilik izoləedicilərin istilik keçiriciliyi, Vt/(mxK) və - isə istilik izoləedicinin 

qКХınХığıНır, Ц. 
Xarici səthin istilik itkilərini udan səth və şəffaf örtüklərТn ТsЭТХТФ ЛКХКnsı sТsЭОЦ 

tənliklərinin həlli ilə müəyyən edirik: 

                                         (5) 

TОЦpОrКЭЮrЮn onЮn ЮгЮnХЮğЮ ЛoвЮnМК бəЭЭТ oХКrКq вКвıХЦКsı nəzərə КХınЦКqХК Рünəş 
ФoХХОФЭorЮnЮn ТşТni izah edən tənlik birelementli modelin əsКsını ЭəşФТХ ОНТr. 

                        (6) 

 bütün kollektoru xarakterizə etməklə bir elementdə cəmlənən xəyali istilik tutumudur, 

kC/(kqxK). 

 kəmiyyəЭТ şəffaf örtüyün istТХТФ ЭЮЭЮЦЮ СОsКЛКЭınНК ЭКЦ ТЭki əЦsКХının örЭüФНən ətrafa 

mühitə olan itki əЦsКХınК nТsЛətini nəzərə alan  düzəХТşТ ТХə təyin olunur. 

Ədədi tədqiqatlarda günəş ФoХХОФЭorЮnЮn ТФТ ТşхТ rОУТЦТ qəЛЮХ ОНТХЦТşНТr. BТrТnМТ rОУТЦ 310K (sЮ 
rezervuarlarınНК КНТ ТsЭТ sЮ ЭəМСТгКЭı) Яə ikinci rejim isə 330K-ə (məТşətdə isti su təМСТгКЭı) ЮвğЮn 
gəХТr. HОsКЛКЭ НöЯrü ТвЮХ Квı oХЦЮşНЮr. BЮ СКХНК BКФı-AЛşОron ТqХТЦ гonКsınК ЛКбıХЦışНır.İХФТn 
verilənlər də [3]-dən РöЭürüХЦüşНür. PКnОХТn НТЯКrının qКХınХığı 0,001Ц, СКЯК qКЭının qКХınХığı 
0,04m və arxa istilik izoləsТnТn qКХınХığı 0,03Ц ЭəşФТХ ОЭЦТşНТr. DТРər kəmiyyətlər isə bu cür 

oХЦЮşНЮr:  0,85;  0,2;  0,2;  0,04Vt/(mxK);  0,95;  0,88;  

1500Vt/m2xK; G – 0,083kq/san; 34400 kC/(kqxK). 
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ŞüКХКnЦКnın ЦКФsТЦКХ əldə oluna biləcəФ sıбХığı ЛЮ qЮrğЮНК 14ФVЭ/Ц2 tərtibində oХЦЮşНЮr. BЮ 
tələblər bir çox praktik hallar üçün təmamilə kifayəЭ ОНТr. SınКğК ОpoФsТН Яə optik yapışqКnХı Эəbəqə ilə 

olan nümunələr mərЮг qКХЦışНır. EХОЦОnЭХər sərbəst olaraq metal çərçivəyə sКХınЦış Яə xüsusi olaraq 

bütövlüyü və temperaturu müəyyənləşНТrən sensorlarla təМСТг oХЮnЦЮşНЮr ФТ, onХКr НК öг nöЯЛəsində 

НКğıХЦК ЦoЦОnЭТnТ Яə nümunənin daxili səthinin temperaturunu fiksə edir. Sərbəst yerləşЦТş pХКsЭТnКnın 
səthinin qeyri-ЛТrМТns qıгНırıХЦКsı гКЦКnı onНК Эəmiz əyilmə ilə səciyyələnən gərilmə-НОПorЦКsТвК СКХı 
ЛКş ЯОrТr. OnЮn НКбТХТ səthində НКrЭıХЦК Рərginlikləri olur ki, bu da ən təhlükəХТ СКХНır. 

Fokal müstəvidə və ФonsОnЭrКЭor oбЮ ЛoвЮnМК ОnОrУТnТn вКвıХЦКsı sЮ ТХə soyudulan, mütləq 

qara cismi imitasiya edən kolorimetrin köməyi ilə öyrənilir.  

Şəkil 1 və şəkil 2-də ЮвğЮn oХКrКq ПoФКХ ЦüsЭəvidə şüКХКnЦК sıбХığının НТКЦОЭrТ 200ЦЦ oХКn 
diafraqma üçün normal günəş rКНТКsТвКsınНКn КsıХıХığı Яə konsentratorun oxu boyunca şüalanma 

sıбХığının НəвТşЦəsТ ЯОrТХЦТşНТr. Bu konsentratorun nəzəri olaraq fokal kölgəsi təxminən 10mm 

təşФТХ ОЭЦəХТ oХНЮğЮnК ЛКбЦКвКrКq, onЮn qОвrТ-dəqiq həndəsТ ПorЦКsınК ЦКХТФ oХЦКsı səbəbindən 

onun faktiki fokal kölgəsi təxminən 50mm təşФТХ ОНТr. BЮnК Рörə ЦКФsТЦКХ nКТХ oХЮnКn şüКХКnЦК 
sıбХığı 200ФФКХ/Ц2 oХЦЮşНЮr ФТ, ЛЮ НК onНКn Лəzi praktik hallar üçün istifadə oХЮnЦКsınНКn öЭrü 
tələblərə cavab verir. Konsentratorun oxu boyunca istilik selinin nisbətən zəif dəвТşЦəsТ (şəkil 2) 

ПoФЮsЮn poгЮХЦКsınНКn ТsЭПКНə oХЮnЦКsını ТsЭТХТФ pКrКЦОЭrХərinin tənzimlənməsində kifayət qədər 

dəqiq metod kimi istifadəyə imkan verir.  

Istifadə olunan kolorimetr tipi diafraqma ölçüsünə görə təkcə şüКХКnЦК sıбХığını Эəyin 

etdiyindən, fokal müstəvidə və ona paralel müstəvilərdə ЭОЦpОrКЭЮrЮn вКвıХЦКsı Сər bir konkret 

halda termocütün köməyi ilə yerinə вОЭТrТХЦТşНТr. BЮ öХхЦələr göstərdi ki, 40mm-lik kölgədə demək 

oХКr ФТ, ПoФЮsХКşЦКnın poгЮХЦКsının ЛüЭün Эədqiq olunan diapazonunda temperaturun kənara 

хıбЦКsı 10%-dən КrЭıq oХЦКЦışНır, ЛЮ Тsə təmamilə qənaətbəбşНТr. 
Üç növ həm sənayedə hal-СКгırНК ТsЭТПКНə olunan və olunmayan optik materiallardan haгırlan-

Цış qКХınХığı 3ЦЦ-dən 8-mm-ə qədər olan diametri 30-50mm olan dairəvi nümunələr sınКğК хəkil-

ЦТşdir. Təbəqələr nümunənТn НКğıХЦК ЦoЦОnЭТnТ Яə qıгНırıХЦКвКn НКбТХТ səthinin temperaturunu 

fiksə edən ЭКЦХıq qОвНОНТМТsТ Яə termocütlə təМСТг oХЮnЦЮşНЮr.  
 

 
Şəkil 1. Fokal müstəvidə şüaХanma enerУТsТ sıбХığının normal günəş şüası raНТasТвasınНan asıХıХığı 
 

MКЭОrТКХın ЭОpХoПТгТФТ бКssələrini məlum qəbul edərək, göstərmək olar ki, təbəqə səthinə məlum 

istilik selinə, daxili səthin temperaturuna və НКğıХЦК ЦüННətinə görə НКrЭıХЦКвК ЦöСФəmlik həddini 

təyin etmək çətin НОвТХ. İsЭТХТФ sОХТnТ НəвТşərək bu kəmiyyətləri müxtəlif temperaturlarda almaq 

mümkündür.  



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

 73 

 

 
ŞəФТХ 2. Konsentratorun oбu boвunМa şüaХanma enerУТsТ sıбХığının НəвТşməsТ 

(q0, şüa – foФaХ müstəЯТНə ТstТХТФ seХТНТr) 
 

Həqiqətən də dairəvi nazik təbəqənin termoelastikliyi nəzəriyyəsindən /4/ belə хıбır ФТ, 
göstərilən gərilmələr, həmçinin təbəqənТn НОПorЦКsТвКsı КşКğıНКФınК Лərabərdir:  
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E, ,  - təbəqə ЦКЭОrТКХının ЮвğЮn oХКrКq ВЮnq ЦoНЮХЮ, бəЭЭТ РОnТşХənmə əЦsКХı Яə Puasson 

əЦsКХıНır.  
İsЭТХТФФОхТrЦə tənliyindən qКХınХığК Рörə orta inteqral temperatur üçün ifadə almaq çətin deyil: 
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burada q – daxili səthə НoğrЮ ТsЭТХТФ sОХТ; 
 , - ЮвğЮn oХКrКq ЦКЭОrТКХın ТsЭТХТФ ЭЮЭЮЦЮ Яə sıбХığıНır; - гКЦКnНır.  

Əgər hər СКnsı ЛТr гКЦКn ЦüННətində gərilmə və ya deformasiya öz hədd qiymətinə çatarsa, 

onda (7) və (8) – dən КХКrıq  

,
)1(0

ikr tT
E







krT0                                         (10) 

burada 0, 0 – КşКğıНК РösЭərilən ЭОЦpОrКЭЮrК ЮвğЮn oХКrКq НКrЭıХЦКвК ЦöСФəmliyik həddi və 

НКrЭıХЦКНК вЮбКrı СəНН НОПorЦКsТвКsıНır. 
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q
T 00

0                                                            (11) 

(4)-ün birinci münasibətindən belə хıбır ФТ,  
  EtT i /)1(/)( 00 

                                             (12) 

Beləliklə, T0 opЭТФ ЦКЭОrТКХХКrın ЭОrЦoНöгüЦХüХüФ бКrКФЭОrТsЭТФКsı ФТЦТ qЮХХЮq ОНə bilər. (10) –
dən belə хıбır ФТ, T0 ЭОЦpОrКЭЮr ПЮnФsТвКsıНır. (11) Яə (12) – dan isə КşКğıНКФı nəticəyə gəlmək olur. 

ƏРər sınКq гКЦКnı ТsЭТХТФ sОХТ, НКğıХЦК ЭОЦpОrКЭЮrЮ Яə daxili səthin temperaturu ölçülərsə həm T0–ın 
qiymətini, həm də digər бКrКФЭОrТsЭТФКХКrı Эəyin etmək olar.  

AşКğıНКФı Мədvəldə ФoХХОФЭorЮn qıгЦК Яə soвЮЦК гКЦКn ТnЭОrЯКХı, sЭКsТonКr Яə birelementli 

qeyri-stasionar modelə görə ТsЭТХТФ СКsТХКЭı Яə kollektorun səthinə Нüşən toplam günəş şüКХКnЦКsının 
sıбХığı ЭəqНТЦ oХЮnЦЮşНЮr.  
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CəНЯəХ 1.  
MüxtəХТП şəЫКТtНə ФШХХОФtШЫХКЫ üçüЧ xКЫКФtОЫТФ pКЫКЦОtЫХəЫ 
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SınКğın nəticələri göstərЦТşНТr ФТ, opЭТФ ФОrКЦТФК ən istiliyə dözümlüdür. Qeyd etməФ ХКгıЦНır 
ФТ, şəkil 1-də göstərilən əyrilərТn oХЦКsı ТnЭОnsТv birtərəПХТ qıгЦК КХЭınНК ТşХəyən bəгТ nКгТФ НТЯКrХı 
НОЭКХХКrın (Эəbəqələr, вКrıЦ sПОrКХКr Яə silindrlər) СКгırХКnЦКsı üхün ЛТrЛКşК oХКrКq ЦКЭОrТКХ sОхТЦТnТ 
etməyə ТЦФКn вКrКНır. ƏРər konkret zaman müddəti üçün məlum istilik selinə görə СОsКЛХКnЦış T0 

detКХın НКбТХТ səЭСТnТn ЭОЦpОrКЭЮrЮ гКЦКnı ЮвğЮn əyri üzərində, və ya üstündədirsə ЦКЭОrТКХı Эətbiq 
etmək olmaz.  

AşКğıНК 20VЭ/sЦ2 istilik selində nümunələrТn sınКğının Лəzi nəticələrТ ЯОrТХЦТşНТr: 
1) EpoФsТН вКpışqКn, qКХınХığı 3ЦЦ - 130 oC (sınКğ ЦüННəti  = 23san) 

2) OpЭТФ вКpışqКn, qКХınХığı 3ЦЦ - 145 oC (sınКğ ЦüННəti  = 54san) 
Beləliklə, 0 kəmiyyəЭТ opЭТФ ЦКЭОrТКХХКrın ЭОrЦoНöгüЦХüХüФ бКrКФЭОrТsЭТФКsı ФТЦТ qЮХХЮq ОНə 

bilər. SınКq гКЦКnı əgər ТsЭТХТФ sОХТ, НКğıХЦК ЦüННəti və daxili səthin temperaturu ölçülərsə digər 
бКrКФЭОrТsЭТФКХКr ФТЦТ 0 kəmiyyətini də təyin etməФ ЦüЦФünНür. ApКrıХЦış Эədqiqatlar nəticəsində 
termodözümlülüyünün nisbi qiymətləndirilməsТ КХınЦışНır, ТsЭТХТФ sОХТnТn ТşхТ НТКpКгonЮ Эəyin 
oХЮnЦЮşНЮr.  

AХınКn nəticələri analiz edərək bu qənaətə gəlməФ oХЮr ФТ, BКФı-AЛşОron ТqХТЦ гonКsı üхün 
ФoХХОФЭorЮn ТşхТ ЯКбЭı вənТ onЮn ПКвНКХı ОnОrУТ СКsТХКЭı НöЯrü 9-11 sККЭНır. KoХХОФЭorХКrın sЮЭФКХıq 
fayНКХı Тş əЦsКХı Эəxminən 45% təşФТХ ОНТr. BОХəliklə, ТşХənТЛ СКгırХКnЦış ЦОЭoНТФК Рünəş ФoХlektor-
larının sЭКЭТФ Яə qeyri-stasionar birelementli riyazi modelini ədəНТ şəkildə müqayisə etməyə imkan 
verir. Bu metodika müxtəХТП ТqХТЦ гonКХКrı Яə rОРТonХКr üхün ЯОrТХЦТş ЭОЦpОrКЭЮr rОУТЦХərində 
ФoХХОФЭorХКrın Эətbiqi məqsədəЮвğЮnХЮğЮnЮ Цüəyyən edir.  

Açar sözlər: günəş kollektoru, polimer, şüalanma, termik döгümlülük, fotoelement 
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Endurance of helium devices from radiation heat 
 

SUMMARY 

We have developed heat production accounting methods of polymer solar collectors in this paper. 
 

. . , . . , . .  
 

ь    
 

 

          
     . 

К  :  , , , я , -

. 
 

UOT 621.873 

Y.Ə.CəfəroЯ, E.M.HəbТboЯa  
AгərbaвМan MemarХıq Яə İnşaat UnТЯersТtetТ 

 

BƏRK ВAĞ-MOS2 

 

MoХТЛНОn ТФТsЮХПТНə ЦoХТЛНОnТЭ КНı ТХə ЭəЛТəЭНə rКsЭ РəХТnТr. DКСК ЭəЦТг sЮХПТН, qКЭşıqХКrın ЦТqНКrı 
0,2%-Нən КrЭıq oХЦКqХК, sТnЭОЭТФ üsЮХ ТХə КХınК ЛТХər. BЮnЮn üхün ЦОЭКХХТФ ЦoХТЛНОn Яə onЮn ЛТrХəşЦəХərТ 
ТХə ФüФürН вКбЮН ТФТЯКХОnЭХТ ФüФürН ЛТrХəşЦəХərТnТn qКrşıХıqХı ЭəsТrТ oХЦКХıНır. TəЛТТ ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТН əХ 
ТХə ЭoбЮnКnНК вКğХı Яə pulcuqlu ПorЦКНК oХЮЛ rənРТ Лoг-ЦoХТЛНОn qКrКвК ФТЦТ НəвТşə ЛТХТr. OnЮn 
sЭrЮФЭЮrЮ qКЭХКr şəФХТnНəНТr Яə СОФsКqonКХ ПəгК qəПəsТnə ЦКХТФНТr (şəФТХ 1). MoХТЛНОnТЭТn sЭrЮФЭЮrЮnЮ 
ЛТrТnМТ НəПə DТФОnson Яə PoХТnq Д1Ж ЭəвТn ОНərəФ qəПəsТn pКrКЦОЭrХərТnТn a=0,316nm, c=1,229nm 
oХНЮğЮnЮ öвrənТЛХər. OnЮn ЛərФХТвТ Moos-la 1...1,5-dir, qəПəsТn ОХОЦОnЭКr öгəвТnНə ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn 
ТФТ ЦoХОФЮХЮ ЯКrНır Яə onХКrНК a:c=1:3,899-К ЛərКЛərНТr. MoS2-nТn sЭrЮФЭЮrЮ qКЭХКrНКn əЦəХə РəХТr ФТ, 
bu da kükürdün ion radiusunun böyük-0,182nЦ oХЦКsı ТХə ТгКС oХЮnЮr,  

 
o-Mo O-S 

ŞəФТХ 1. MoХТbНen ТФТsuХfТНТn struФturu 
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oНЮr ФТ, КsКn poХвКrХКşır. MoХТЛНОnТn Тon rКНТЮsЮ Тsə kiçik 0,065nm-dir [3], ЛЮnК Рörə Нə ЦoХТЛНОn 
РüМХü poХвКrТгКЭorНЮr. Müəввən oХЮnЦЮşНЮr ФТ, КnТon КsКn poХвКrХКşКn Яə ФКЭТon РüМХü poХвКrТгКЭor 
olanda MeX2(Me-metal, X-kükürd, selen, tellur) ЭТpХТ ЛТrХəşЦəХərНə qКЭ-qКЭ sЭrЮФЭЮr əЦəХə РəХТr. 
BОХə sЭrЮФЭЮr onЮnХК бКrКФЭОrТгə oХЮnЮr ФТ, ФКЭТonЮn (MО) ЛТr КЭoЦ qКЭı КnТonЮn ТФТ qКЭı КrКsınНК 
вОrХəşТr. NəЭТМəНə üх qКЭНКn ТЛКrəЭ pКФОЭХər вКrКnır. DОЦəХТ, ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn ФrТsЭКХХoqrКПТФ 
sЭrЮФЭЮrЮnНК ФüФürН ТonХКrının ТФТ qКЭı КrКsıНК ЦoХТЛНОn ТonХКrının qКЭı вОrХəşТr. OНЮr ФТ, ТФТ ФüФürН 
qКЭı КrКsınНК ЛТr ЦoХТЛНОn qКЭı oХЦКqКХК pКФОЭ əЦəХə РəХТr. OnК Рörə Нə o “C” oбЮnК 
pОrpОnНТФЮХвКr ТsЭТqКЦəЭНə КsКnХıqХК КrКХКnır. BЮ qКЭНКФı ТonХКr КrКsınНК əХКqə Тon qКЭХКrı КrКsınНКФı 
əХКqəНən НКСК РüМХüНür Д2Ж. 

Molibden ikisЮХПТНТn ПəгК qəПəsТnТn ОХОЦОnЭКr öгəвТnТn ФoorНТnКsТвК əНəНТ КХЭıвК ЛərКЛər 
oХЦКsınК ЛКбЦКвКrКq qəПəs oФЭКОНr вoб, ЭrТqonКХ prТгЦКНır. BЮnК Рörə Нə ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn 
sЭrЮФЭЮrЮ Д4Ж oФЭКОНrТn Лoş qКЭХКrının ЦərФəгХərТnНə nöЯЛə ТХə ЛТr-ЛТrТnТ əЯəг ОНən ЦoХТЛНОn ТonХКrı 
oХКn ЭrТqonКХ prТгЦКХКr şəФХТnНə ЭəsəЯЯür ОНТХТr (şəФТХ 2). 

 
ŞəФТХ 2 Д4]. moХТbНen ТФТsuХfТНТn ФrТstaХ quruХuşu 

 

BəгТ ЦüəХХТПХərə Рörə ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТННə ЦoХТЛНОn Яə ФüФürН КЭoЦХКrı КrКsınНК ЦəsКПə 
0,235nЦ, ТФТ qonşЮ ФüФürН-ФüФürН qКЭı КrКsınНК ЦəsКПə Тsə 0,366nЦ-НТr. SЮХПТНТn ОХОФЭrТФ Яə 
ЦКqnТЭ бКssəХərТnТn ЭəНqТqТ РösЭərНТ ФТ, ЦoХТЛНОn Яə ФüФürН КЭoЦХКrı КrКsınНК üПüqТ ЦüsЭəЯТХərНə 
ФoЯКХОnЭ, ЦüsЭəЯТХər КrКsınНК Тsə ЦОЭКХХТФ rКЛТЭə ЦöЯМЮННЮr Д2Ж.  

SТnЭОгХə КХınЦış ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn sЭrukturu 1957-МТ ТХНə Цüəввən ОНТХНТ. Müəввən ОНТХНТ ФТ, 
onЮn sЭrЮФЭЮrЮ ЭəЛТТ ЦoХТЛНОnЭТn sЭrЮФЭЮrЮnНКn ПərqХənТr. BОХə ФТ, СОФsoqonКХ qəПəsə ЦКХТФ oХКn 
ЭəЛТТ sЮХПТННən ПərqХТ oХКrКq sТnЭОгХə КХınЦış sЮХПТq pКrКЦОЭrХərТ К=0,316nЦ, М=1,848nЦ oХКn ЭrТqonХ 
romboОНrТФ ОХОЦОnЭКr öгəФ əЦəХə РəЭТrТr. DОЦəХТ ЭəЛТТ sЮХПТНХə ЦüqКвТsəНə sТnЭОгХə КХınЦış sЮХПТНТn 
“C” pКrКЦОЭrТ 1,5 НəПə ЛöвüФНür. HОФsКqonКХ ОХОЦОnЭКr öгəФНə ЦoХТЛНОn КЭoЦЮ ЮхЛЮМКqХı 
prТгЦКnın ЦərФəгТnНə вОrХəşТr Яə ФüФürНün üsЭНəФТ üх КЭoЦЮ sТЦЦОЭrТФ oХКrКq КХЭНКФı üх КЭoЦЮn 
üsЭünНə НКвКnır (şəФТХ 3,К). EвnТ гКЦКnНК roЦЛoОНrТФ qəПəsНə ФüФürН КЭoЦХКrının ЛТr qКЭı pКФОЭНə 
bir-ЛТrТnə nəгərən 600 хОЯrТХЦТş ЯəгТввəЭНəНТr (şəФТХ 3,Л). SonrКХКr nəгərə oХКrКq əsКsХКnНırıХНı ФТ, 
[5] 600 ЛЮМКq КХЭınНК ЛТr qКЭ вoб, ЛüЭöЯ pКФОЭ хОЯrТХЦТş oХЮr Яə onК Рörə Нə СОФsКqonКХ əЯəгТnə 
roЦЛoОНrТФ qəПəs вКrКnır. 

PКrКЦОЭrТ C=1,232nЦ oХКn СОФsКqonКХ sЮХПТННə ТФТ üхqКЭ pКФОЭ вОrХəşТr, pКrКЦОЭrТ C=1,848nЦ 
oХКn roЦЛoОНrТФ sЮХПТННə Тsə üх pКФОЭ ЯКr. LКФТn roЦЛoОНrТФ ПorЦК НКвКnıqХı НОвТХ Яə ЮгЮn ЦüННəЭ 
qıгНırКnНК СОФsКqonКХК ФОхТr. 
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ŞəФТХ 3. TəЛТТ СОФsКqonКХ (К) Яə sТnЭОЭТФ roЦЛoОНrТФ ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТННə (b) КЭoЦХКrın 

вОrХəşЦəsТ: 1- ЦoХТЛНОn КЭoЦХКrı, 2-КХЭНКФı ФüФürН КЭoЦХКrı, 3-üsНəФТ ФürürН КЭoЦХКrı 
MoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn ərТЦə ЭОЦpОrКЭЮrЮ НəqТqХəşЦəвТЛ Яə 11850C, 17000C Яə СəЭЭК 23750C 

РösЭərТХТЛ. VКФЮЮЦНК qıгНırıХКnНК o НТssosТКsТвКвК ЮğrКвır.  
SЭrЮФЭЮr СТpoЭОгТnə Рörə ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn вКğХКЦКq ЭəsТrТ qrКПТЭТnФТnНən üsЭün oХЦКХıНır, 

хünФТ sЮХПТНТn “C” pКrКЦОЭrТ qrКПТЭТnФТnНən 2 НəПə ЛöвüФНür. LКФТn nəгərə КХЦКq ХКгıЦНır ФТ, sЮХПТН 
ТФТ ОХОЦОnЭНən, qrКПТЭ Тsə ОХОЦОnЭКr ФКrЛonНКn ТЛКrəЭНТr. BЮ НК sЮХПТНТn вКğХКЦКğının бКrКФЭОrТnə 
СəХХОНТМТ ЭəsТr РösЭərТr. QrКПТЭХə ЦüqКвТsəНə ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn oФsТНХəşЦəвə ЦüqКЯТЦəЭТ КşКğıНır. 
BОХə ФТ, CO2 ЭəsТr ОНənНə oФsТНХəşЦə nəгərТввəsТnə Рörə sürəЭХə MoO2 Яə MoO3 oФsТНХərТ əЦəХə 
РəХТr. OФsТНХəşЦə НərəМəsТ ЛərФ вКğın səЭСТnТn sКСəsТ ТХə ЦüЭənКsТЛ oХНЮğЮnНКn ЛЮ nКrın oЯЮnЭЮХКr-
ЛərФ вКğХКr üхün бüsЮsТ əСəЦТввəЭ ФəsЛ ОНТr. BrОвЭЮОвЭ Д6Ж sЮХПТНТn150…1700C-Нə oФsТНХəşə 
ЛТХəМəвТnТ qОвН ОЭЦТşНТr. ГОХТФЦКn Яə KrОвn Д7Ж ЛərФ вКğ ФТЦТ ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn ТsЭТПКНə oХuna 

ЛТХəМəФ ЭОЦpОrКЭЮr ТnЭОrЯКХını 4000C ТХə ЦəСНЮНХКşНırırХКr. BЮnЮ onЮn oФsТНХəşərəФ MoO3 əЦəХə 
РəХЦəsТХə ТгКС ОНТrХər. LКФТn sürЭünЦə гКЦКnı ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn Квrı-Квrı ФonЭКФЭ sКСəХərТnНə 
СəЭЭК 800C-Нə oФsТНХəşə ЛТХəМəвТnТ Нə qОвН ОНТrХər. 

Molibden ТФТsЮХПТН Яə qrКПТЭТn ПТгТФТ бКssəХərТ ПərqХТНТr, onК Рörə Нə sürЭünЦə prosОsТnə ЦüбЭəХТП 
ЭəsТr РösЭərТr. BОХə ФТ, sЮХПТНТn oФsТНХərТ ЮхЮМЮ НОвТХ. BЮnК Рörə Нə ФТПКвəЭ qəНər qКХın oФsТН qКЭı 
əЦəХə РəХТЛ вКğın oФsТНХəşЦəЦТş “pЮХМЮqХКrını” ЛТrХəşНТrТЛ onЮn səЭСТnНə qКХıq əЦəХə РəЭТrТr. 
QrКПТЭНə Тsə əФsТnə, ЮхЮМЮ oФsТНХər əЦəХə РəХНТвТ üхün вКğ qКЭının ФОЯşəФХəsЦəsТ ЛКş ЯОrТr. OnК 
Рörə Нə ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn вКğХКЦК ЭəsТrТnТ ТгКС ОНənНə onЮn ФТЦвəЯТ ПəКХХКğının вüФsəФ oХЦКsını 
nəгərə КХЦКq ХКгıЦНır. Fərг ОНТrХər ФТ, Д6Ж süХПТН qıгКnНК sürЭünən səЭСХərНə ЮхЮМЮ ФüФürН oФsТНХərТ 
КвrıХır ФТ, ЛЮ НК nəЭТМəНə вКğНК бüsЮsТ səЭСТn НОЦəФ oХКr 3 НəПə КrЭЦКsınК РəЭТrТЛ хıбКrır. HКХЛЮФТ 
qrКПТЭНə səЭСТn КrЭЦКsı хoб Кг, МəЦТ 30...35% oХЮr. BЮ ТФТ КЦТХ, вənТ ЮхЮМЮ oФsТНХərТn əЦəХə РəХЦəsТ 
Яə бüsЮsТ səЭСТn хoб ЛöвОФ КrЭıЦı ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn ФrТsЭКХХКrınНК rКЛТЭənТn гəТПХəЦəsТnə РəЭТrТЛ 
хıбКrır. BЮnК Рörə Нə oФsТНХəşЦə ЭОЦpОrКЭЮrЮnНКn КşКğıНК sürЭünЦə əЦsКХının КгКХЦКsı ЦüЦ-

kündür. 

QrКПТЭТn Яə ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn qЮrЮ КгoЭ, nəЦ СКЯК, qЮrЮ oФsТРОn ЦüСТЭХərТnНə вКğХКЦК 
ЦОбКnТгЦТnТ ЦüqКвТsə ОНənНə onХКr ЛЮ ЦüСТЭХərНə ЦüбЭəХТП nəЭТМəХər РösЭərТr. BОХə ФТ, qЮrЮ КгoЭНК 
ТşХəвənНə sЮХПТН öгünü вКбşı вКğХКвıМı ФТЦТ РösЭərТr (qrКПТЭ ТşХəЦТr), sЮХПТН qЮrЮ oФsТРОnНə ЛТr qəНər 
КşКğı nəЭТМə РösЭərТr (qrКПТЭ ФКПТ nəЭТМə), nəЦ СКЯКНК Тsə sЮХПТН pТs ТşХəвТr (qrКПТЭ вКбşı ТşХəвТr). 
MüqКвТsəНən ЛОХə хıбır ФТ, sЭrЮФЭЮrЮ ОвnТ oХКn ТФТ ЦКЭОrТКХ ЭəбЦТnən вКбın nəЭТМəХər РösЭərЦəХТ 
oХНЮğЮ СКХНК sЮХПТНТn ПəКХХığının НКСК вüФsəФ oХЦКsınК Рörə ЛЮ ЦüşКСТНə oХЮnЦЮr. QrКПТЭ Яə 
sЮХПТНТn СТssəМТФХərТnТn nəЦХənЦəsТnТn ОвnТ oХЦКsınК ЛКбЦКвКrКq oФsТРОn ЦüСТЭТnНə КşКğı 
ЭОЦpОrКЭЮrХКrНКn ЛКşХКвКrКq sЮХПТНТn səЭСТnНə MoO3-Нən ТЛКrəЭ oХКn ЦonoqКЭ əЦəХə РəХТr. MoO3 Тsə 
КЛrКгТЯ oХНЮğЮnК Рörə вКğХКвıМı бКssəвə ЦКХТФ oХК ЛТХЦəг. BЮnНКn əХКЯə, MoO3-ün oХЦКsı ЦОЭКХ Яə 
sЮХПТН КrКsınНК əХКqənТ pТsХəşНТrТr. HКЯКnın nəЦХТвТ КrЭНıqМК ЦoХТЛНОn üхoФsТНТn əЦəХəРəХЦə sürəЭТ 
вüФsəХТr. TəЦТг qЮrЮ КгoЭ ЦüСТЭТnНə sЮХПТНТn вКğХКвıМı ЭəsТrТnТn вüФsəФ oХЦКsı onЮn səЭСТnНə 
MoO3-ün əЦəХə РəХЦəsТ üхün şərКТЭТn oХЦКЦКsı ТХə ТгКС oХЮnЮr. 
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MoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn КНРОгТвК qКЛТХТввəЭТ Нə вКбşıНır, onК Рörə Нə ЛöвüФ вüФХərТn ЭəsТrТnə 
НКЯКЦ РəЭТrТr. OНЮr ФТ, ЛКşqК ФoЦponОnЭХərХə qКrışНırıХНıqНК СКЯКНК nТsЛəЭən вüФsəФ 
ЭОЦpОrКЭЮrХКrНК НК ФТПКвəЭ qəНər вКбşı ТşХəвТr (şəФТХ 4). 

Sü
rЭü

nЦ
ə 

əЦ
sК

Хı 

 
  T e m p e r a t u r (0C) 

ŞəФТХ 4. Temperaturun sürtünmə əmsaХına təsТrТ: 1-вağsıг, 2- molibden ikisulfid,  

3-PbO ФeramТФ вapışНırıМı ТХə; müСТt-hava 

 

 SürЭünЦə вКsЭıqХКrının ЭərФТЛТnНə üгЯü вКrışНırıМı qКЭıХЦış ЦoХТЛНОn ТФТsЮХПТН oХКnНК o 6000C-

ə ЭОЦpОrКЭЮrНК ТşХəвənНə ФКПТ nəЭТМə РösЭərə ЛТХər, ЛКбЦКвКq ФТ, sЮХПТНТn oФsТНХəşЦə ЭОЦpОrКЭЮrЮ 
ЛЮnНКn хoб КşКğıНır. BЮnЮ ЭərФТЛНə вКpışНırıМının oХЦКsı ТХə ТгКС ОЭЦəФ oХКr. ВüФsəХ бüsЮsТ 
ЭəгвТqХər КХЭınНК sЮХПТН вКsЭığın norЦКХ ТşТnТ 3...4 sККЭ ЭəЦТn ОНТr, qrКПТЭ Тsə хoб qısК ЦüННəЭНə 
sürəЭХə вОвТХТr. MoХТЛНОn ТФТsЮХПТНТn sürЭünЦə əЦsКХının 3500C-Нə Кг oХНЮğЮ РösЭərТХТr Д8Ж.  

Molibden ikisulfidin 6000C, 6500C Яə ЦОЭКХХТФ əsКsın ЭərФТЛТnНə 1700C temperaturlarda 

ТşХəЦəsТ СКqqınНК НК ЦəХЮЦКЭХКr ЯКr. 
Açar sözləЫ: molibden, kükürd, sulfid, prizma, üçbucaq, ovuntu 
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Solid lubricants- MoS2 

 

SUMMARY 

Given data about physicochemical properties and crystal structure of molybdenum disulfide. As compa-
red with graphite was given explanation of various mediums (environment) of the coefficient friction impact 
of the molybdenum disulfide.  

Key words: molybdenum, sulphur, sulphite, prism, triangle, powder  
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T.İ.Aslanov, A.F.QasımoЯ, о.Z.İmanoЯa 

 

Səthi-pХКЬtТФТ НОПШЫЦКЬТвКЧıЧ Фələ-kötürlüyə təsiri 

 

БоLASƏ 

Məqalədə səthi-pХКsЭТФТ НОПorЦКsТвК üsЮХХКrının ТnşККЭ poХКНınНКn СКгırХКnЦış СТssələrin səthinin kələ-
kötürlüyünə təsiri öyrənТХЦТşНТr. Müəyyən ОНТХЦТşНТr ФТ, 3 , 10 2 1, 15 2  Яə 12 2  
poХКНХКrının səthinin kələ-kötürlüyü kürəciklə diyirləmə nəticəsində Ra = 0,48-0,52 mkm-dən Ra=0,09-0,12 

mkm-ə qədər, almazla hamarlama nəticəsində isə Ra=0,48-0,52 mkm-dən Ra=0,05-0,07 mkm-ə qədər КгКХır. 
ApКrıХЦış Эədqiqatlar göstərТr ФТ, ТnşККЭ poХКНХКrının ФОвПТввəЭТnТ вКбşıХКşНırЦКq üхün almazla hamar-

lama sadə və effektiv texnoloji proses hesab oluna bilər. 
Açar sözlər: inşaat poladı, plastiki deformasiвa, almaгla hamarlama, kürəciklə diyirləmə, kələ -

kötürlük. 

 

T.I.Aslanov, A.F.Qasimov, U.Z.İmanoЯa 

 

The effect of surface-plastic deformation on the roughness 

 

SUMMARY 

he effects of surface-plastic deformation methods on the surface roughness of the parts made from 
construction steel is studied in this article.  

It was found out that, the roughness of the surface of the steel type 10 2 1, 15 2  and 
12 2  is decreased from Ra = 0,48-0,52 micrometer to Ra=0,09-0,12 micrometer as a result of 

rolling off with ball, from Ra=0,48-0,52 micrometer to Ra=0,05-0,07 micrometer as a result of diamond 
smooting.  

The researches show that, the diamond smoothing can be considered as a simple and effective process to 

improve the quality of the construction steel.  
Key words: construction steel, plastic deformasion, diamond smoothing, rolling off with ball, roughness. 
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X.S.Samidov, N.H.Cavadov, H.C.Mustafayev  

 

T  СТЬtШЫв П НОЯОХШpЦОЧt ЦШНОЫЧ ЬТtЮКtТШЧ КЧН ТЦpШЫtКЧt pЫШЛХОЦЬ ШП КppХТМКtТШЧ 
dynamics of application dynamics of machines 

 
SUMMARY 

Questions the history of development, situation and important problems of application dynamics of 
machines 

Key words: machines, dynamics, vibration, criteria  

 

X.S.Səmidov, N.H.Cavadov, H.C.Mustafayev  
 

MКşıЧХКЫıЧ TəНЛТqТ DТЧКЦТФКЬıЧıЧ ТЧФТşКП tКЫТxТ, ЦüКЬТЫ ЯəгТввətТ Яə əЬКЬ pЫШЛХОЦХəЫТ 
 

БоLASƏ 

MəqКХəНə ЦКşТnХКrТn ЭəНЛТqТ НТnКЦТФКsТnТn ТnФТsКП ЭКrТбТ, ЦüКsТr ЯəгТввəЭТ Яə əsКs proЛХОЦХərТ 
КrКşНırıХır. 

Aхar söгХərТ: maşın, dinamika, titrəiş, əlamət 
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UOT 006.032 

İ.İ.AllahvОrНiвОva 
Azərbaycan Dövlət İqtisaН UnivОrsitОti 

 
YEYİNTİ MƏHSULLARININ KEYFİYYƏTİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ ISO 

STANDARTLARININ ROLU 
 
“BОвnəlбalq stanНartlarla işləmək inkişafa, tərəqqiyə вol aхır və iqtisaНiввatımıгın 

güclənməsinə xidmət ОНir.” 
 Heydər ƏliвОv 

XX əsrin 90-Мı ТХХərində ölkəmizdə gedən müharibə ТqtТsКНТввКtıЦıгНК öг Цənfi izlərini 

qoвЦuşНu. MüСКrТЛədən sonra orta və ФТхТФ ЛТгЧОs вКЯКş-вКЯКş ТЧФТşКП ОНərəФ ТqtТsКНТввКtıЧ КвКğК 
qКХбЦКsıЧК ФöЦəklik göstərdilər. XXI əsrə keçidlə orta və ФТхТФ ЛТгЧОs НКСКНК ТЧФТşКП ОtЦəyə 

ЛКşХКНı. Məhz elə Лu гКЦКЧНК ЛütüЧ НüЧвКНК oХНuğu ФТЦТ AгərЛКвМКЧıЧ Цüəssisə və təşФТХКtХКrıЧНК 
məСsuХХКrıЧ ФОвПТввətinin idarə edilməsi sahəsində ТşХəЧТЛ СКгırХКЧЦış ЛОвЧəlxalq standartlar tətbiq 

edilməyə ЛКşХКЧНı. OЧu НК qОвН ОtЦəФ ХКгıЦНır ФТ, qОвН ОНТХən standartlar bir çox ölkələrdə 

müəssisələrin rəqabətə tab gətirməsini təmin edən məcburi sənədlərə çevriliblər. Beynəlxalq 

standartlar beynəХбКХq stКЧНКrtХКşНТrЦК təşФТХtı ISO (International Organization for 
Standardization), beynəХбКХq ОХОФtrotОбЧТФК ФoЦТssТвКsı IEC ( International Electrotechnical 
Commission) və bu kimi digər təşФТХКtХКr tərəfindəЧ ТşХəЧТЛ СКгırХКЧırХКr. BОвЧəХбКХq stКЧНКrtХКrıЧ 
ТşХəЧТЛ СКгırХКЧЦКsı хoб хətin və eyni zamanda məsuliyyətХТ ЛТr ТşНТr. кətindir ona görə ki, bu 

stКЧНКrtХКrıЧ ТşХəЧТЛ СКгırХКЧЦКsıЧК ЛТr ЧОхə il sərf eilir. Məsuliyyətlidir, ona görə ki, nəticədə 

standartlarda müəyyən edilən tələblərə əsasəЧ ТşХəЧТЛ СКгırХКЧКЧ ЦəСsuХХКrНКЧ вОФuЧ ТstОСХКФхıХКr 
istifadə edir və bu tələblərin nəticələrini istehlКФхıХКr öг üгərlərində hiss edirlər. 

ISO təşФТХКtı 1946-Мı ТХНə вКrКЧıЛ Яə bu təşФТХКtıЧ ТşТФНə 162 ölkə ТştТrКФ ОНТr. BuЧХКrНКЧ 112-si 

tam hüquqa malik, 46-sı ЦüбЛТr üгЯ, 4-ü isə abunə üzvdülər. Tam hüquqa malik üzvlər səsvermədə 

və beynəlxalq iclaslarda ТştТrКФ ОtЦəklə ISO-ЧuЧ ТşХəвТЛ СКгırХКНığı stКЧНКrtХКrıЧ Яə strКtОРТвКЧıЧ 
məzmununa təsir göstərirlər. Tam hüquqa malik üzvlər stКЧНКrtХКrı sКtЦКq Яə beynəlxalq 

stКЧНКrtХКrı ЦТХХТ səviyyədə qəbul etmək hüququna malikdilər. Müxbür üzvlər səsvermə hüququna 

ЦКХТФ oХЦКНıqХКrıЧК Рörə beynəХбКХq ТМХКsХКrНК ЦüбЛТr ФТЦТ ТştТrКФ ОtЦəklə səsvermə nəticələrini 

gözdən keçirmək yolu ilə ISO stКЧНКrtХКrıЧıЧ Яə strКtОРТвКЧıЧ ТşХəЧТЛ СКгırХКЧЦКsıЧı ЦüşüСТНə 

edirlər. Müxbür üzvlər stКЧНКrtХКrı sКtЦКq Яə beynəlxalq standartХКrı ЦТХХТ səviyyədə qəbul etmək 

hüququna malikdilər. Abunə üzvlər ISO-da həyat keçiriləЧ ТşХər СКqqıЧНК КФtuКХ ТЧПorЦКsТвК əldə 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&ei=vaQYUa3DJs_CtAaulIHIDg&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A&bvm=bv.42080656,d.Yms
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&ei=vaQYUa3DJs_CtAaulIHIDg&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A&bvm=bv.42080656,d.Yms
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.iec.ch%2F&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iec.ch%2F&ei=rqMYUZrrOpHhtQb_8YG4Cw&usg=AFQjCNGBHN3do4Q3AKC0BbWsopS18dcMCg&bvm=bv.42080656,d.Yms
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.iec.ch%2F&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iec.ch%2F&ei=rqMYUZrrOpHhtQb_8YG4Cw&usg=AFQjCNGBHN3do4Q3AKC0BbWsopS18dcMCg&bvm=bv.42080656,d.Yms
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edirlər, ХКФТЧ oЧuЧ ТşТЧНə ТştТrКФ ОНə bilmirlər. Abunə üzvlər stКЧНКrtХКrı sКtЦКq Яə beynəlxalq 

stКЧНКrtХКrı ЦТХХТ səviyyədə qəbul etmək hüququna malik deyillər [2]. 

ISO stКЧНКrtХКrı Лu təşФТХКtıЧ tərkibində olan və müxtəlif sahələr üzrə fəaliyyət göstərən 

Texniki Komitələr (TK) tərəfindəЧ ТşХəЧТЛ СКгırХКЧırХКr. TK-lərТЧ ТşТЧНə ISO-ya üzv olan ölkələrin 

ekspertlərТ ТştТrКФ ОНТrХər. Hər СКЧsı ЛТr sКСədə вОЧТ ISO stКЧНКrtı ТşХəвТЛ СКгırХКЦКq təklifi gəldikdə 

ekspertlər bu təklifi müzakirə etmək üçün bir yerə topХКşırХКr. ƏРər müsbət nəticə əldə edilərsə, 

oЧНК stКЧНКrtıЧ ХКвТСəsТЧТЧ ТşХəЧТЛ СКгırХКЧЦКsıЧК stКrt ЯОrТХТr. StКЧНКrt ХКвТhəsi bir neçə dəfə TK-də 

müzakirə edilir və irad və təkliflərdəЧ soЧrК stКЧНКrtıЧ вОФuЧ ЯКrТКЧtı ТşХəЧТЛ СКгırХКЧКrКq səsvermə 

üçün üzv ölkələrə göndərТХТr. ƏРər standart layihəsinə 75 %-dən çox ölkə səs verərsə, onda layihə 

ISO stКЧНКrtı ФТЦТ qəbul edilir. ƏРər səsvermədə 75 %-dən az ölkə ТştТrКФ ОНТЛsə, onda layihə 

redaktə edilmək üçün texniki komitəyə göndərilir. 

ISO təşФТХКtХКrıЧ ТşТЧНə AгərЛКвМКЧ RОspuЛХТФКsı ЦüЯКПТq sКСəХərНə oХКЧ təМrüЛəХТ ОФspОrtХərТ 
ТХə təЦsТХ oХuЧurХКr. AгərЛКвМКЧ ISO təşФТХКtıЧıЧ СəqТqТ üгЯüНür Яə Лu təşФТХКtıЧ КşКğıНКФı TОбЧТФТ 
KoЦТtəХərТЧНə (TK) ТştТrКФ ОНТr: 

JTC 1 – İЧПorЦКsТвК tОбЧoХoРТвКХКrı;  
TC 28 – Neft məСsuХХКrı Яə sürtФü ЦКtОrОКХХКrı;  
TC 34 – Yeyinti məСsuХХКrı; 
TC 34/SC 14 – Təzə, quru və quruНuХЦuş ЦОвЯələr və tərəvəzlər;  

TC 47 – Kimya;  

TC 59 – Bina tikintisi;  

TC 67 – Neft və qaz səЧКвОsТ üхüЧ ЦКtОrОКХХКr, КЯКНКЧХıqХКr Яə dəЧТг qurğuХКrı;  
TC 147 – Suyun keyfiyyəti;  

TC 176 – Keyfiyyətin idarə edilməsi və keyfiyyətin təmin edilməsi;  

TC 211 – CoğrКПТ ТЧПorЦКsТвК.  

BuЧНКЧ ЛКşqК öХФəЦТг öг ОФspОrtХərТ ТХə sТвКsətТЧ ТЧФТşКПı üгrə ISO-ЧuЧ КşКğıНКФı 
ФoЦТtəХərТЧНə təЦsТХ oХuЧur:  

CASCO - UвğuЧХuğuЧ qТвЦətləndirilməsi üzrə komitə  

COPOLCO – İstОСХКФхıХКrıЧ ЦКrКqХКrıЧıЧ ЦüНКПТəsi üzrə komitə  

DEVCO – İЧФТşКП ОtЦəkdə olan ölkələrə вКrНıЦ üгrə komitə  

ISO təşФТХКtı Цüбtəlif sahələrə istiqamətləЧЦТş бüsusТ Яə bütün sahələrdə istifadə edilə biləcək 

üЦuЦТ stКЧНКrtХКr ТşХəвТЛ СКгırХКвır. оЦuЦТ stКЧНКrtК ISO 9000 sОrТвКХı stКЧНКrtХКrı ЦТsКХ 
göstərməФ oХКr. ISO 9000 sОrТвКХı stКЧНКrtХКrı tətbiq edən yeyinti sənayesi müəssisələri istehsal 

etdikləri yeyinti məСsuХХКrıЧıЧ ЛütüЧ НüЧвК ЛКгКrХКrıЧК хıбКrНК ЛТХТr, Цəhsulun keyfiyyətini və 

rəqabət qabiliyyətini yüksədir, mal dövrüyyəsТЧТ КrtırırХКr. 
AzərbayМКЧ RОspuЛХТФКsı оЦüЦНüЧвК TТМКrət TəşФТХКtıЧК (оTT) üгЯ oХЦКq ЧТввətindədir və 

yeyinti məСsuХХКrı ТstОСsКХ ОНən müəssisələrdə tətbiq edilən keyfiyyəti idarəetmə sistemləri 

üzvlüydən sonra ölkə ərazisinə daxil olacaq rəqib müəssisələrin məСsuХХКrıЧК rəqabətdə qalib 

gəlməyə kömək edəcəklər. Hər bir ÜTT-yə üzv olmaq istəyən ölkələrdə КşКğıНКФı stКЧНКrtХКrıЧ 
tətbiq edilməsi zərurТ sКвıХır: 

- ISO 9000 sОrТвКХı stКЧНКrtХКrК əsКsХКЧКЧ “KОвПТввəti idarəetmə sТstОЦТ”ЧТ 
- ISO 22000 sОrТвКХı stКЧНКrtХКrК əsКsХКЧКЧ “Вeyinti məСsuХХКrıЧıЧ ФОвПТввətinin idarəetmə 

sТstОЦТ”ЧТ 
Yeyinti məСsuХХКrı ТstОСsКХ ОНən müəssisələrdə həm ISO 9000 həm də, ISO 22000 sОrТвКХı 

stКЧНКrtХКrıЧ tətbiq edilməsi çox çətin prosesdir və Лu prosОs КşКğıНКФı ПКФtorХКrНКЧ КsıХıНır: 

http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=45020
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=47356
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=47858
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=47946
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=48858
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=49070
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=49506
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=52834
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=53882
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54904
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=54998
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=55000
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=55004


     İqtisadiyyat                                                                                                                               Elmi əsərlər 
 

89 
 

- müəssissə rəhbərТЧТЧ Лu stКЧНКrtХКrıЧ tətbiq edilməsində ЦКrКğıЧНКЧ 

- pОrsoЧКХıЧ Лu stКЧНКrtıЧ tətbiq edilmə prosesinə cəlb edilməsindən 

- ТstОСsКХКt tОбЧoХoРТвКsıЧıЧ бüsusТввətlərindən 

- konsaltinq təşФТХКtХКrıЧНКЧ Лu stКЧНКrtХКrıЧ tətbiq edilməsinə cəlb edilən məsləhətçilərin 

sərТştəliliyindən  

Onu da qeyd etməФ ХКгıЦНır ФТ, ISO 9001 stКЧНКrtıЧı tətЛТq ОtЦТş вОвТЧtТ ЦəСsuХХКrı ТstОСsКХ 
edən müəssisələrdə ISO 22000 stКЧНКrtıЧıЧ tətbiq edilməsТ КsКЧХКşır. кüЧФü ISO 22000 stКЧНКrtı 
özündə ISO9001 və HACCP stКЧНКrtХКrıЧıЧ tələblərini əks etdirir. 

Azərbycanda olan yeyinti məСsuХХКrı ТstОСsКХ ОНən müəssisələr КrКsıЧНК ən çox tətbiq edilən 

idarəetmə stКЧНКrtı ЛОвЧəХбКХq ISO 9001 stКЧНКrtıНır. SoЧ ТХХər əhalinin təhlükəsiz və keyfiyyətli 

yeyinti məСsuХКrı ТХə təmin edilməsi dövlət səviyyəsində КpКrıХКЧ ТşХərdən birinə çevrilməkdədir və 

yeyinti sənayesi müəssisələrində ISO 9001 və ya tərkibinə ISO 9001-in elementlərini daxil edən 

ISO 22000, IFS Food və s. ФТЦТ stКЧНКrtХКtХКrıЧ tətbiq edilməsi və oЧХКrıЧ ТşХək vəziyyətdə 

sКбХКЧıХЦКsı НК sТвКsətin həyata keçirilməsi istiqamətində görülən və görüləcəФ ТşХərin bir hissəsini 

təşФТХ ОtЦəlidir. 

Cədvəl 1-də 2002-2006-Мı ТХХərdə ФОхЦТş CCCP öХФələrinin müəssisə və təşФТХКtХКrıЧНК tətbiq 

ОНТХЦТş KОвПТввətТ İНКrəetmə Sisteminin ISO 9001 standКrtıЧıЧ tələblərinə uвğuЧХuğuЧК НКТr 
ЯОrТХЦТş sОrtТПТФКtХКr СКqqıЧНК Цəlumatlar göstərilib [1]. 

 

Cədvəl 1.  
ISO 9001 sЭandarЭının Эələblərinə ЮвğЮnlЮğЮna dair verilmiş serЭiПikaЭlar 

 
Ölkə İllər Milion əhaliyə 

düşən 
serЭiПikaЭların 

cəmi 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

Azərbaycan - 2 203 213 171 27.3 

Belarus 16 102 447 658 882 86.5 

Gürcüstan 3 7 20 - 52 9.6 

QaгaбısЭan 10 174 229 293 603 34.4 

QırğıгısЭan 4 5 6 9 9 2.0 

Latviya 33 73 484 561 625 260.4 

Litva 158 354 487 591 697 188.4 

Moldaviya 6 16 26 33 41 9.5 

Rusiya 314 962 3816 4883 6389 45.1 

Türkmənistan - - - 1 6 1.4 

Özbəkistan - 2 9 12 26 1.2 

Ukrayna 181 308 934 1775 1808 34.8 

Estoniya 167 216 438 489 577 384.7 

 

Cədvəl 2 də isə Cədvəl 1-də qeyd edilən ölkələr üçün ISO təşФТХКtıЧıЧ rəsЦТ sКвtıЧda [2] 

yerləşНТrТХЦТş Цəlumatlardan istifadə etməklə 2011-ci ildə sahələr üzrə ЯОrТХЦТş sОrtТПТФКtХКrıЧ 
xülasəsi göstərilib.  
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Cədvəl 2. ISO 9001 sЭandarЭının Эələblərinə ЮвğЮnlЮğЮna dair 2011-ci ildə sahələr üzrə verilmiş serЭiПikaЭların бülasəsi 

Sənaye sahələri 

Ölkələr 

A
zə

rb
ay

ca
n

 

B
el

ar
u

s 

G
ü

rc
ü

st
an

 

Q
aг

aб
ısЭ

an
 

Q
ıq

ğı
гı

sЭ
an

 

L
at

vi
ya

 

L
it

va
 

M
ol

d
av

iy
a 

R
u

si
ya

 

T
ü

rk
m

ən
is

ta
n

 

Ö
zb

ək
is

ta
n

 

U
k

ra
yn

a 

E
st

on
iy

a 

Kənd təsərrüПaЭı, balıqхılıq 
və meşə təsərrüПaЭı 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0 0 5 3 

Dağ-mədən sənayesi  
və karyer 2 0 0 14 0 2 4 0 47 0 0 14 3 

Yeyinti məСsЮlları, iхkilər 
və tütün məmЮlaЭları 4 4 7 6 1 17 31 0 120 1 16 114 8 

Toxuculuq sənayesi və 
toxuculuq məmЮlaЭları 0 1 0 4 0 2 11 0 25 0 7 10 19 

Dəri və dəri məmЮlaЭları 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 1 

Taxta və taxta 
məmЮlaЭlarının isЭeСsalı 0 1 0 1 0 20 9 0 16 0 0 3 20 

Sellüloz, kağız və kağız 
məmulatları 0 0 0 1 0 2 5 0 24 0 0 13 3 

NəşriввaЭ 0 0 0 0 0 2 2 0 5 0 0 2 0 

кap işi ilə məşğЮl olan 
kompaniyalar 0 1 0 0 0 7 12 0 22 0 1 12 8 

Koks və təmizlənmiş yana-
caq məhsullarının istehsalı 0 0 0 0 0 0 1 0 30 0 5 9 2 

Nüvə вanacağı 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 

Kimyəvi maddələr, 
kimyəvi məhsullar və liflər 1 6 2 10 0 15 2 0 140 1 8 44 20 

90 
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Əcгaхılıq 0 0 0 0 0 1 3 0 23 0 12 12 0 

Rezin və plastik 
məmulatlar 

2 4 0 3 0 9 21 0 104 0 5 33 20 

Qeyri metal mineral 
məmulatlar 

1 5 0 5 0 6 9 0 57 0 2 32 5 

Beton, sement, əhəng, 
gips və s. 

2 3 1 6 0 7 3 0 31 0 6 2 8 

Əsas metaldan və ya metal 
məmЮlaЭlarından 

Сaгırlanmış məmulatlar 
8 20 2 34 0 72 46 0 273 0 18 115 80 

Maşınlar və avadanlıqlar 6 10 1 15 0 9 12 0 254 0 5 118 27 

Elektrik və opЭik avadanlıq 1 17 0 14 1 46 48 0 335 0 13 99 54 

Gəmiqaвırma 0 0 0 1 0 1 2 0 7 0 0 5 7 

Aerokosmik sahə 1 1 0 0 0 0 1 0 16 0 1 14 0 

Digər nəqliyyat 
avadanlıqları 0 4 0 5 0 4 9 0 47 0 8 25 3 

Heç yerdə 
təsniПaЭlaşdırılmamış 

istehsalat 
3 3 0 4 0 2 14 0 21 0 0 9 20 

Utilləşdirmə 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 1 3 

Elektrik təminaЭı 0 1 0 3 0 2 5 0 13 0 0 9 1 

Qaz təminaЭı 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 1 0 

Su təminaЭı 0 0 0 0 0 2 8 0 11 0 0 0 3 

Tikinti 12 26 1 80 0 110 252 0 375 2 9 65 171 

Avtomobil nəqliyyatının 
topdan və pərakəndə 

ticarəti, təmiri 
6 1 0 38 0 45 40 0 85 0 1 29 41 

Otellər və restoranlar 1 2 0 4 0 0 2 0 6 0 1 4 0 

Nəqliyyat, anbarlama 
təsərrüПaЭı və əlaqə 

12 2 3 39 0 66 37 0 81 0 7 47 53 
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Financial intermediation, 
real estate, renting 

2 0 1 5 0 11 2 0 74 1 4 9 1 

İnПormasiЭa ЭenoloРiвası 3 4 0 12 0 30 21 0 128 0 2 43 20 

Texniki xidmətlər 6 12 0 43 0 20 49 0 481 0 9 78 45 

Digər xidmətlər 13 2 2 27 1 65 43 1 144 1 10 60 28 

Dövlət idarəçiliyi 0 0 0 2 0 13 17 0 17 0 0 9 3 

Təhsil 7 4 0 27 0 8 11 0 195 0 0 19 8 

Səhiyyə və sosial iş 0 0 1 6 0 5 16 1 35 1 0 9 5 

Digər sosial xidmətlər 1 0 1 9 0 11 13 0 19 0 0 5 21 

Cəmi 94 135 22 422 3 616 768 2 3286 7 150 1080 714 
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Cədvəl 2-dən istifadə etməklə isə qeyd edilən ölkələrə ЯОrТХЦТş sОrtТПТФКtФКrıЧ sКвıЧı КгКХКЧ 

sırКНК НüгЦəklə oЧХКrı КşКğıНКФı şəkildəki kimi vizual təsvir etmək olar. 

 
Ölkənin 

adı 
Sertifikat 
ların saвı 

 

 

1. Rusiya 3286 
2.Ukrayna 1080 

3. Litva 768 
4. Estoniya 714 
5. Latviya 616 

6. QaгaбısЭan 422 
7. Özbəkistan 150 

8. Belarus 135 
9. Azərbaycan 94 
10. Gürcüstan 22 
11. QırğıгısЭan 3 
12. Moldaviya 2 

13. Türkmənistan 2 

 
Şəkil. Ölkələrə vОrilmiş sОrtifikatkarın viгual təsviri 

 

AХıЧКЧ Чəticələrə əsasən ölkəmiz müəssisə və təşФТХКtХКrıЧНК ISO 9001 stКЧНКrtıЧıЧ tətbiq 

edilməsinə görə TürkməЧТstКЧ, MoХНКЯТвК, QırğıгıstКЧ Яə Gürcüstan kimi ölkələrdə öndə oХЦКsıЧК 
baxmayaraq bir çox ölkələrdəЧ РОrТ qКХır. BuЧК Рörə də bu standartla ölkəmizin bütün müəssisə və 

təşФТХКtХКrıЧı tКЧış ОtЦək və standКrtıЧ oЧХКrК ЯОrə biləcəyi üstünlüklərТ ЛКşК sКХЦКq ХКгıЦНır. 
 

ƏDƏBİYYAT 
1  . .,  . .  , , И -   

«   », .: 2010, 708  
2 http://www.iso.org 

 
İ.İ.AllahvОrНiвОva 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
 

Yeyinti məСsЮllarının keвПiввətinin idarə edilməsində ISO sЭandarЭlarının rolЮ 
 

XоLASƏ 
Məqalədə BeynəХбКХq StКЧНКrtХКşНırЦК TəşФТХКtı (ISO), ФОвПТввətin idarə eilməsi sahəsində ISO-nun 

ТşХəвТЛ СКгırХКНığı stКЧНКrtХКr Яə Azərbaycan RespuЛХТФКsıЧıЧ ЯОrТХЦТş təşФТХКtıЧ ТşТЧНə ТştТrКФı ЛКrədə НКЧı-
şıХır. BurКНК Сəmçinin müxtəlif illərdə ФОхЦТş SSRİ öХФələrində ISO 9001 stКЧНКrtıЧıЧ tələblərinə uвğuЧХu-
ğuЧК НКТr КХıЧЦış sОrtТПТФКrХКrıЧ sКвıЧК НКТr Цəlumatlar göstərilib. 

Açar sözlər: standart, Beynəlбalq Standartlaşdırma Təşkilatı, teбniki komitə, Ümümdünya Ticarət Təşkilatı 
 



İqtisaНiввat                                                                                                                                 Elmi əsərlər 

 94 

 
И.И.А  

А  Г ы  Э  У  
 

  ISO      
 

ЕЗ МЕ 
        (ISO),   

   ISO         
.        ISO 

9001       C . 
К ы  : ,    ,  Т  

, В    

 

İ.İ.AllahvОrНiвОva 
Azerbaijan State Economic University 

 
The role of ISO standards in foods quality management 

 
SUMMARY 

The article talks about the international standardization organization (ISO), ISO developed standards in 
quality management and participation of the Azerbaijan Republic of in the work of the organization. Here 

also informs about the quantity of received certificates of conformity to ISO 9001 in various years in the 
Former Soviet Union countris. 

Key words: standard , International Organization for Standardization, technical committee, World 

Trade Organization 

 

UOT 32;33 

G.Ə.Abbasova  
AzərbaвМan MОmarlıq və İnşaat UnivОrsitОti 

 
AZƏRBAYCAN XANLIQLARININ SOSİAL-İQTİSADİ HƏYATI, XARİCİ SİYASƏTİ 

 

БКЧХıqХКrıЧ ТqtТsКНТ СəвКtıЧНК əsas yeri kənd təsərrüПКtı tuturНu. БКЧХıqХКrıЧ СКЦısıЧНК 
tКбıХхıХıq ЛКşХıМК ЦəşğuХТввət idi. Lənkəran və ŞТrЯКЧНК Сəmçinin çəltikçilik, Dərbənd, Quba və 

BКФı бКЧХıqХКrıЧНК qıгıХЛoвК (ЦКrОЧК ) ЛОМərТХТrНТ. ŞəФТ, ŞТrЯКЧ Яə Gəncə mühim ipəkçilik mərkəzi 

idilər. TorpКqХКrıЧ ЛОМərilməsində süЧТ suЯКrЦКНКЧ РОЧТş ТstТПКНə oХuЧurНu.QКrКЛКğ бКЧХКrı КrбХКrıЧ 
bərpasıЧК бüsusТ НТqqət verirdilər. БКЧХıqХКr НöЯrüЧНə Azərbaycan kəndində aqrar münasibətlərdə 

КşКğıНКФı НəвТşТФХТФХər ЛКş ЯОrНТ:  
1. Divan və xassə torpКqХКrı бКЧ torpКqХКrı КНХКЧırНı. 
2. Tiyulun mülkə çevrilməsТ prosОsТ РОЧТşХəЧНТ. БКЧХıq ЦərkəгТ oХКЧ şəhərlər dirçəlir, əhalisi 

Кrtır, sənətФКrХıq Яə ticarət mərkəzi kimi rolu yüksəlirdi.Bu dövrdə Təbriz AzərЛКвМКЧıЧЧ ən böyük 

şəhərТ oХКrКq qКХırНı. QКrКЛКğ бКХıХКrı, QuЛКЧıЧ “кТхТ” бКХхКХКrı, UrЦТвКЧıЧ “ƏПşКr” бКХхКХКrı 
məСşur ТНТ. MОtКХТşХəmə sahəsində LКСıМ ФəЧНТ şöhrət qКгКЧЦışНı. ŞКЦКбı, Şəki və Təbriz və 

ƏrdəЛТХ вuЧ pКrхК ТstОСsКХı Цərkəzi idilər. BКФıНК ЛoвКqхıХıq sənəti mühim yer tuturdu.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2Fiso%2Fru%2F&ei=a_MuUtycEOX-4QSbx4GwDQ&usg=AFQjCNG0reEkB9m769K1UakGkFAu27xGUg&bvm=bv.51773540,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&ei=QPQuUpX4FovGtAaEnoH4Dw&usg=AFQjCNEp2M_qVeK1nn1ekMQoxV3NxjgJEA&bvm=bv.51773540,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&ei=a_MuUtycEOX-4QSbx4GwDQ&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A&bvm=bv.51773540,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wto.org%2F&ei=afQuUpShNamF4ASI2oHIBQ&usg=AFQjCNGlyd9uhT5PyReWllVyoCXF-emC8A&bvm=bv.51773540,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wto.org%2F&ei=afQuUpShNamF4ASI2oHIBQ&usg=AFQjCNGlyd9uhT5PyReWllVyoCXF-emC8A&bvm=bv.51773540,d.bGE
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AzərЛКвМКЧ бКЧХıqХКrı OsЦКЧХı, İrКЧ, RusТвК Яə Hindistanla ticarət əlaqələrТ sКбХКвırНıХКr. БКЧ-

ХıqХКrıЧ öгüЧəməxsus pul sТstОЦТ ПorЦКХКşЦışНı. БКЧХıq Цərkəzlərində zərЛбКЧКХКr вКrКНıХЦışНı. 
БКЧХıqХКrНК СКФТЦ гüЦrəЧТЧ ЛКşıЧНК бКЧ НururНu. SoЧrКФı вОrТ suХtКЧ Яə məliklər tuturdu. 

Hakim zümrənin əsas hissəsini bəylər təşФТХ ОНТrНТ. OЧХКr Фəndililər üzərində inzibati hakimiyyətə 

malik idilər və бКЧ qКrşısıЧНК бТНЦətə edirdilər. AzərЛКвМКЧıЧ хoб вОrТЧНə kəndi idarə edən bəy, 

QКгКб, Şəmsəddil və BorхКХıНК Тsə КğК КНХКЧırНı. EХКtХКrıЧ ЛКşхısı ОХЛəвТ КНХКЧırНı Яə hakim 

zümrəyə daxil idilər. Ruhanilər də hakim zümrəyə mənsub idilər, onlar vergi və mükəlləfiyyətdən 

azad idilər. MККПХКr ТЦtТвКгХı təbəqə idilər. OЧХКr бКЧХıqНК КsКвТş qoruвuМusu ТНТХər, həm də 

qoşuЧuЧ əsКsıЧı təşФТХ ОНТrНТХər. БКЧ ЦККПХКrı ЯОrРТХərdəЧ КгКН ОНТrНТ. MККПХıq ТrsəЧ КtКНКЧ oğuХК 
keçirdi. Maaflar əsasən elatlarНКЧ topХКЧırНı. 

Kəndlilər cəmiyyətТЧ КşКğı təbəqəsini təşФТХ ОНТrНТ. Bu гüЦrəyə rəiyyət, rəncbər və elat daxil 

idi. Rəiyyət divan, mülk, vəqf və ТМЦК torpКqХКrıЧНК вКşКвıЛ, oЧu əkib-becərən kəndlilər idi. Sa-

СТЛФКr torpКqХКrıЧНК вКşКвКЧ rəiyyətin vəziyyətТ НКСК Кğır ТНТ. кüЧФТ oЧХКr həm xəzinəyə, həm də 

sahibkara vergi ödəməli olurdular. TəsərrüПКtı-torpКğı oХЦКвКЧ Фəndlilər rəncbər КНХКЧırНı. Rəncbər 

ali zümrənin mülkündə хКХışır Яə məhsulun əsas hissəsini torpaq sahibinə verirdi. Lənkəran 

бКЧХığıЧНК ЛОХə kəndlilər sürüsüЧü otКrır, pОşФəş şəklində vergi ödəyir, xan ordusunun əsКsıЧı təşФТХ 
edirdi. Ona görə ОХКtıЧ Яəziyyəti rəiyyətə nisbətən yüngül idi. 

БКЧХıqХКrНК tək hakimiyyətlilik mövcud idi. Xan qeyri-məhdud səlahiyyətə malik idi və qanun-

verici, icraedici, məhkəmə hakimiyyəti onun əlində cəmləşЦТşНТ. ŞəФТ, ŞТrЯКЧ, QuЛК Яə QaraЛКğda 

бКЧ вКЧıЧНК ЦəşЯərətçi orqan- divan və вК бКЧ şurКsı Пəaliyyət göstərТrНТ. БКЧ sКrКвıЧНК Яəzir, 

sərkərəli (maliyyə ТşТЧə ЛКбКЧ), ОşТФКğКsı (бКЧ təsərrüПКtı ТНКrə edən) , sКЧНıбНКr КğКsı (бəzinədar), 

anbardar mühim vəzifələr ТНТ. VОrРТ вığıХЦКsı ТХə НКrğК ЦəşğuХ oХurНu. БКЧХıq ТЧгТЛКtТ Мəhətdən 

ЦКСКХХХКrК ЛöХüЧürНü. MКСКХı ТНКrə edən mahal bəyi və вК ЧКТЛ КНХКЧırНı. Bu Яəzifə irsi olsa da, hər 

dəfə xan tərəfindən təsdiq edilməХТ ТНТ. БКЧХıqХКr НöЯrüЧНə şəhəri idarə edən kələntər və ya qalabəyi 

КНХКЧırНı. 
AzərЛКвМКЧ бКЧХıqХКrıЧıЧ бКrТМТ sТвКsətinin əsas siyasətinin əsas istiqamətləri: 

1. Öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirməyə nail olmaq 

2. Xarici siyasi əlaqələri təmin etmək idi. AzərЛКвМКЧ torpКqХКrıЧıЧ ЛТrХəşНТrТХЦəsinə Urmiya, 

Şəki, Quba və QКrКЛКğ бКЧХКrı бüsusТ НТqqət yetirirdilər. XVIII əsrin 60-Мı ТХХərində Kərim xan 

ЧТФКС НТpХoЦКtТвКsıЧК əХ КtЦКqХК QuЛКХı FətəХТ бКЧı tКЛО ОtЦəyə cəhd göstərНТ. Bu ЛКş tutЦКНıqНК, 
hərbi yürüş ОtНТ, ХКФТЧ ЦəğХuЛ oХuЛ РОrТ НöЧНü. 

AzərЛКвМКЧ бКЧХıqХКrı OsЦКЧХı ТЦpОrТвКsı ТХə əlaqələri möhkəmlətməyə хКХışırНıХКr. KТхТФ 
Qaynarça sülhündəЧ (1774) soЧrК вКбıЧХКşЦК НКСК НК КrtНı. OsЦКЧХı tərəfi Rusiya ilə münasibət-

lərin yenidən kəskinləşəciyi halda AzərЛКвМКЧ бКЧХıqХКrıЧНКЧ ТstТПКНə etmək niyyətində idi. Azər-

ЛКвМКЧ бКЧХКrı НК RusТвК təМКЯüгü ЛКş ЯОrəcəвТ СКХНК OsЦКЧХı СТЦКвəsinə keçmək ümidində idilər. 

1875-ci ildə QКrКЛКğ, ŞəФТ, QuЛК бКЧХКrı öг Тstəklərini həyata keçirməФ üхüЧ İstКЧЛuХК ОХхТ РöЧНər-

dilər. LКФТЧ OsЦКЧХı tərəfi Rusiya –OsЦКЧХı ЦüСКrТЛəsТ гКЦКЧı AгərЛКвМКЧ бКЧХıqХКrıЧıЧ вКrНı-
ЦıЧНКЧ Цəhrum etdi. 

Rusiya yeni yaranan və zəif AzərЛКвМКЧ бКЧХıqХКrıЧı ТşğКХ ОtЦəвТ pХКЧХКşНırırНı. LКФТЧ OsЦКЧХı 
dövlətТ ЛuЧК ЦКЧО oХНuğu üхüЧ, RusТвК ŞТЦКХТ Qafqazda möhkəmlənməyə, qala və istehkamlar 

tikməyə ЛКşХКНı. 1775-ci ildə QuЛКХı Fətəli xan Rusiyaya elçi göndərərəФ, НüşЦənlərinə qКrşı 
mübarizədə hərЛТ вКrНıЦ Тstədi və əvəzində Dərbəndi güzəştə getdi. Lakin o, Rusiya himayəsində 

qalsa da, müstəqilliyini saxlamaq niyyətində ТНТ. RusТвК QuЛК бКЧХığıЧıЧ İrКЧıЧ tərkib hissəsi 

oХЦКsıЧı ЛТХТrТЛ FətəХТ бКЧıЧ təklifini rəНН ОtНТ. ƏsХТЧНə isə Rusiya Quba бКЧХığıЧıЧ müstəqilliyini 

tКЧıЦКqНКЧ ТЦtТЧК ОНТrНТ. 1787-ci ildə QuЛК бКЧХığıЧıЧ PОtОrЛurqК РöЧНərdiyi yeni elçilik də uğur 
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qКгКЧЦКНı. GОorРТвОЯsФ trКФtı ТЦгКХКЧНıqНКЧ soЧrК QКПqКгНКФı rus qoşuЧХКrıЧıЧ ФoЦКЧНКЧı P.Pot-
yomkin 1783-cü ildə AzərЛКвМКЧ бКЧХКrıЧК Пərman göndərərəФ GürМüstКЧıЧ RusТвК СТЦКвəsində 

oХЦКsıЧı Чəzərə КХЦКХКrıЧı təklif etdi. 

AzərЛКвМКЧ бКЧХıqХКrıЧıЧ БКrТМТ sТвКsətində Gürcüstanla münasibətlər əsas istiqamətlərdən biri 

idi. XVIII əsrin 50-ci illərində ŞəФТ бКЧХığıЧıЧ KКrtХТ-Kaxetiya хКrı II İrКФХТ ТХə münasibətləri gərgin 

ТНТ. HКМı кələЛТ РürМü хКrıЧıЧ СüМüЦuЧuЧ НəП ОtЦТşНТ. QuЛК бКЧХığıЧıЧ GürМüstanla münasibəti 

gərРТЧ oХКrКq qКХırНı. FətəХТ бКЧ II İrКФХТЧТЧ AгərЛКвМКЧ бКЧХКrıЧıЧ НКбТХТ ТşТЧə qКrışЦКsıЧК imkan 

ЯОrЦТrНТ. QКrКЛКğ бКЧХığı ТХə GürМüstКЧ КrКsıЧНК НostХuq ЦüЧКsТЛəti var idi. Müttəfiq kimi onlar 

1870-ci ildə Gəncəni birgə ələ ФОхТrЦТşНilər. Lakin 1783-cü ildə II İrКФХТ rus orНusuЧК КrбКХКЧКrКq 
QКrКЛКğ бКЧХığıЧı GəncədəЧ sıбışНırЦКğК ЛКşХКНı. Gəncə бКЧХığı 1736-ci ildə Cavad xan hakimiy-

yətə gəldikdən sonra müstəqil siyasət yeritməyə ЛКşХКНı. 
Açar sözlər: iqtsadi həyat, aqrar münasibətlər, xarici siyasət, natural təsərrüfat, sosial 

vəziyyət, sənətkarlıq 

  
Г.А.А  

 
 -      А   

 
ЕЗ МЕ 

  1     ,     -
     . 
К ы  : ,  ,  ,  , 

   
 

G.A.Abasova 
Social and economic life, foreign policy in Azerbaijani Khanates 

 
SUMMARY 

In the middle of XVIII century superiority of natural economy, poor economic relations lead to feudal 
fragmentation. 

Key words: economic life, agrarian relations, foreign policy, natural economy, social situation, mastership 

 

UOT 378.14. 

S.S.Göгəlov  
AzərbaвМan MОmarlıq və İnşaat UnivОrsitОti 

 
EKSTREMAL ŞƏRAİTLƏRDƏ MƏNƏVİ-PSİXOLOJİ FAKTORLARIN 

AKTİVLƏŞDİRİLMƏSİ 
 
 EФstrОЦКХ şərКТtХərНə (EŞ) proПОssТoЧКХ ПəКХТввətТЧ ЦəЧəЯТ-psТбoХoУТ ПКФtorХКrıЧ КФtТЯХəş-

НТrТХЦəsТ ПöЯqəХКНə СКХХКrıЧ (FH) ЧətТМəХərТЧТЧ ЦОвНКЧК хıбКrНığı - ЦüşКСТНə ОНТХəЧ ТЧsКЧ ТtФТsТ, 
ЯТrКЧəХТФ, ЛərЛКН ЯəгТввət, ЯətəЧНКşХКrıЧ öгХərТЧТЧ qОвrТ-КНТ НКЯrКЧış tərгХərТ (pКЧТФК, təХКş, вığıЧ, 
Нəstə, qКхqıЧХКr, ТstОrТФК (СəННТЧНəЧ Кrtıq qıМıqХКЧЦК, ЛəгəЧ КğХКвК-КğХКвК РüХЦə Яə ürəФФОхЦə 
şəФХТЧНə təгКСür ОНəЧ əsəЛ бəstəХТвТ, təМКЯüгФКrХıq), ФrТЦТЧКХ Яə ФoЧПТХТФtХТ СКХХКrıЧ ФəsФТЧ КrtЦКsı 
Яə s., ЦəЧəЯТ psТбoХoУТ РərРТЧХТФХərТЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı üхüЧ гərurТНТrД1,2]. 
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 FH əЦəФНКşХКrıЧıЧ proПОssТЧКХ ПəКХТввətХərТ ТЧtОХХОФtuКХ, ОЦosТoЧКХ Яə ПТгТФТ РərРТЧХТФ 
şərКТtТЧНə ФОхТr Яə ПərqХəЧНТrТМТ бüsusТввətТ КНХКЧır: Тş РərРТЧХТвТ, qОвrТ-ЦüЧtəгəЦХТФ Яə uгuЧ 
ЦüННətХТФ, вüФsəФ НərəМəНə ЦəsuХТввətХТФ, ПКФtТФТ strОsХТ sТtuКsТвКЧıЧ Яə rТsФ НərəМəsТЧТЧ вüФsəФ 
oХЦКsı, proПОssТoЧКХ strОsТ, ОФstrОЦКХ sТtuКsТвКХКrı Яə s., əСКtə ОНТrД4]. 

MəqКХəНə FH əЦəФНКşХКrıЧıЧ ПəКХТввətТ гКЦКЧı ЦəЧəЯТ-psТбoХoУТ təЦТЧКtıЧ təşФТХТ üгrə proЛ-
ХОЦХərТЧ СəХХТЧНə strОssoРОЧ ПКФtorХКrıЧ ЦОвНКЧК хıбЦК şərКТtТ, РərРТЧХТвТЧ КгКХНıХЦКsı, ТЧtОХХОФtuКХ, 
ОЦosТoЧКХ Яə ПТгТФТ qüЯЯəЧТЧ ЛərpКsı təНЛТrХərТ ТşХəЧТХЦТşНТr.  

FH əЦəФНКşХКrıЧıЧ ПəКХТввətТ гКЦКЧı oЧХКrК təsТr ОНəЧ strОssoРОЧ ПКФtorХКrıЧ ТФТ ЧöЯ təsТrТЧТ 
СТss ОНТr: pОşə tКpşırıqХКrıЧıЧ СəХХТЧНə СТss ОНТХəМəФ хətТЧХТФ вКrКНКЧ ОФstrОЦКХ sТtuКsТвКХКrıЧ 
strОssoru Яə pОşə ПəКХТввətТЧНə РüЧНəХТФ РərРТЧХТвТЧТЧ strОssoru. QОвН ОНТХəЧХər ЦürəФФəЛ 
şərКТtХərНə ФoЧstruФtТЯ ПəКХТввət ЛКМКrıqХКrıЧНК, бüsusТ psТбoХoУТ СКгırХıqНК Яə əЦəФНКşХКrНКЧ 
вüФsəФ proПОssТoЧКХ НКвКЧКqХТq təХəЛ ОНəЧ ЦüЯəППəqТввətХТ СərəФətХərНə öгüЧü РöstərТrД3,4]. 

 EŞ pОşə ПəКХТввətТЧТЧ ЦəЧəЯТ-psТбoХoУТ ПКФtorХКrıЧ КФtТЯХəşНТrТХЦəsТ hadisələrə üstün gəlməyi - 
mühitə КНКptКsТвК oХuЧЦКЧı təmin edir. 

FH-da əhalinin və şəxsi heyətin mənəvi və fiziki qüvvələrini bərpa etmək, psixi gərginliyi 
azaltmaq məqsədilə mənəvi-psТбoХoУТ СКгırХıq tədbirlərТ КpКrıХır. 

Psixi gərginliyi azaltmaq tədbirləri ibarətdir: sosial reabilitasiya tədbirlərindən – tibbi, 
psТбoХoУТ; pОşə və sosial tədbirlər sistemindən; əСКХТЧТЧ, şəxsi heyətin, idarə etmə orqКЧХКrıЧıЧ əmək 
qabiliyyətinin və sКğХКЦХığıЧıЧ ЛərpКsıЧК ТstТqКЦətliyindəЧ; oЧХКrıЧ ТМtТЦКТ-sКğХКЦ Сəyata 
qКвıtЦКsıЧК Яə вК НКбТХ oХЦКsıЧı təmin edilməsidir[3]. 

Sosial reabilitasiya tədbirlərТЧТ КşКğıНКФı Цərhələlər üzrə КpКrıХır: 
1. BərpКОНТМТ psТбotОrКpТвКsı. 
2. Readaptasiya. 
3. Həyat fəaliyyətinin əvvəlki səviyyəsinə qКвıtЦК. 
BuЧНКЧ ЛКşqК, QБ Яə DTİ КpКrıХЦКsı НöЯrüЧНə, MM və FH ТşХərini idarəetmə orqКЧХКrı pОşə 

fəaliyyətində mənəvi – psixoloji gərginliyi azalmaq üzrə ТşХəri təşФТХ ОНТrХər. 
Bu proses özünə daxil edir: 
К) psТбoРОЧ sТtuКsТвКХКrıЧ təsiri nəticəsində xəstələЧЦТş şəxsin QX və DTİ Нə ТştТrКФНКЧ КгКН 

edilməsi; 
b) QX və DTİ бТНЦət keçəЧ, ТşХəyəЧ, вКşКвКЧ ТştТrКФхıХКrıЧ ЦüСТtТЧТЧ sКğХКЦХКşНırıХЦКsı, 

istirahət və əməФ qКвНКХКrıЧК Чəzarət; 
М) psТбotrКЯЦКОНТМТ sТtuКsТвКХКrı ТЦФКЧ НКбТХТЧНə aradan qaХНırıХЦКsı; 
х) şəxsi heyətin gecəli-РüЧНüгХü ЦüşКСТНə ustКЧoЯФКsı Яə özündə birləşНТrТr: 
- təlim, məşq, Тş вОrТЧНəЧ бКrКФtОrТstТФКЧıЧ Яə sКğХКЦХıq Цərkəzindən məХuЦКtХКrıЧ КХıЧЦКsı; 
- şəxsi heyətə nəzarət ЛКбışХКrıЧıЧ ФОхТrТХЦəsi; 
- MM komanda-rəis və rəhbər heyəti həkimdən məХuЦКtХКrıЧ КХıЧЦКsı. 
d) ambulator, hospitalda müalicələrin və dərman müalicəsinin təyin edilməsi; 
e) psixoloji sakitləşЦək məntəqələrinin (kabinetlərinin) müntəzəЦ ТşТЧТ вКrКtЦКq; 
ə) xəstələri hospitala (müalicə müəssisəsinə) yerləşНТrməФ, НКЯКЦХı psТбТ poгğuЧХuqХКrı КrКНКЧ 

qКХНırЦКq üхüЧ ЧКrФo-psixoterapiya, psixotrop maddələr (trankvilizatorlar) və s., tətbiq edilir[5,6].  
EФstrОЦКХ şəraitlərdə ФoХХОФtТЯТЧ psТбoХoРТвКsıЧНК Яə şəxsiyyətТЧ psТбТФКsıЧıЧ təzahürləri 

xüsusiyyətlərТ КpКrıХКЧ ТşХərin keyfiyyətinə təsir edir. 
Ekstremal situasiyalarda kütlənin və ТЧsКЧХКrıЧ psТбТ Яəziyyətləri. 
EФstrОЦКХ sТtuКsТвКХКrНК Квrı-Квrı КНКЦХКrНК Яə ya kütlədə КşКğıНКФı psТбТ Яəziyyətlər tipləri 

ЦОвНКЧК хıбК ЛТХər: 
1. Ekstremal situasiyalarda kütlələrin və вК ТЧsКЧХКrıЧ ЦüşКвТət edən ТЧtТгКЦХığıЧı, НöгüЦ-

lüyünü saxlaya bilər, qabiliyyətlərinin nəticələri aktiv (stenik) hallar ola bilər. 
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2. Məqsədə ЧКТХ oХuЧЦКsıЧНК ЦКЧОə və fəaliyyəti çətinləşНТrən, mənfi (astenik) təsir edən 
ПКФtorХКrıЧ ЧöЯХərinə aiddir: həyəМКЧ, ЧКrКСКtХıq, ТЧКЦsıгХıq, qorбu, КpКtТвК (СəvəssТгХТФ), ruС Нüş-
künlüyü, məhkum olma hissləri, vahimə və təХКş.  

QX və DTİ КpКrıХЦКsıЧНК ФütХəyə və insanlara mənfi psixi vəziyyətlər təsir edir, həmin mənfi 
psixi vəziyyətlərdən vahimə və təХКş НКСК ətrКПХı НТqqət yetirək[5]. 

Vahimə - əгКЛХıХıq Яəziyyətidir, konkret və ya əsilsiz təhlükə qКrşısıЧНК sərbəstlikdən məhrum 
olma, həyəcan və köməФsТгХТФ вКrНır. 

Növləri: diksinmə, qorбu, şəxsi vahimə, effektiv vahimə. 
ForЦКХКrı: 
a) məqsədsiz fəaliyyətsizlik və вК КqrОsТЯХТФ, КФtТЯ (qКхЦКqХК şərtləЧНТrТХТr) ЦОвНКЧК хıбКrırХКr; 
Л) pКssТЯ (НoЧuЛ qКХЦКq), Кğır ПorЦКХı КpКtТвК Яə вК НОprОsТвК ЦОвНКЧК хıбКrırХКr. 
Hər iki halda fərd öz üzərində nəzarəti və dözümlüyü itirir. 
кКбЧКşЦК, Яəlvələ, təХКş, ЯКСТЦə - real və ya xəyali təhlükəyə ТЧsКЧХКrıЧ qrup ПorЦКХı 

təəsürКtıНır (СТss, Нuвğu; СəyəМКЧ rОКФsТвКХКrıНır) Яə ТrКНТ ОСtТвКtХКrıЧ səfərbər oХuЧЦКsı, şəraitin 
rasional qiymətləndirmə qabiliyyətini təcrid edir və qКrşıХıqХı вoХuбЦК prosОsТЧТ РüМХəndirir. 

Növləri: fərdi və kollektiv. 
ForЦКХКrı: 
a) gözlənilmədən, gözlənmədən, qəfildən, birdəЧ üЦuЦТ хКбЧКşЦК, Яəlvələ, həyəcan, iztirab, 

təХКş, təşЯТş (öг üгərində ani olaraq nəzarətin itirilməsi); 
b) xəyalilik, əsКssıгХıq, вКХКЧ oХКЧ Яə ya gerçək, təsirli, təsiredici, etibarХı təhlükələrdən qaçmaq 

və ya mübarizəyə iradəni itirmək; 
 c) birlikdə, təşФТХКtНК, ТttТПКqНК oХКЧ ТЧsКЧХКrıЧ Цənəvi – psТбoХoУТ НКвКЧКqХığК ЦüЯəqqəti 

krizis yaratmaq və qКrşıХıqХı КЧХКşЦКЧıЧ НКвКЧНırıХЦКsı; 
кКбЧКşЦК, Яəlvələ, təХКş, ЯКСТЦə güclü və zəif, səthi və qısК ЦüННətli olur və əhatə etdiyi 

ТЧsКЧХКrı Яə kollektivlərТЧ sКвı ТХə ölçülür. 
кКбЧКşЦК, Яəlvələ, təХКş, ЯКСТЦənin mənbəвТ Квrı-Квrı ТЧsКЧХКr Яə ya kollektivlər ola bilər. 
Qorxu və təХКşı törədəЧ ПКФtorХКrК ЛКбКq. Şərti olaraq onlar üç qrupa bölünürlər: 
 1. Fizioloji: - СКХНКЧ НüşЦə, üгРüЧХüФ, ТПrКt вorğuЧХuq, toЧusuЧ КşКğı НüşЦəsТ, şüurХu 

КФtТЯХТвТЧ КşКğı НüşЦəsТ, ЧorЦКХ вuбuЧuЧ poгuХЦКsı, гəiflik, az yemək. 
2. Psixoloji: - emosional həyəcanlanma, təsirlənmə, qıМıqХКЧЦКЧıЧ РüМХəndirilməsi, situasТвКЧıЧ 

qeyri-müəyyən vəziyyətliliyi, təhlükəni son dərəcə hiss ilə (həyəcanla) keçirməФ, uгКqХКşЦКЧıЧ 
mürəkkəbləşЦəsı (qКхıХЦКг oХЦКsı), ЦütХəq (labüd) olacaq təhlükə qКrşısıЧНК РüМsüгХüФ СТssХəri və 
təsəvvür etməyin aktivləşНТrТХЦəsi.  

3. Sosial: - rəhbərliyə ТЧКЦıЧ ТtТrТХЦəsi, fəlakətli təhlükənin gözlənilmədən və qəflətən 
ЛКşХКЦКsı. 

Psixoloji keyfiyyətlər pОşə fəaliyyətinin mənəvi – psixoloji vəziyyətin tərzilə xarakterizə 
oХuЧur, Нöвüş ruСuЧuЧ КşКğı НüşЦəsТ, qКЯrКвış sКСəsТЧТЧ КгКХЦКsı, КЧХКЦКq, ЛТХЦək əlaqələrinin 
КгКХЦКsı, ОЦosТoЧКХ вoХuбЦКЧıЧ КrtЦКsı, təqlid etmə (təsir etmə, öyrətmə, beyninə yeritmə, 
ТЧКЧНırЦК, öвüН, Чəsihət, hipnoz) aktivləşТr, Сərəkət və vərНТşХərТЧ qКвНКsıгХığı Кrtır. 

Qorxu və tКХКşК üstüЧ РəlməФ ПКФtorХКrı КşКğıНКФıХКrНırД6]: 
- yüksək vətənpərvərlik hissləri; 
- borca inam, vətəЧНКşХıq ФОвПТввətləri; 
- Нöвüş ОЦosТвКХКrı; 
- real itkilər və НКğıЧtıХКr СКqqıЧНК ЦəХuЦКtХıХıq; 
- dostluq münasibətləri; 
- mərhəmət və МКЧ вКЧНırЦК, НöгüЦ Яə özünü ələ alma; 
- yumor hissləri. 
MM və FH ТşХər idarəsТ orqКЧХКrıЧıЧ pКЧТФК (təХКşХıqХК) ЦüЛКrТгə üzrə tədbirləri. 
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MM və FH ТşХər idarəsТ orqКЧХКrıЧıЧ pКЧТФК (təХКşХıqХК) ЦüЛКrТгə üzrə tədbirlərinin təşФТХТ 
özündə КşКğıНКФıХКrı ЛТrХəşНТrТr: 

1. Profilaktik xarakterli tədbirlər. 
К) вОrХТ şəraitə əsaslanmaq (nəzərə КХЦКq) ТЧsКЧХКrıЧ ОЦosТoЧКХ Яəziyyətinin müəyyən edilməsi. 

İЧsКЧХКrıЧ ОЦosТoЧКХ Сəyəcanlanma səviyyəsТЧТЧ КrtЦКsıЧК РОМТФНТrЦədən (cəld) reaksiya vermək. 
HəвКМКЧХКЧЦКЧıЧ вüФsəlməsi səbəblərТЧТ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı üгrə təxirəsКХıЧЦКг tədbirlərin (şКвТə 
вКвКЧХКrıЧ Яə vəlvələyə, təХКşК Нüşənlərin təМrТН oХuЧЦКsı, şКвТə yayanlara əФs oХКrКq şərait 
СКqqıЧНК ПКsТХəsiz olaraq düzgün məХuЦКtХКrıЧ ЯОrТХЦəsi) həyata keçirilməsi [6.7]; 

Л) ТЧsКЧХКrНК ЧОqКtТЯ rОКФsТвКХКrıЧ, oЧХКrıЧ səbəbləri və motivlərini (mТqвКsıЧı, şəyələrı, 
təhlükələri və s.,) ТЧФТşКП Нərəcəsinin müəyyən edilməsi; 

М) ЧОqКtТЯ rОКФsТвКХКrıЧ ЧОвtrКХХКşНırıХЦКsı üхüЧ гəruri olan informasiya tiplərТЧТЧ (şərait 
СКqqıЧНК ТЧПorЦКsТвКХКrıЧ, ТгКС ОtЦə və s.,) seçilməsi; 

ç) inam və əгЦФКrХıq ЧüЦКвış etdirərəФ, oЧХКrı Нəqiq və opОrКtТЯ КpКrКrКq, ЛКşqК ТЧsКЧХКrК 
zəruri öyüd, nəsihəti edərəФ, oЧХКrНК НüгРüЧ НКЯrКЧış ЧüЦuЧəsi yaratmaq.  

2. Qorxu və təХКşХК ЛКğХı oХКЧ ЧОqКtТЯ Чəticələrin sakitləşНТrТХЦəsi üzrə fəaliyyət[3,4].  
a) təХКşıЧ ЛКşХКЧğıМıЧНК; 
 - əgər situasiya imkan verirsə, təХКş Яəziyyətində və əhval-ruhiyyəsində oХКЧ ТЧsКЧХКrıЧ 

təhlükəХТ rКвoЧХКrНКЧ ТЧsКЧХКrıЧ Кг oХНuğu вОrХərə (pКrФХКrК, Лoş вОrХərə) göndərilməsi. 
b) əgər təХКş (ЯКСТЦə) ЛКş ЯОrЦТşsə: 
- təХКşОНТМТ qrupuЧ ЛöХüЧЦəsi; 
- panika provokasiya edənləri, təХКşХı (хığırКЧ, qışqırКЧ, ЛКğırКЧ) əhval-ruhiyyə və reaksiyalar 

ЧüЦКвТş ОНТrənlərТ КвНıЧХКşНırЦКq, 
 - panika (təХКş) вКrКНКЧХКrıЧ sКбХКЧıХЦКsı uгКqХКşНırıХЦКsı Яə kəЧКrХКşНırЦКsı КЧıЧНК oЧХКrıЧ 

şəxsiyyətinə (dəstəЧТЧ, ТЧsКЧ topХКЧЦКsıЧıЧ qОвrТ ПorЦКХ ХТНОrТ oХuЛ, oХЦКЦКsıЧК); 
- rəhbər heyətinə inam hisslərТЧТЧ sКбХКЧıХЦКsı, ЛütüЧ ФoЦКЧНКХКr və göstərТşХər mütləq ucadan 

və ТЧКЦХı səslərlə verilməlidir; 
- insanlara müdafiə məqsədilə nəyi etməФ ХКгıЦ oХНuğuЧu Нəqiq və КвНıЧ Рöstərilməlidir; 
- təhlükəЧТЧ ФТЦТ rОКХ qorбutНuğu şКЦТХ ОНТХТrsə ləngimədəЧ oЧК ТЧПorЦКsТвКЧТ хКtНırЦКq; 
- ЛКМКrıqsıг rəhbərləri təxirə sКХıЧЦКНКЧ ФəЧКrХКşНırıХЦКsı Яə oЧХКrıЧ əvəzinə özünü itirməyən 

(dözümlü, səЛrХТ, soвuqqКЧХı, ТrКНəli) və insanlara qabiliyyətli rəhbərləri təyin etmək; 
М) pКЧТФКЧıЧ təhlükəХТ ТЧФТşКПı гКЦКЧı: 
- qorxudan (heyrətdəЧ, хКşıЛ qКХЦКqНКЧ, əХЯОrТşsТг НuвğuХКrНКЧ), Лu Яə ya digər stres 

vəziyyətindən və diqqətin Квrı ТstТqКЦət yönəltməyə;  
- ЛКşqК ТşХərə cəlb etməyə uвğuЧ oХКrКq РüМХü ОФsprОssТЯ vasitələrdəЧ, Тşıq Яə optik effektli 

yüksək səsli musiqilərı НКбТХ ОtЦəkdən istifadə oХuЧЦКХıНır. 
3. Qorxu və pКЧТФКЧıЧ ЧəticələrТЧТЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı üгrə ТşХərin tətbiqi; 
a) rəhbərliklə, qeyri formal liderlərlə, ictimai hərəФКtХКrıЧ Цüбtəlif sədrlərilə, aktivlərlə 

söhbətlər əsЧКsıЧНК ФrutТФ sТtuКsТвКХКrНК ФoХХОФtТЯХərin strukturunun НКğıХЦКsıЧНК roХ oвЧКЦКsı 
ehtimal olunan zəif hissəЧТЧ КвНıЧХКşНırıХЦКsı; 

Л) ЛКş ЯОrЦТş pКЧТФК СКqqıЧНК şКвТələrТЧ вКвıХЦКsıЧı ХoФКХХКşНırЦКq; 
c) insan kütləsinin fəaliyyətinin əsКsıЧı təşФТХ ОНən ТЧsКЧХКrıЧ rəyini, prespektivlərin itiril-

məməsi, rəhbərliyin yerində oХЦКsЧı təsdiq edən söhbətlərТЧ КpКrıХЦКsı; 
ç) panika təəssürКtХТ ТЧsКЧХКrıЧ СКНТsə yerindəЧ uгКqХКşНırıХЦКsı Яə oЧХКrıЧ ЛКşqК ТЧsКЧХКrХК 

təЦКsНК oХЦКХКrıЧıЧ qКrşısıЧı КХЦКq; 
Н) tТЛЛТ ЛКбışıЧ, ФöЦəyin, istirahətin və yeməyin təşФТХТ; 
e) zədələЧЦТşХərТЧ СospТtКХХКşНırıХЦКsı; 
ə) müxtəХТП ЧöЯ ТşХərə cəlb etmə. 
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Fövqəladə СКХХКr гКЦКЧı Яə onun nəticələrТЧТЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı üхüЧ sərf ediləЧ ЯКбtıЧ 
müddətТ, КpКrıХЦК keyfiyyəti xeyli dərəcədə MM şəxsi heyətinin, hərbi hissələrin, bölmələrin və 
hərbiləşЦəЦТş Нəstələrin mənəvi – psТбoХoУТ СКгırХıq səviyyəsindəЧ КsıХıНırД6,7]. 

 MM dəstələrinin, bölmələrТЧТЧ, ФoЦКЧНКХКrıЧ Яə ya FH rayonuna göndərilməsi nəzərdə tutulan 
qruplar komplektləşНТrТХЦəsТ гКЦКЧı proПОssТoЧКХ Пəaliyyətin mənəvi-psТбoХoУТ ПКФtorХКrı Яə 
psТбoХoУТ uвğuЧХКşЦКвК бüsusТ НТqqət yetirilməlidir. Bölmələrə ТбtТsКsхıХКr Яə mütəxəssislər daxil 
etməyin zəruriliyi kimin harada, necə və nə vaxt fəaliyyətilə əlaqədarНır. Mütəxəssislərin FH 
fəaliyyəti məЧХТФ şüuru ТХə əlaqəНКr oХНuğuЧНКЧ СКНТsələrə qКrşı ПorЦКХКşНırıХКЧ ЦüЧКsТЛət 
strОssoРОЧ ПКФtorХКrıЧ təsirinə müqavimət göstərmək və НКЯrКЧış tərzini idarə etməФ ТЧКЦı ЦОвНКЧК 
хıбır. Bu Пəaliyyətin əsКs ЦОвКrНır. 

Açar söгlər: Ekstremal situasiyalar, psiбoloji haгırlıq, psixotravmaedici situasiyalar, profes-
sional davamlıq. 
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S.S.Gezalov 
Activation Moral-Psychological Factors In Extreme Situations 

 
SUMMARY 

Work is devoted to the study of professional activity moral and psychological factors Defense and 

Emergency staff and the public to act in an extreme situation. Activation moral and psychological factors 
increase efficiency of controls, intellectual, emotional and physical strength, as well as reduces the stressors 
of everyday hard professional work stressors and extreme situations. 

Key words: Extreme situation, psychological training, traumatic situation, professional stability 
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BAZAR İQTİSADİYYATINA KEкİDİN ŞƏRTLƏNDİRİCİ AMİLLƏRİ 
 
MüКsТr şəraitdə əЧ вКбşı sТstОЦ ТЧsКЧХКrıЧ ОСtТвКМХКrıЧı maksimum səviyyədə ödəyən sistemdir 

ve bu - ЛКгКr ТqtТsКНТввКtıЧК ФОхТН sТstОЦТНТr. 
KОхТН ТqtТsКНТввКtıЧНК əsas məqsəН вОЧТ ТqtТsКНТ sТstОЦТ ПorЦКХКşНırЦКq və onun iqtisadi 

əsКsХКrıЧı вКrКtЦКqНКЧ ТЛКrətdir. 
Bazar münasibətlərinə ФОхТН, ТqtТsКНТввКtıЧ НöЯХətsizləşНТrТХməsini, özəlləşНТrТХЦəsini, 

sКСТЛФКrХığıЧ ТЧФТşКП ОtНТrТХЦəsТЧТ, ЛКгКr ТЧПrКstruФturuЧuЧ ПorЦКХКşЦКsıЧı, tədricən qiymət 
üzərində dövlət nəzarətinin kəskin surətdə zəifləndirilməsi kimi sair mürəkkəb problemlərin həll 
edilməsini tələb edir. Yeni iqtisadi sТstОЦ ПorЦКХКşНıqМК, oЧuЧ вОtФТЧХТФ səviyyəsi yüksəldikcə, 
köhnə iqtisadi sistemin tədricəЧ НКğıХЦКsı prosОsТ sürətlənir. 

“BКгКr” КЧХКвışı КХıМıХКrХК sКtıМıХКrıЧ РörüşНüФХəri məkan, yer məЧКsıЧı ЯОrТr. AХıМı Яə sКtıМıЧıЧ 
bir araya gəldiyi bu yerdə mallar (məhsullar, xidmətlər, ТНОвКХКr) КХıЧıЛ sКtıХır. BurКНКЧ НК ЛОХə 
deyə bilərik ki, bazar-iqtisadi kateqoriya olub, konkret iqtisadi münasibətlərТ, КХıМıХКrХК (tələblə) 
sКtıМıХКrıЧ (təkliflə) əlaqələrinin məcmusudur. [1] 

BКгКrıЧ КşКğıНКФı ЧöЯХəri mövcuddur: 
1. Əmtəələr və xidmətlər(isЭeСlak) baгarı. Buraya müxtəlif ərzaq növlərТ, şəxsi istehlak 

əmtəələri, məТşət, kommunal, nəqliyyat xidmətləri, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə üzrə pullu xidmət 
ЛКгКrХКrı НКбТХНТr. 

2. İsЭeСsal vasiЭələri baгarı (isЭeСsal amilləri baгarı). 
Buraya əmək predmetləri və əmək vasitələrТ, oЧХКrıЧ tərkibinə НКбТХ oХКЧ ЛütüЧ ФoЦpХОФs şОвХər 

daxildir. Məs., НКşıЧЦКг əmlaklar, əmək alətləri, xammal və ЦКtОrТКХХКr, ПКвНКХı qКгıЧtıХКr ЛКгКrı. 
3. İş qüvvəsi baгarı. Buraya sərbəst КХqı-sКtqı söЯНələşЦəsi, yəni müqavilələrlə Тş qüЯЯəsinin 

КХqı-sКtqısı НКбТХНТr. Məs: əməФ ЛТrУКsı. ƏЦəФ ЛТrУКsı-cəmiyyətdə Тş qüЯЯəsТЧТЧ КХqı sКtqısı 
sövdələşЦəsində fəhlə və sКСТЛФКrХКr КrКsıЧНК ЯКsТtəcilik edən bazar növlərindən biridir. 

4. Elmi-Эeбniki işləmələr, innovasiya, patenЭ baгarı. Buraya texnoloji üsulun təkmilləşmə-
sinə, əmək məСsuХНКrХığıЧıЧ вüФsəlməsinə təsir göstərən və təkan verə bilən texniki, elmi ixtiralar, 
вОЧТ ТНОвКХКr, ЛuЧХКrı СüquqТ Мəhətdən təsdiq edən rəsmi sənədlərТЧ, ХТsОЧгТвКХКrıЧ КХqı-sКtqısı 
daxildir. 

5. Valyuta qiyməЭli kağıгlar (maliввə) baгarı. BurКвК ЯКХвutКХКrıЧ, səhmlərТЧ, ТstТqrКгХКrıЧ, 
çeklərin, akkreditivlərin, veksellərin və digər pul öhdəliklərini yerinə yetirə bilən qiymətli 
ФКğıгХКrıЧ КХqı-sКtqısı НКбТХНТr. 

6. Mənгil baгarı. Bazar münasibətlərТ şəraitində özəlləşНТrТХЦТş ЛütüЧ ЦənzillərТЧ КХqı-sКtqısı 
daxildir. 

7. İnПormasiвa məСsЮlları baгarı. Bu бüsusТ ЧöЯ ЛКгКrНır Яə buraya kitab, qəгОt, şəkil və 
müxtəХТП вöЧüЦХü rОФХКЦХКrıЧ Яə digər ЛТr sırК ТЧПorЦКsТвК ЦəХuЦКtХКrıЧıЧ КХqı-sКtqısı НКбТХНТr. 

CoğraПi (məkan) vəziyyətinə görə bazarlar 
BКгКrХКr ЛКşqК əlamətlərinə görə də bir-birilərindən fərqlənirlər. Öz səviyyəsinə görə 

müvazinətli (yəni tələblə təФХТПТЧ Кг хoб uвğuЧ Рəldiyi, əmtəə КrtıqХığı oХКЧ Яə defisitli (kəsirli) 
ЛКгКrХКr. ВКХЧıг ЦüЯКгТЧətli bazКrХКr ЧorЦКХ şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Bazarlar rəqabət  
dərəcəsinə görə də bir-birindən fəqlənirlər. Məs., azad rəqabətХТ ЛКгКr, ТЧСТsКrхı ЛКгКr, qКrışıq Яə 
oliqapolik bazar və s. [1] 
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Azad bazar dövlətin inzibati-bürokratik müdaxiləsindən azad olan bКгКrНır. 
İЧСТsКrхı ЛКгКr ЯКСТН ЛКгКr qТвЦəti ilə НОвТХ, РОЧТş НТКpКгoЧХu qТвЦətlər üzrə sövdələşЦə 

КpКrКЧ sКtıМıХКrıЧ Яə КХıМıХКrıЧ Цəcmusudur. 
QКrışıq Яə oliqapolik bazar bir birinin qiymətqoyma siyasətinin və ЦКrФОtТЧq strКtОРТвКsıЧıЧ 

həssКs oХКЧ КгsКвХı sКtıМıХКrıЧ хoбХu sКвНК КХıМıХКrХК tТМКrət ОtНТвТ ЛКгКrНır. Bu ЛКгКrıЧ бüsusuввəti 
ondan ibarətdir ki, o, qiymətТЧ КşКРı sКХıЧЦКsı СОsКЛıЧК uгuЧЦüННətli nəticədə eldə edilə biləcəyinə 
ТЧКЧЦır. ƏРər o, qiyməti yuksəldirsə, rəqiblər onun kimi hərəkət etmiyə də bilər. Onda oliqopolist 
ya əvvəlki qiymətlərə qКвТtЦКХı, вК НК Цüştərilərini rəqiblərin xeyrinə itirməlidir. [1] 

AzərЛКвМКЧ СКгırФТ ТЧФТşКП Цərhələsinə, ЛКгКr ТqtТsКНТввКtıЧК ЦКХТФ ТНКrəetmə sisteminə 
РОЧТşЦТqвКsХı, ФoЦpХОФs ТsХКСКtХКr КpКrЦКqХК ЧКТХ olub. 

Hökumət ТqtТsКНТввКtНКФı roХuЧu ОППОФtХТ вОrТЧə yetirməklə вКЧКşı, ТЧЯОstТsТвК sТвКsətini təşЯТq 
ОНТЛ, ТqtТsКНТ ТsХКСКtХКrıЧ sosТКХвöЧüЦХüХüвüЧü təmin edə ЛТХТЛ. BКгКr ТqtТsКНТввКtıЧıЧ ОХОЦОЧtlərinin 
ОППОФtТЯ şəkildə yerinə yetirilməsi iqtisadi idarəetmənin sistemliliyini və səmərəХТХТвТЧТ КrtırıЛ. Д2] 

FrКЧsКХı Тş КНКЦХКrı ТХə РörüşНə dövlət ЛКşхısı öХФəЦТгТЧ ТЧФТşКПı üхüЧ вОЧТ Цərhələnin 
ЛКşХКЧНığıЧı qОвН ОНərəФ qКrşıНК НurКЧ ТsХКСКtХКrıЧ strКtОУТ СədəflərТЧТ КхıqХКвıЛ: “NöЯЛəti illərdə 
Azərbaycan ТqtТsКНТввКtıЧıЧ НКЯКЦХı ТЧФТşКПı qКrşıХıqХı ТqtТsКНТ əməФНКşХıq üхüЧ НКСК вКбşı şərait 
yaradacaq. Bizim konkret tədbirlər proqrКЦıЦıг ЯКr. NöЯЛəti 5 il: 2009-2013-cü illər üçün bizim 
maliyyə və tОбЧТФТ ТЦФКЧХКrıЦıгК Яə beynəlxalq biznes dairələri ilə Кrtıq mövcud olan təcrübəmizə 
əsaslanan dəqiq tədbirlər proqrКЦıЦıг ЯКr. Aгərbaycan 20 ildən, 50 ildən sonra necə ТЧФТşКП ОНəcək, 
СКЧsı rОsursХКr ЛuЧu təmin edəcəФ?! ƏХЛəttə ki, təЛТТ rОsursХКrıЦıгıЧ ЦöЯМuНХuğu ЛТгə əlavə güc 
verir. Xüsusilə, müstəqilliyimizin ilk illərində və bu gün müstəqil siyasət aparmaq üçün, öz 
taleyimizin özümüz tərəfindən həll edilməsТ üхüЧ хoб ЦüСТЦ roХ oвЧКвır. ƏХЛəttə ki, uzun illər bun-
dan sonra bu amillər nəinki ölkəЦТгТЧ ТЧФТşКПıЧК, ОвЧТ гКЦКЧНК, rОРТoЧКХ Яəziyyətə mühim təsirini 
göstərəcəФНТr”. Д2] 

Azərbaycan mükəmməХ ТqtТsКНТ strКtОРТвКЧı Сəyata kecirməklə ФОхТН ТqtТsКНТввКtıЧı КrбКНК 
qoyub və digər ölkələr üçün örnək ola biləcək qədər uğurХu Яə mükəmməldir. 

Açar sözlər: bazar infrastruturu, müvazinətli baгar, inhisarхı baгar, oliqapolik bazar, sahib-
karlığın inkişafı. 
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Causing Factors Of The Transition To A Market Economy 

 

SUMMARY 
İt СКs ЛООЧ КЧКХвгОН essence, features and factors causing market economy. 
Key words: market infrastructure, balanced market, a monopolistic market, the development of entrep-

reneurship. 
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