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Introduction 

        This article uses a cross-platform application development method to create a mobile 

application. This method is based on using the Flutter framework and the Android Studio 

development environment. Cross-platform is a property of an application that allows it to 

work on two platforms and has one source code. The features of this platform are: 

1. Suitable for complex code; 

2. Work with two platforms at the same time; 

3. The application is not inferior in functionality to the native one. 

        A mobile application is a special software designed to work on mobile devices. 

There are several methods in mobile application development. Taking into account the 

advantages of this method, a cross-platform method is used in the development of a 

mobile application. This method is based on the Flutter framework and the Android Studio 

development environment. 

        In simple words, Flutter will help you develop a unique mobile application that will 

work alone well on any platform, while having one program code. 

        Flutter targets two things: 

• SDK (Software Development Kit) - a set of tools designed to compile code. 

• Framework (library based on widgets) -  a  set  of  functional  elements  of  the  

interface. 

        Let's take a look at the five main advantages of the Flutter framework: 

        1. Dart programming language. 

        Flutter has its own unique programming language created by Google in 2011. Dart is 

a simple programming language for developers with experience in languages such as Java 

and JavaScript. The language has a powerful syntax that gives developers the ability to 

create a loose hierarchy of widgets and implement a unique application design. 

        2. Growing popularity. With the constant growth in popularity of cross-platform 

mobile application development, many developers have switched to using this framework.  

In just a year, Flutter has become  a  demand  for  technologies  such  as  ReactNative  and  

GitHUB. Experts assume that flutter will lead the market of cross-platform technologies 

for several more years (see Diagram 1.). 

UOT № 621.398 
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Diagram 1. Technology leadership in the market 
 

3. High application performance. 

Applications written in the Dart language can consistently deliver 60 frames per 

second on any mobile device, as well as up to 120 frames per second on special Flutter-

enabled devices. Compared to other cross-platform technologies, Flutter gives higher 

performance to applications, which is another reason for its massive use in mobile 

development. 

4. Ease of learning. Complete and detailed documentation, along  with  the  perfor-  

mance and language of Dart, is one of the most important features of the framework. To 

learn new platforms, tools and languages, it is very important for a developer to have clear 

and concise documentation. Experienced mobile app developers will immediately notice 

all the benefits of Flutter in the early stages of development. Beginners also have the 

opportunity to really appreciate the capabilities of the framework through the examples 

and explanations of the data in the documentation. Also, another plus of Flutter is a 

friendly developer community. 

5. Beautiful design. Initially, Flutter had two features, one of which was the simple 

and understandable Dart language, and the other was the Skia visual engine. The latter, in 

turn, greatly helps developers create unique applications with an unusual design and 

allows you to use ready-made templates. 

So, after the method and technology of the mobile application has been chosen, it 

is necessary to decide on the development environment. In this paper, such a development 

environment as Android Studio will be considered. 

Android Studio is based on the IntelliJ IDEA software, which is the official 

Android development tool. 

Let's take a look at the top five benefits of Android Studio: 

1. Development of any complexity. 

Building applications in an environment with a potential user interface enables the 

developer to use Activity templates and various toolkits to handle any complexity of appli- 

cation development. 

2. Version Control System. 

VCS is a built-in set of controller systems that allow, if necessary, to register chan- 
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ges in root files. 

3. Device emulation. 

In the Android Studio environment, for the approval written by the application, 

there is the possibility of emulation. Emulation allows you to plan a device so that you can 

visually see how the application will look on real devices based on the Android operating 

system (from mobile phone to tablet). The emulator is a virtual device that has a well-

developed interface, access to the camera and information from GPS. 

4. Install Run. 

Another feature of the environment allows the developer to more clearly see all the 

changes that occur to the code during compilation. You can also keep an eye on the 

emulator, changes to which affect the performance and application code. 

5. Code review and testing. 

Deep code checking in the environment is carried out using a code analyzer, which 

gives the developer the opportunity to check all the components of the application. Also in 

Android Studio, while the application is running, there is a function for recording user 

interface tests, which, if necessary, can be edited or even overwritten, suitable for both 

experienced and novice developers of Android applications. Flexibility, a large set of 

tools, emulation and thorough code analysis make the Android Studio environment one of 

the best in its niche. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flutter SDK. SDK (Software Development Kit) is a set of tools for software 

development, we choose one of the latest versions of Android. 
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             New project. To create a new Flutter project in Android Studio, click on Greate 

New Flutter Project. In the window that appears, leave the choice on Application and click 

on the next button. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicking on Next, we see a field called Package name. This field will identify the 

application to be downloaded by other users and must be unique. After clicking on finish, 

the project is automatically created in Android Studio and we are presented with the 

source code of the application and the folder structure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For any arithmetic expression, there are rules by which they are built. These rules 

are usually called grammar. Grammar writing usually uses a variety of languages and 

tools. 

The expression analysis process is divided into 2 stages: 

 Exical - splitting the expression into separate characters (lexemes). 

 Syntactic - determine compliance with predefined rules.  

In order for our application to read and evaluate user-specified expressions, we 

need to create a parser. Let's create a new file in the lib folder called Analyzer.dart,  which  

will contain our syntax code. First, let's write a few auxiliary classes that will be needed in 
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the code: 

Enum. An operator that determines the type of a lexeme: left bracket; right parenthesis; 

addition operator; subtraction operator; multiplication operator; division operators; 

number and end of line. 

Lexem. Helper class for representing individual tokens in a program. 

LexemBuffer. Simplifies the parsing of information about tokens in the code and 

determines their positions. Next, we write the lexical analyzer function itself. For 

everybody calculation action, we will write our own function that will see the lexeme and 

determine its type. If the character is not one of the above types, then using the do...while 

cycle, the program will write out all the numbers and collect them into one number. If the 

character is not a digit, then the specified conditions will make it clear to the program that 

there are invalid characters in the expression, after which the analysis will be interrupted 

and the program will display an error.  

We need to add a new ParseException class beforehand. The final step in creating 

an expression parser is to write the parsing function based on the above rules. 
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Thus, for the calculator application, you need to add the following interface 

elements: 

 Text field and "Calculate" button. 

 "Answer" button and add analyzer functions. 

 Result string. 

 "Answer" button and add analyzer functions. 

 The result string. 

When you launch any Flutter application, the lib folder will open in front of us 

with the main.dart file, which contains the entry point to the application. By clicking on 

the run button (green triangle in the upper field), the emulator we downloaded will 

automatically appear, on which the application home page will be displayed. In the center 

of this page is the text and the counter of the number of clicks on the button below. 

Since our application does not need such a button, we can remove it and erase the 

ActionButton code in the main.dart file. 

To create a text field in the return Scaffold block, in the text string (required in 

single quotes), we write a text message that will be displayed above the value input line. 

You also need to specify indents when entering a value. For these purposes, I use the 

pudding method, indicating in it the number of indents (for example, 20), which will be 

determined from all sides. In order to make it possible to enter only numeric values in the 

text field, we will create a regular mathematical expression that will limit  the  user's  input  
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characters by denoting the valid input values in square brackets (numbers from 0 to 9, 

mathematical action signs and brackets). And to display the "Calculate" button in the 

emulator, let's create a RaisedButton. The addition of the parser and the "Answer" button 

is performed by a specially designed controller that will control the text input, as well as a 

variable that will be the result of the calculation and a variable containing the calculation 

string itself. Using parse, adding the parser we created earlier, which will evaluate the 

expression. We will also create a void _calculate function, which will output the result of 

the calculation or an error. 
 

 
 

Next, you need to add a button, when clicked, the void _calculate function will be 

 
 

executed. Using the onChanged parameter in the pudding method, we add the textEntered 

function. This function will be called every time new values are entered. To add a line that 

will display the response of the calculation, we write resulMessage. 
 

CONCLUSION 

Mobile technology is one of the most popular and rapidly expanding technologies 

of today. Mobile phones replace notebooks, cameras, alarm clocks and clocks, video and 

audio players, and so on. 
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In addition, technological progress creates the comfort of human life, thereby 

+reducing labor costs and increasing productivity in many aspects of human activity. New 

mobile technologies, like any other type of technology, have their advantages and 

disadvantages, but it is safe to say that the mobile industry continues to develop and 

improve, making our lives better. 
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      MOBİL ƏLAVƏLƏRİN HAZIRLANMASINDA  

     FLUTTER VƏ ANDROID STUDİONUN ÜSTÜNLÜKLƏRİ 

 

İ.B.Seyidova 

 

XÜLASƏ 

 

Məqalədə tətbiqlərin inkişafı üçün metod və vasitələrin ətraflı təhlili təqdim 

edilmiş və lazımi mühiti yükləmək və quraşdırmaqdan başlayaraq, hazır tətbiqin sınaqdan 

keçirilməsinə qədər öz tətbiqinizin addım-addım yaradılması təklif edilmişdir. 

 

        ПРЕИМУЩЕСТВА FLUTTER И ANDROID STUDIO  

        В РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

            И.Б.Сеидова 

 

            РЕЗЮМЕ 

 

В статье представлен подробный анализ методов и инструментов для 

разработки приложений и предложено пошаговое создание собственного 

приложения, начиная со скачивания и установки необходимого окружения и 

заканчивая тестированием готового приложения. 

 

 

 
Məqalə redaksiyaya 18 iyul 2022 tarixində daxil olmuş, 26 iyul 2022 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  



 15 

ODLAR YURDU UNİVERSİTETİNİN ELMİ VƏ PEDAQOJİ XƏBƏRLƏRİ 

THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL NEWS OF ODLAR YURDU UNIVERSITY 
 

2022 - № 60 
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Keywords: oil sludge, heavy fraction, emulsion dispersion, viscosity, density 

Ключевые слова:  нефтяной  шлам,  тяжелая  фракция,  эмульсионная   дисперсия,   вязкость,  

плотность     

 

As is known, hundreds of thousands of toxic oil sludges have currently been 

accumulated in the oil pits of oil refineries. This problem creates ecological and 

technological crisis for the oil industry and the country. There’s a threat of toxic 

environmental pollution of soils, groundwater, rivers and seas in the areas of their 

accumulation due to the lack of an effective technology for the disposal of oil sludge [1]. 

Existing oil sludge disposal methods don’t allow for a complete environmental safety [2], 

since oil sludge often differs significantly in its composition and properties depending on 

the quality and composition of the original crude oil [3,4]. 

The water contained in oil, flowing to oil products during transportation or 

refining, leads to the formation of stable emulsions of “water-oil” type,  stabilization of 

which is determined by natural stabilizers contained in oil products from the category of 

asphaltenes, resins and paraffins [5,6]. 

In addition to the formation of emulsions in the environment of oil products, 

during storage, polydisperse systems are formed due to the interaction of liquid 

hydrocarbons and solid particles of mechanical  impurities. During long-term storage, tank 

oil sludge is eventually separated into several layers with properties characteristic for each 

of them. 

For example, it has been established that the top layer is a watered oil product 

containing up to 5% fine-dispersed impurities and belongs to the class of water-oil 

emulsions. It was found that this layer contains 60-80% oils, 5-28% asphaltenes, 6-22% 

resins, up to 5% paraffins and 7% water. 

The middle layer was also found to be an oil-in-water emulsion. The layer contains 

on average 70-75% water and up to 16% mechanical impurities. The next layer entirely 

consists of settled mineralized water with a density of 1.09-1.19 g/cm3. The lowest bottom 

layer (bottom silt) is a solid phase, including up to 50% of organic matter, but the rest is 

solid mechanical impurities, including iron oxides. Since bottom sludge is a hydrated 

mass, its water content reaches up to 27%. 

Taking into account the above data of oil sludge of reservoir origin, it follows that 

various technological methods can be applied in sludge processing, depending on their 

physicochemical characteristics. 

UOT № 65.018.2 
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Oil emulsions are characterized according to physicochemical properties: 

dispersity, viscosity, density and electrical properties. 

1. Emulsion dispersity can be characterized by three values: either the droplet diameter d, 

or the reciprocal of the droplet diameter D=1/d, called dispersion, or the specific 

interfacial surface, i.e. the ratio of the total surface of particles to their total volume. The 

specific surface area of a viscous disperse system S is equal to the total surface between 

the phases S divided by the volume of the dispersed phase V. The specific surface area of 

the emulsions contained in the dispersed phase, spherical particles with a diameter d, are 

determined by the following formula: 

 
2. Viscosity of oil emulsions – non additive property, i.e. 

 
where 0  and w  are absolute viscosity of petroleum and water, respectively, depending 

on: 

а) viscosity of the petroleum; b) temperature at which emulsion is obtained; 

c) the amount of water contained in the oil; e) dispersion degree. 

3. The density of the emulsion is determined by the methods for liquids.  The emulsion 

density  can be calculated by the formula knowing the oil density  and stratal water that 

form the emulsion, as well as their percentage:  

 
where   are the densities of emulsion, water and oil, respectively; q is the content 

of water and the salts dissolved in the emulsion in mass percent. q is determined according 

to the following equation: 

 
where qО is a pure water composition, and x is a content of dissolved salts in water, %.  

4.  Electrical properties of the emulsion - provided pure oil and water are good dielectrics - 

conductivity of oil ranges from 10-7 to 10-8 (Ohm. cm)-1. However, its electrical 

conductivity increases tenfold even by an insignificant content of dissolved salts or acids 

in water. It has been experimentally established that in oil emulsions placed in an electric 

field, water droplets are located along its lines of force, that leads to a sharp increase in the 

electrical conductivity of these emulsions. It’s explained by the fact that water droplets 

have a dielectric constant approximately 40 times greater than oil droplets (~2). 

The most important property of oil emulsions is stability, i.e. the ability for a 

certain time not to break down and not separate into oil and water. 

The stability of oil emulsions is greatly influenced by the following factors: 1) 

system dispersion; 2) physicochemical properties of emulsifiers that form adsorption 

protective shells on the phase interface; 3) presence of a double electric charge on the 

globules of the dispersed phase; 4) temperature of miscible fluids; 5) pH of emulsified 

stratal water. 
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These factors are considered below. 

According to dispersity, oil emulsions are divided into: fine-dispersed with a water 

droplet size from 0.2 to 20 microns; medium-dispersed, containing water droplets ranging 

in size from 20 to 50 microns; coarse-dispersed - with drops of water ranging in size from 

50 to 100 microns. Oil emulsions practically contain water droplets corresponding to all 

three types. Such emulsions, as mentioned above, are called polydispersed. 

The higher emulsion dispersity, the more stable emulsion under all other equal 

conditions. However, due to the huge increase in the interface S between the two liquids, 

the system obtained by dispersion acquires a large supply of free surface energy F, defined 

by the formula: 

F = σS, 

where σ is a unit of surface free energy; S is the total interface area, and becomes 

thermodynamically unstable. 

Such a system will tend to spontaneously transition to a stable state by reducing the 

free surface energy F, which in turn can be done in two ways: either by reducing the area 

S, or by reducing the surface tension σ. The last factor is exception - widely used in the 

conditions of oil and gas producing enterprises for oil emulsions destruction. 

Stability of oil emulsions depends on temperature: stability of emulsion decreases by 

increase in temperature. By increase in temperature of emulsion, mechanical strength of 

adsorption shells decreases to zero, especially in those containing paraffin and ceresin, as 

a result of which the droplets coalesce and the emulsions break down; when the 

temperature of such emulsions decreases, mechanical strength of the adsorption shells 

increases, which entails a corresponding increase in stability of emulsions. 

Therefore, it was interesting to study the possibility of their processing using the 

process of liquid-phase thermolysis on the basis of oil-emulsion sludge. 

Taking into account theoretical data and experimental studies, a technological 

scheme was developed for preparation and purification of oil sludge. 

 
Fig. 1. Technological scheme for preparation and purification of oil sludge: 

1, 4 are heat exchangers; 2 - mixing device; 

3 - sump; K-1 - column 
 

Oil sludge, heated in the heat exchanger 1, is fed from the collection to the mixing 

device 2 by a pump. To improve the viscosity properties and dilute the oil sludge from K-1 
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column, a fraction with T=240-290C is partially taken, that heats the flow entering the 

heat exchangers and mixes with the oil sludge entering the mixer. Thus, a decrease in the 

viscosity of oil sludge occurs: due to an increase in temperature of total flow and dilution 

of the oil sludge with a lighter fraction. phase separation and stratification is carried out in 

tank 3, the flow structure is divided into three zones: the upper layer is oil with a low 

water content; the intermediate layer is mainly the smallest drops of water (>10-50 

microns); the bottom layer is mainly waste water and mechanical impurities, as well as 

minor amounts of oil that are removed from the bottom of the tank. 

From the top of the sump, the purified oil enters the distillation column K-1 to 

separate gases and gasoline fractions. Heavy fraction comes out from the bottom of the 

column and subjected to thermal decomposition. 

Conclusions. A technology was proposed for processing reservoir-type oil sludge 

with a high content of asphaltenes and other heavy oil products. Since oil sludge is 

characterized by high viscosity, it’s proposed to dilute it by ferrocene-containing 

compounds with its further heating for the purpose of  increasing its mobility. The 

proposed oil sludge processing technology makes it possible to isolate a light fraction 

from oil sludge and is environmentally and economically beneficial. 
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NEFT MƏHSULLARININ ASFALT-QƏTRANLI NEFT ŞLAMINDAN        

         AYRILMASI ÜSULU 

 

L.V.Hüseynova, S.N.Rəhimova 

  

XÜLASƏ 

 

       Bu işdə təklif olunan neft şlamının təmizlənməsinin işlənib hazırlanması 

texnologiyası adsorbsiya qatının mexaniki dağılması ilə neft şlamının su damcılarından və 

bərk qarışıqlardan ayrılması və təmizlənməsi texnologiyasını yaratmağa və beləliklə, onun 

emalı və utilizasiyası problemini həll etməyə imkan verir.  

      

СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОТ 

АСФАЛЬТОСМОЛИЧНЫХ НЕФТЕШЛАМОВ 

 

Л.В.Гусейнова, С.Н.Рагимова 

 

РЕЗЮМЕ 

 

       Предложенная в данной работе технология разработки очистки нефтешламов 

позволяет создать технологию их отделения и очистки от капель воды и твердых 

примесей с механическим разрушением адсорбционного слоя и, таким образом, 

решить проблему переработки и утилизации нефтешламов. 
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Introduction 

Entrepreneurship is one of the main objects of research in economics and is 

considered an important leading force in the market economy. In the world economic 

practice, the establishment of entrepreneurial activity dates back to the Middle Ages. With 

the advent of capitalism, it began to develop further and has now reached its peak. At the 

same time, entrepreneurship is the object of study of many sciences. This is where most of 

his comments and definitions come from.  

The content of entrepreneurial activity in many economic researches begins with 

the concept of the entrepreneur who first implements it. Today, an entrepreneur is defined 

as a person who has economic creativity, organizational skills, is able to make the right 

decisions in a complex market environment, is able to take smart risks, and carries out 

economic activities. 

Entrepreneurship is a concrete form of economic relations and creates the basis for 

increasing the material and spiritual potential of society. Entrepreneurship is more closely 

linked to economic freedom - entrepreneurial freedom and reciprocal economic relations. 

These freedoms allow entrepreneurs to have economic resources and on this basis to 

organize the production of certain products and services, to conduct commercial activities, 

to find partners and conclude contracts, to conduct financial, credit, investment operations, 

to participate in free competition. Entrepreneur acts as the main subject of entrepreneurial 

activity and is related to: as the main counter-agent with the consumer; with the state, 

which sometimes acts as its assistant or rival; with employees and business partners. 

Cooperation of entrepreneurs and their employees with foreign enterprises, competitors, 

partners, different groups of consumers, suppliers, local and central authorities, tax 

authorities, other participants in customs business requires compliance with established 

norms, forms and rules of cooperation. The main areas of cooperation are production, 

trade, financial cooperation. Entrepreneurial activity is confronted by the entrepreneur and 

the consumer. An entrepreneur can influence a consumer in two ways: 

 To take into account the needs of the consumer; 

 The way to connect the consumer's interest to the entrepreneur. In this case, the 

entrepreneur produces new goods, not traditional ones, without the consumer's knowledge.  

UOT № 339.97 
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The consumer unknowingly sees new goods on the market. An entrepreneur cannot be the 

sole subject. In all cases, it must deal with consumers, who are the main opposition, as 

well as with the state.  

Entrepreneurship is an integral part of general economic and socio-economic 

processes. Entrepreneurial activity includes the same subjects as in general economic 

processes. These include the organizer of the production process, consumers, workers, 

employees and the state [1]. 
 

Socio-economic content of entrepreneurial activity 

One of the main conditions for entrepreneurial activity is the existence of social 

conditions. It assumes that the market, the system of market conditions, and the 

individuality of the entrepreneur are independent. The business environment is a socio-

economic situation, which reflects the degree of economic freedom, the existence of an 

army of entrepreneurs, the predominance of market-oriented elements, the ability to form 

entrepreneurial capital and the use of necessary resources. The business environment is a 

multifaceted event, covering the following elements: 

 changes in the socio-economic and socio-economic situation; 

 changes in national social psychology and related conditions; 

 adoption of a national program on creating incentives for the development of 

entrepreneurship and, accordingly, the creation of entrepreneurial infrastructure, etc. 

The existence of the necessary legal, economic and social environment for 

entrepreneurship is an important condition. The legal environment for the activities of 

professional entrepreneurs is the existence of legislative acts regulating the business 

activity of the main actors of economic processes in order for the entrepreneur to achieve 

high performance. The economic environment is, first of all, the existence of economic 

factors, the conditions for competition and the emergence of prices in the selected area of 

entrepreneurial activity, reflects the level of infrastructure for more profitable business 

activities. While the basis of prices is the prices of factors of production, the percentage of 

debt capital and the level of taxes, the competitive environment of the economy is the   

development level. The social sphere is characterized by the position of entrepreneurs in 

society, their moral reward and the importance of the concept for human life [5]. 

Thus, the business environment is a conditions’ complex necessary for the 

implementation of entrepreneurial activity. In general, the business environment can be 

divided into external and internal. The state of the foreign business environment affects 

the development of entrepreneurship in the country and in any of its regions. This 

environment includes the economic situation in the country and the region, the political 

situation that characterizes the stability of the development of the state and society, the 

responsibilities and duties of entrepreneurs defined by the legal framework, state support 

and regulation of entrepreneurship, socio-economic conditions embodying the purchasing 

power of the population, the level of unemployment, scientific, technical and 

technological environment, etc [3]. 

The domestic business environment, which is one of the foundations of successful 

entrepreneurship, is generally subjective. Thus, it directly depends on the entrepreneur 

himself. Sufficient private capital for the domestic business environment, the correct 

choice of organizational and legal form of the enterprise, the choice of the subject of 

activity, market research and regular marketing research, personnel selection and 

personnel management, mechanism for protection of business secrets, etc. belongs to.  Un- 



 24 

A.A.Mekhraliyeva 

     

der the influence of its elements within the business environment, the realization of 

entrepreneurial functions ceases. Modern economic theory groups the functions performed 

by the entrepreneur mainly as follows: 

 the entrepreneur gathers all the resources necessary for economic activity and 

produces efficiently from limited factors of production; 

 the entrepreneur makes decisions directly related to the scope and nature of the tasks 

performed; 

 entrepreneur implements new ideas that create products based on the application of 

new production technologies and business forms; 

 entrepreneurial activity risks its own funds, labor and time related to the application 

of these 3 functions. 

In the presence of all other conditions, the entrepreneurial factor creates conditions 

for the creation of direct profits. In other words, the entrepreneurial factor connects other 

factors and acts as their driving force. A number of characteristics of entrepreneurial 

activity can be noted: the independence of economic entities, economic interests and 

material interests, economic responsibility and risk. Taking into account the above, it can 

be determined that entrepreneurial activity is free, at risk for their own economic interests.  

Entrepreneurship based on free initiative, responsibility and the creative ideas of 

innovation is a special type of economic activity, a purposeful activity aligned to obtaining 

high profits. At first it acts only as an idea and then as a materialized form. 

Entrepreneurship is definitely characterized by innovation. Whether it is a new product or 

a change in the direction of the enterprise, production, quality, application of new  

methods, new technology in the organization of production, etc. The new management sys- 

tem is also considered an innovation. The main goals of entrepreneurship are: 

 profit from directing entrepreneurial capital, financial and material resources to this or 

that object; 

 specific needs of citizens, society, region, country 

 payment. 

In addition, the goal is to have a large circle and include the following: 

- accumulation of money to expand production and gain access to new markets; 

- improving the social situation of employees of the organization; 

- optimization of demand for the product produced by the organization; 

- assistance in improving the moral and ethical needs of society rendering; 

- identification and solution of specific issues of entrepreneurial activity within the 

current and perspective policy of the enterprise to achieve this goal [2]. 

I. Schumpeter wrote that the task of an entrepreneur should be to change and 

revolutionize production by applying new discoveries. It must produce new products using 

new technological processes or apply new methods in old production at the expense of 

new sources of raw materials. Thus, it is possible to create a new branch of industry by 

reorganizing production. Furthermore, summarizing all the above, we can conclude that 

the economic basis of entrepreneurial activity is the selection and implementation of a new 

combination of factors of production to meet real and potential needs. 

Subjects of innovative, creative economic activity can be individual entrepreneurs, 

as well as a group of people. These include the production of new goods, new decision-

making, new approaches, and so on. It acts on its own initiative and operates within its 

framework. To identify the socio-economic essence of entrepreneurship, first of all, the re- 
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search its object is mandatory. It is the idea of entrepreneurship that is first and foremost 

related to the object. Every item offered in the market, suitable for use and consumption - 

goods, products, services, etc. may be the object of entrepreneurial activity. The purpose 

of entrepreneurial activity is to meet market demand on the basis of production and supply 

and to obtain entrepreneurial profits. 

Entrepreneurial income is the profit from innovation, organization of production, 

application of new methods in management. In other words, entrepreneurial income 

consists of two elements: the ordinary profit of an entrepreneur and the profit in excess of 

ordinary profit. The second element is the profitability of entrepreneurial activity. Rather, 

innovation in production is determined by the social reward for the new approach, or the 

right to it, which shapes the economic content and key aspects of the activity. 

The economic basis of business relations is property relations. Thus, in order to run 

a business freely, an entrepreneur must be able to make decisions about property and be 

sure that the outcome is in line with material interests. An entrepreneur must have 

relations with other entrepreneurs, the state and other employees in order to carry out his 

activities.That is, entrepreneurial relations are relations with other entrepreneurs, the state, 

consumers and employees to conduct entrepreneurial activities based on property 

relations. Entrepreneurial relations are an integral part of economic relations. 

In market economy, relations between business entities are based on economic 

interests. The set of economic interests is formed before and directly in the process of 

production of material goods, and then these interests are manifested by a system of 

incentives in the form of material interests. The final realization of the benefit is 

accompanied by the satisfaction of consumer needs. Thus, the proper alignment of 

economic interests between business entities - the state, entrepreneurs, partners, 

employees and consumers - is the key to the effective implementation and success of 

entrepreneurial activity. 

Thereby, this section provides the economic content of entrepreneurial activity as a 

driving force of a market economy, its purpose, tasks, functions, stages of this activity. 

Since the concept of entrepreneurship is a broad concept, its forms and specific features 

will be explained in the next section. 

 

Forms of entrepreneurship and their specific features 

Due to the wide range of entrepreneurial activities, there are various forms of this 

activity. Generally, Article IV of Section I of the Law of the Republic of Azerbaijan on 

Entrepreneurship reads: 

1. All forms of enterprise carried out within the law in the Republic of Azerbaijan 

are allowed; 

2. Entrepreneurial activity carried out individually and jointly may be established 

in the forms provided by the legislation. 

Entrepreneurship can be divided into forms according to a  number  of  characteris- 

tics: 

a) with their own property; 

b) by another's property. 

The Law of the Republic of Azerbaijan “On Entrepreneurial Activity” states: 

"Depending on the nature of the entrepreneurial activity and the relationship with 

the owner, both the owner and the entity that manages the property of the owner on the ba- 
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sis of the right of the head of the farm may be engaged in entrepreneurial activity." 

Entrepreneurial performance is fulfilled with certain means of production, assets 

and intellectual property. The owners of production and intellectual property are usually 

self-employed. However, in a market economy, entrepreneurial activity with the property 

of others is widespread. owners of means of production may entrust entrepreneurial 

activity to another. Thus, the owner can entrust the business function to another person by 

contract by appointing a head of his enterprise. It is also possible to engage in 

entrepreneurial activity by renting property. Engaging in entrepreneurial activity by taking 

a loan can also be considered as engaging in entrepreneurial activity with the property of 

another. It can also be engaged in entrepreneurial activity with the intellectual property of 

others. For example, scientific laboratory, entrepreneurial activity organized by the design 

bureau. Entrepreneurial activity due to the freedom to choose the field of entrepreneurial 

activity: 

a) without special permission 

b) requiring special permission 

c) is prohibited. 

In each country, areas of entrepreneurial activity that require special permits and 

are prohibited in the public interest are identified. Entrepreneurial activities that do not 

belong to these areas are areas that do not require an especial license. For example, 

production of shoes, clothes, repair of household electrical appliances, etc. The list of 

types of entrepreneurial activity requiring a special permit is determined by the Milli 

Majlis (Parliament) of the Republic of Azerbaijan. This area includes: production and 

processing of oil and natural gas, ferrous and non-ferrous metals, recycling of raw 

materials containing precious metals and metals, waste supply and processing, 

manufacturing and distribution of medicines, facilities, hunting of valuable animals and 

fish and other areas. conducted entrepreneurial activity. There are the following forms of 

entrepreneurial activity according to the method of decision-making: 

a) individual entrepreneurship. Individual entrepreneurship is lead by one person, 

who makes the decisions alone. These include  entrepreneurs who carry out 

entrepreneurial activity without a legal authorization. 

b) collective entrepreneurship. Collective entrepreneurship is hold by two and 

more persons united for a common purpose. In this form of entrepreneurship, economic 

decisions are made collectively [4]. 

There are the following forms of entrepreneurial activity in terms of organization 

of activity: 

a) as a natural person; 

b) by creating a legal entity. 

In general, an entrepreneur must decide what type of enterprise he will create when 

he starts his business. It depends on the subjective factors of the entrepreneur. For 

example, the amount of capital owned by the entrepreneur, the abilities of the 

entrepreneur, etc. As mentioned above, an entrepreneur can  operate  alone  or  in  partner- 

ship. 

Enterprises in Azerbaijan can have one of the organizational and legal forms listed 

below: 

- state enterprise; 

- individual enterprise; 
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- joint venture; 

- shareholder and joint venture; 

- limited liability company; 

- joint stock company. 

The state enterprise is based on state property and takes 2 forms: 

a) the property belongs entirely to the state; 

b) enterprises in which the controlling stake belongs to state bodies. 

State-owned enterprises carry out entrepreneurial activities in areas where the 

private sector is unwilling or unable to direct its capital. For example, when business 

requires high capital, when the duration and quantity of the result of the activity is 

unknown, when the product or service to be manufactured is controlled by the 

government, and etc. In several countries there are areas, such energy supply, transport, 

communications, etc. that ensure the normal functioning of the economy. These spheres 

are included in the scope of state enterprises activities. State-owned enterprises also cover 

areas of society importance. The basic target of state enterprises in these areas is not to 

earn income, but to satisfy the population needs. The scope of state-owned enterprises also 

includes the extraction of natural resources and science-intensive areas. 

An individual enterprise is an enterprise owned by a citizen or in the common 

ownership of his family members. The owner shall be liable for the obligations of the 

enterprise with his property in accordance with the legislation. There are several benefits 

to running a business. It is easy to start and end, here, the entrepreneur does not have to 

consult with anyone, get resolution from someone (excluding the state). But if he gets a 

license from the state, he starts: he does not share his income with anyone, so the 

entrepreneur is enormously concerned in the business result, he can keep his company as a 

heritage to his heirs, and etc. These enterprises also keep disadvantages. For example, an 

entrepreneur has an unlimited liability for an enterprise. if the enterprise does not operate 

efficiently, the entrepreneur is reliable for the whole entrepreneurship; it can take a lot of 

money to start a business, which restrict to start a business; it can be difficult to manage 

business alone. Since these enterprises are commonly short-term, other business entities, 

especially financial and credit institutions, are reluctant to work with them [5]. 

Joint-stock companies are one of the most reliable and robust forms of capital 

consolidation of different owners. If any member of the society withdraws from the  

membership,  the  society  shall  continue  its  activities without liquidation. There are two 

types of joint stock companies: 

1. Open joint-stock company; 

2. Closed joint-stock company. 

The number of shareholders in an open joint-stock company is not limited, the 

shares are sold on the stock exchange. In a closed joint stock company, the shares are 

owned by several founders and are not freely traded. 

According to the scale of entrepreneurial activity, there are the following forms: 

a) small business; 

b) medium business; 

c) large business. 

In market economy, the state applies different systems of benefits and advantages 

for SME. This system of benefits and incentives aims to create incentives for the populati- 

on, especially those with limited financial means, to  engage  in  entrepreneurial  activities. 
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Small and medium enterprises are one of the most important elements of a free market 

economy which performs the following important functions: 

1. Necessary flexibility of the economy, specialization of production  and  coopera- 

tion, which tightens economic efficiency. 

2. Eliminates backwardness in the field of production as soon as possible, applies 

scientific and technical innovations to production more quickly and eliminates costs in a 

short time. 

3. Creates the necessary competitive environment for a market economy and plays 

an antitrust role, reacts quickly to changes in market conditions. 

4. Establish a strong business surroundings which a market economy based on 

personal interest and initiative of manufacturers is impossible. The experience of other 

countries shows that there is no single criterion to identify SME. Sometimes there is a 

significant difference in the scale of enterprises in any industry. Covers their 

organizational, legal, social and economic aspects to accurately classify small and medium 

enterprises 

There’s a necessity to specify the quality parameters, which is a difficult issue. It 

depends more on the number of employees in the enterprise, the value of fixed capital, the 

volume of products to be sold in terms of value, the volume of capital investment, etc. 

 

Conclusion 

Small business is also developing in Azerbaijan. With the beginning of economic 

reforms, small business also emerged. Its development must address a number of 

important socio-economic goals of the transition period, inclusive the efficient economic 

framework formation, the emergence of the middle class, unemployment reduce, 

expanding budget revenues at all levels, and ensure socio-economic stability in society. 

For the further development of the republic's economy, for its formation as a normal 

participant in the world economic system, we must achieve such a level of development of 

small enterprises that this level ensures the effective formation of a market economy and 

socio-economic stability in society. Doing small business is not only a means of 

subsistence, it also allows a person to reveal his inner potential more widely. 

The main purpose of the establishment of small enterprises in the country is to 

eliminate the disproportions between the growth rate of the population and jobs, to 

improve the production and territorial structure, to achieve their efficient use to be.The 

role of large business in the economy development is undeniable. Large corporations and 

their associations or branches, above all, ensure technological progress, economic growth 

and social defense of the population. Their position is greater in the fields of science, 

infrastructure and production of the economy. Because small and medium enterprises 

cannot operate in such areas. This can be attributed mainly to industries. Although the 

number of entrepreneurs engaged in large-scale entrepreneurship is small, they retain their 

hegemony in the field of their activities. In the United States, for example, large 

corporations account for about one-fifth of all industrial firms, but produce 90 percent of 

the country's industrial output. Enterprises usually produce a mass and stable range of 

products [7]. 

Large enterprises also have a number of peculiarities: 

- extensive use of advanced techniques and technologies; 

- high concentration and centralization of capital; 
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- strong production base, well-formed information system, economic relations, reli- 

able reputation in foreign markets; 

- extensive financial opportunities; 

- ability to withstand changes in the market for a long time; 

- extensive advertising opportunities, high-value research work. 

According to the direction of activity, the following forms of entrepreneurship can 

be distinguished: 

- production enterprise; 

- commercial enterprise; 

- financial enterprise; 

- consulting enterprise; 

- innovative enterprise. 

Manufacturing entrepreneurship is the most important factor in the growth of the 

country's economy and is directly related to the production of goods and commodities. 

Manufacturing entrepreneurship is characterized as the process of producing a specific 

product, producing heat and providing services to meet the needs of consumers. As 

production entrepreneurship is carried out in the sphere of material production, depending 

on the field of economic activity, industry, construction, agriculture, etc. classified as. 

Entrepreneurs engaged in production areas first obtain the raw material for production, 

plans to whom the finished product to supply, enter into contracts with consumers for the 

product sold, and know the type and quantity of product to be produced and sold on a 

quarterly basis. The production-technological and mass consumer products created in this 

type of entrepreneurship are used by the economy, the firm, the state, etc. Since it is used, 

it occupies a defining position in the national economy. 

Commercial entrepreneurship is the one of the most developed and widespread 

type of entrepreneurship. In the transition to the new economic system, this form of 

entrepreneurship has begun to develop. As it is related to specific consumers, it adapts to 

demand in a short time. Two main conditions are necessary for the development of 

commercial entrepreneurship: 

1. Sufficient demand for the product sold; 

2. Reasonable price determined at the time of sale, which allows sellers to get a 

profit. 

Financial enterprise is an activity carried out in the field of purchase and sale of 

securities, currency exchange and banking. In financial entrepreneurship, the entrepreneur 

himself determines the problems such as accepting reserves from the population as a 

deposit, the importance of lending to customers, its forms and sources, the term of the 

loan, the grounds on which it is issued and its timely repayment. The development of 

financial entrepreneurship has the potential to directly affect the development of 

productive enterprise. Consulting entrepreneurship is associated to general principles 

management on the sales organization, serving other forms of entrepreneurship. In an 

environment where the economy is developing day by day and resources are limited, this 

form development of entrepreneurial activity allows to increase the performance of 

entrepreneurial activity by creating conditions for other forms of entrepreneurship. In 

addition to the market that this business wants, raw materials and equipment, banking 

services, application of technology, quality of production, etc. of other markets,  interested  

in areas. The study of areas related to trade is a characteristic of entrepreneurship  and  has 
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a positive impact on its work [6]. 

As mentioned above, given all the levels of difficulty, it is important to have state 

care and control in this area. The development of innovative entrepreneurship requires the 

implementation of scientific policy. Together with the gradual development of science and 

technology and the application of new technology in the reconstruction of any field, the 

methods of complete renewal of the old are applied. The application of new technology 

based on scientific achievements also increases the economic power of the country by 

having a resolute influence on increasing production. The application of new technology is 

a very complex process. This includes the results of scientific study and design work, 

finding consumers for the product, the release and accomplishment of products that meet 

world standards on the base of supply and demand. In order to bring strong income to the 

country's economy, the development of scientific and technical entrepreneurship must be 

under the care and control of the state. The socio-economic and environmental situation in 

the development of entrepreneurship necessary to take into attention and assessed. 

Research shows the advisory development and innovative enterprise is essential for 

integration into the world economy. Assistance should be provided in the establishment of 

entities in this area. However, these entities arise mainly from the level of economic 

development and are based on cooperative relations between entrepreneurs. If we look at 

the forms of entrepreneurial activity, as well as its specialization in the country, we can  

divide  it related to the areas below: 

- production-oriented entrepreneurship, including food manufacturing, non-food 

products, construction materials; 

- enterprise in accordance with social needs, including health, education and  cultu-  

re; 

- household services, transportation; 

- entrepreneurial activity on production infrastructure, including supply,  sales  and  

transportation [4]. 

It is a fact that the transition to a market economy depends on the  market economy 

formation and the evolution of free active enterprise, as well as the manufacture of rival 

products for the world  market. The formation and development of entrepreneurship in our 

country, unlike in many countries, is based on the denationalization and de-

monopolization of the economy. The formation of different forms of enterprise based on 

the grade of economical bonds and international consolidation. Thus, if commercial and 

relatively financial entrepreneurship was formed, then, as an effect of economic reforms, 

primarily new feature relations formed in production entrepreneurship, and the principle of 

personal interest created conditions for the formation of consultative and innovative 

entrepreneurship. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ VƏ  

ONUN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN KONSEPTUAL ASPEKTLƏRİ 
 

А.А.Mehrəliyeva 

 

XÜLASƏ 

 

Məqalədə bazar iqtisadiyyatı şəraitində ümumi iqtisadi proseslərə təsir göstərən 

sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas formaları, təsərrüfat subyektlərinin növləri tədqiq olunur. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün biznes mühitinin mahiyyəti və rolu üzə çıxarılır, 

onun tərkib elementləri təhlil edilir. Məqalədə həmçinin ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin 

mövcud vəziyyəti araşdırılmış, qüvvədə olan hüquqi aktlara istinad edilmiş, təşkilatlanma 

formalarına və fəaliyyət istiqamətlərinə görə sahibkarlığın növləri müəyyən edilmişdir. 

Sahibkarlar arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi yolları, innovativ 

sahibkarlıq vasitəsilə dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya yolları təklif olunur.  

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

А.А.Мехралиева 

 

РЕЗЮМЕ 

 

       В статье исследуются основные формы предпринимательской деятельности, 

виды хозяйствующих субъектов в рыночной экономике, оказывающие воздействие 

на общеэкономические процессы. Раскрыта сущность и роль деловой среды для 

развития предпринимательской деятельности, проанализированы её составные 

элементы. Проведено исследование текущего состояния предпринимательской 

деятельности в стране, ссылаясь на действующие юридические акты выявлены виды 

предпринимательства по формам организации и направлению их деятельности. 

Предложены пути совершенствования кооперационных отношений между 

предпринимателями и способы интеграции в мировую экономику посредством 

инновационного предпринимательства. 
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olunmuşdur.  
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Introduction 

Investment, especially foreign direct investment, plays an important role in 

sustainable development of country's economy. Therefore, the issue of investment should 

be constantly investigated, and there is a very important need to analyze the mechanism 

for attracting these investments, including the flow from developed countries to 

developing countries. That is why the analysis of the innovation-investment model 

effectively used by China, as well as the analysis of future prospects if this model is 

applied in Azerbaijan, is very interesting for us. 

 Sometimes economists, especially the American School of Economics, can 

confuse the concepts of capital and investment. If we look at the balance of payments, we 

see that there are two accounts in this balance: financial account and capital account. The 

financial account is both a foreign direct and portfolio investment. On the other hand, a 

capital account is the movement of money between countries without creating any added 

value. Portfolio investments are generally, in a sense, also speculative investments. Some 

people generally become rich in this way, but there is no added value behind this 

enrichment. 

 Some economists say that when companies issue bonds, they get money and invest 

it in production, which adds value. However, it should be noted that companies do not 

always issue bonds when there are problems with production, and in some cases they issue 

bonds to pay off their other debts or to solve any problems with workers' salaries, which 

do not create any value in the economy. However, it is not right to confuse portfolio 

investments with capital as a whole. Because the movement of capital is generally about 

the cross-border movement of money. For this reason, there is a need to analyze the 

concept of investment. 

 It should be noted that there is no consensus on the concept of investment. For this 

reason, there are a number of considerations regarding investment and its theoretical and 

methodological foundations. 

  

UOT № 330.322 
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According to J.Friedman and N.Ordway, investment is the investment of funds to 

generate income or profit; property acquired for income or profit [1]. According to 

E.Dolan and D.Lindsey, investment is an increase in the amount of capital operating in the 

economic system, that is, the proposed amount of man-made means of production [2]. 

 A.Rusavskaya put forward a very interesting approach to investment. According to 

A.Rusavskaya, investment is a long-term investment of any funds, capital in industry, 

agriculture, transport and other sectors of the economy both domestically and abroad in 

order to obtain a profit sufficient to compensate the investor for refusing to use his own 

funds for consumption in the current period, reward him for the risk and offset the losses 

from inflation in the future period [3]. According to V.Askinadzi, V.Maksimova and 

V.Petrov, investments are any type of property and property rights invested in objects of 

investment activity for the purpose of gaining profit or other positive result [4].  

 According to M.Dag and M.Celik, investment is the direction of economic 

parameters in any direction in accordance with the purpose of profit and the assessment 

using this purpose [5]. According to Z.Dinler, investments are net additions to fixed assets 

and equipment available in the economy over a period of time [6]. 

 M.Egilmez's opinion is understandable to everyone. M.Egilmez divides the 

concept of investment into two parts within the economic and financial aspects. According 

to M.Egilmez, investing in the economic aspect means investing in physical assets such as 

construction of a new plant, construction of a new enterprise, i.e. fixed capital, 

infrastructure. In the financial aspect, it is called investing money in income-producing 

securities such as bonds and stocks. These are called portfolio investments [7]. 

 There are some differences when you look at the issue from the perspective of 

economic schools. The American methodology also equates the categories of "investment" 

and "capital", especially in their economic context, emphasizing the direction of 

investment in real estate. The Austrian School of Economics defines investment as an 

exchange to meet today's needs in order to meet future needs in large quantities [8]. 

 According to the Law of the Republic of Azerbaijan on Investment Activity, 

investment consists of financial resources invested in the objects of entrepreneurship and 

other activities for the purpose of obtaining income (profit) or social benefits, as well as 

material and intellectual resources [9]. 

 As you can see, it is impossible to give a single definition for investment. 

However, in a sense, we argue that investment and capital (or capital investment) are not 

the same, as opposed to the American School of Economics' view of investment, and we 

are more in favor of investment in fixed capital in the economy. Thus, investments in 

fixed assets determine the development of the real sector, while portfolio investments 

determine the development of the financial sector. If the financial sector in a country 

exceeds the real sector, it is possible to say that there is a serious structural crisis in this 

country. That is why we think that the best investments are investments in fixed assets 

.  

CHARACTERISTICS OF THE INNOVATION-INVESTMENT MODEL  

AND EXPERIENCE FROM CHINA 

 First of all, it should be noted that one of the main factors characterizing the 

sustainable economic development of countries today is  investment.  Investments  are  ef-  

fective only if they are direct and applied to innovative areas, or if they transfer high  tech- 

nology with them. First of all, we would like to express  our  views  on  the  innovation-in- 
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vestment model. The main directions underlying this model are as follows: 

1. Investments are attracted in innovative areas; 

2. Attracted investments are conditioned by the development of innovative 

technologies; 

3. As the high-tech sector develops, the products produced here are exported after 

meeting domestic demand; 

4. The profitability of this sector increases due to the export of high-tech products; 

5. Investors are reinvesting in high-yield innovative areas. 

 As can be seen, this model not only increases the profitability of the innovation 

sector, but also constantly attracts investment to this sector. The most important issue here 

is to ensure investment in innovative areas. 

 China is the most successful country in this direction today. In China, Special 

Economic Zones (SEZs) have been established to increase investment attractiveness in 

innovative areas. 

If we look at Table 1, we can see that most of the SEZs in China are state 

economic and technological development zones, state zones for the development of new 

and high technologies. The list also includes the share of export production zones, most of 

which are economic and technological development zones. 

 

Types of SEZs Location of SEZs Number of SEZs 

Complex special economic 

zones 

Shenzhen, Zhuhai, 

Shantou and Xiamen - in 
the port city area of Fujian 

and Guangdong provinces 

on the South China Sea, 

one in Hainan province, 
two new technological 

zones in Pudong city of 

Shanghai province and 
Binhai city of Tianjin 

province. 

 

 
7 

State economic and 

technological development 
zone 

47 SEZ - on the east coast 

of the Yellow, East China 
and South China Seas, 21 

SEZ - in the Central 

region, 22 SEZ - in the 
Western region 

 

90 

State zone for the 

development of new and 

high technologies 

Beijing, Wuhan, 

Shenyang, Nanjing, 

Guangzhou and 
Chongqing 

58 

Free trade zone East coast of Shenzhen, 

Guangzhou, Shantou, 
Tianjin and Shanghai 

15 
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Cross-border economic 

cooperation zone 

The territories of the 

border open cities-
provinces of Jilin, 

Heilongjiang, Liaoning 

and Yunnan, as well as the 
Xinjiang Uygur, Ningxia 

Hui Autonomous Regions 

and Inner Mongolia 

 

 
14 

Export production zone Most SEZs belong to 
economic and 

technological development 

zones or free trade zones. 

 
60 

 

         Table 1. Special Economic Zones in the People's Republic of China [10] 
 

When we look at the table, we see that most of the SEZs in China are based on 

innovative areas, the main purpose of which is to attract investors to these areas. It is this 

strategy, which in turn has attracted investment in innovation, that has resulted in China 

becoming the world's largest exporter of high technology. High exports in this  form,  of  

course,  increased  the profitability of the sector and opened the way for new investment 

flows. 
     

 

Figure 1. High-tech exports from China and the United States [11] 
  

If we look at Figure 1, we can see that China's high-tech exports by 2020 are $ 

757.68 billion. According to this indicator, China is a world leader. For comparison, let's 

look at US high-tech exports. US high-tech exports by 2020 are estimated at $ 153.92 

billion. All these indicators allow us to say that the innovation-investment model in China 

is effective. High exports increase the profitability of innovative industries. Investors, on 

the other hand, always invest in high-yield areas, which again results in the development 

of these areas and high returns for investors. 
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         PERSPECTIVES FOR AZERBAIJAN IN THE FRAMEWORK OF      

         INNOVATION-INVESTMENT MODEL 

 It should be noted that today there are new realities in the South Caucasus region. 

Azerbaijan's liberation of its lands during the 44-day war also resulted in the process of 

reintegrating the economies of the Karabakh and East Zangazur regions, which have long 

been isolated from the country's economy and have high economic potential. 

Reconstruction work is underway in Karabakh today. Karabakh has a high agricultural 

potential.  

In our opinion, the transfer of biotechnology, nanotechnology, cell engineering and 

other new innovative technologies within the framework of attracting foreign direct 

investment can result in the effective use of this potential. In particular, it can be very 

useful to attract Chinese investors specializing in this area. 

 On the other hand, some work has been started in Azerbaijan to attract investment 

in innovative areas. An example of this is the establishment of the "Araz Valley Economic 

Zone" Industrial Park in the East Zangazur economic region, in the Jabrayil region. The 

park shall cover a territory where the necessary infrastructure and management structures 

for carrying out entrepreneurial activities will be established, and, by organizing logistics 

work and applying modern technologies, manufacturing, processing (recycling) and sale 

of competitive industrial products will be carried out, and which will be used for the  

provision of services, contributing to the effective work and development of 

entrepreneurship [12]. 

 In our opinion, one of the most important issues for the Azerbaijani economy 

today is to attract investment in innovative areas. Not only foreign but also domestic 

investments are very important here. Of course, in order to stimulate domestic investment, 

it is necessary to create a mechanism to eliminate certain barriers to the provision of credit 

to entrepreneurs. If the flow of investment in innovative areas is provided in our country, 

it can enrich the domestic market with high-tech products, stimulate exports and increase 

profitability in this sector, which in turn can attract new investments in innovation. 
 

CONCLUSION 

 Today, one of the most important factors for the sustainable development of 

economies is investment in fixed assets. It is investments in fixed assets that develop the 

real sector, which protects the country's economy from the structural crisis formed as a 

result of the financial sector overtaking the real sector. 

 On the other hand, the most important investment in the country's economy is the 

investment in the innovation sector. Under the innovation-investment model, countries can 

develop their domestic production and exports and re-invest in the country. The most 

important direction for this is to ensure the flow of investment in innovative areas. 

 The Chinese experience once again proves the effectiveness of the innovation-

investment model. Thus, the Chinese leadership has created SEZs for the development of 

innovative areas. As a result of these SEZs, China has become the world's largest exporter 

of high technology. Therefore, the effectiveness of the model is clearly seen in the Chinese 

experience. 

 Today, Azerbaijan is very interested in the development of innovative areas. In 

particular, the establishment of the "Araz Valley Economic Zone" Industrial Park will 

have a certain impact on the development of innovative industries in the country. However, 

we believe that in addition, using the Chinese experience, SEZs in innovative areas should 
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be created to develop local production and export of high-tech products in Azerbaijan as a 

result of the effective operation of these SEZs, which will increase the profitability of the 

innovation sector and reinvest. On the other hand, the transfer of high technologies is very 

important in attracting investment to Karabakh and East Zangazur. This technological 

transfer will increase productivity in all areas. 
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İNNOVASİYA-İNVESTİSİYA MODELİNİN EFFEKTİVLİYİ:  

ÇİN TƏCRÜBƏSİ VƏ AZƏRBAYCAN ÜÇÜN PERSPEKTİVLƏR 

 

E.Y.Məmmədov, A.C.Əzimzadə 

 

XÜLASƏ 

 

 Tədqiqatın  əsas məqsədi innovasiya-investisiya modelininin xüsusiyyətləri və 

effektivliyi çərçivəsində Çin təcrübəsini və Azərbaycan üçün perspektivləri müəyyən 

etməkdir. İnvestisiya anlayışının müxtəlif aspektivləri və bu anlayışla bağlı konseptual 

baxışlar təhlil edilmişdir. Tədqiqat işi müqayisəli təhlil, statistik təhlil və  məntiqi  ümumi- 
 

https://e-qanun.az/framework/9367
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ləşdirmə kimi tədqiqat üsulları əsasında yerinə yetirilmişdir.  Tədqiqatın  praktiki  əhəmiy- 

yəti ondan ibarətdir ki, təqdim edilən model ölkələrin dayanıqlı iqtisadi  inkişafını  şərtlən- 

dirən innovativ sahələrə investisiya axınının təmin edilməsində önəmli rol oynaya bilər.  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ: 

ОПЫТ КИТАЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Э.Я.Мамедов, А.Дж.Азимзаде 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Основной целью исследования является выявление китайского опыта и 

перспектив для Азербайджана в контексте особенностей и эффективности 

инновационно-инвестиционной модели. Анализированы различные аспекты 

понятия инвестиции и концептуальные взгляды на это понятие. Исследование 

основано на таких методах исследования, как сравнительный анализ, 

статистический анализ и логическое обобщение. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что данная модель может иметь важное значение в 

обеспечении притока инвестиций в инновационные направления, способствующие 

устойчивому экономическому развитию стран. 
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Giriş 

Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrindən və bir çox ölkələrin təcrübəsindən aydın olur 

ki, iqtisadi inkişafın əldə edilməsində xarici ticarət əlaqələrinin, xüsusilə də ixracın rolu 

böyükdür. Bu səbəbdən də dünyanın bəzi ölkələri ixracın artımını prioritet sahə hesab 

edərək, lazım olan bütün tədbirləri həyata keçirməyə çalışmış, müəyyən sahələr üzrə 

rəqabət üstünlüyü əldə edərək, həmin sahələrdə istehsal olunan məhsulların ixracını 

artırmağa səy göstərmişlər. Bu da bir çox ölkələrin müəyyən sahələr üzrə ixtisaslaşmasına, 

ixtisaslaşdığı sahələrdən daha çox gəlir əldə etməsinə və həmin sahələr üzrə dünya 

ixracında gözəçarpan mövqe tutmasına səbəb olmuşdur.  

Son dövrlərdə dünya ixracında perspektivli sahələrdən biri xidmətlər hesab edilir. 

Hazırkı dövrdə dünyada daha çox istifadə edilən xidmətlərin xarici ticarət formaları 1985-

ci ildə Sampson və Sneypin, 1988-ci ildə isə Bağvatinin konseptual yanaşması, sonralar 

ÜTT-nin Xidmətlər Ticarəti üzrə Ümumi Anlaşması (General Agreement on Trade in 

Service - GATS) tərəfindən 4 model əsasında xidmətlərin təklifi təsnifatı adında qəbul 

edilmişdir. Bu modellərə əsasən, xidmətlərin xarici ticarəti əmtəə kimi sərhədi keçməklə 

(Model 1) yanaşı, istehlakçıların xidmət göstərən ölkəyə səfər etməsi (Model 2), xidmət 

göstərən firmaların xarici ölkələrdə nümayəndəlik və filial formasında fəaliyyət 

göstərməsi (Model 3) və fərdi insanların xarici ölkələrə səfər edərək orada işləməsi 

(Model 4) kimi formalarda olur. 

Statistik rəqəmlərə əsasən, XXI əsrdə xidmətlərin ixracı daha sürətlə artmış və 

müxtəlif ölkələr xidmətlər ixracından xeyli gəlir əldə etmişlər. Proqnozlara görə xidmətlər 

ixracı gələcəkdə daha da artacaq və bu da qlobal ticarətdə xidmətlərlə xarici ticarətin 

önəmli sahə olmasını əsaslandırır. Son illərin statistik rəqəmlərinə əsasən, dünya üzrə 

xidmətlər ixracının artım sürəti əmtəə ixracının artım sürətindən daha çox olmuşdur. Belə 

ki, dünya üzrə 2010-2019-cu illər üzrə emal məhsulları ixracının illik artım sürəti orta 

hesabla 1.9% olmuşdusa, kommersiya xidmətləri ixracı üçün müvafiq rəqəm təqribən 5% 

olmuşdur [1]. 2020-ci ildə xidmətlər üzrə xarici ticarətin həcmi dünya ÜDM-in 5.9% və 

qlobal xarici ticarətin 22.6%-ni təşkil etmişdir [2]. 

 

Xidmətlər ixracının ölkə iqtisadiyyatına təsiri 

   Bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələr, xüsusilə də zəif inkişaf səviyyəsinə malik 

ölkələr qlobal iqtisadiyyata çıxışda müəyyən çətinliklərlə qarşılaşırlar. Ölkənin dünya iqti- 

UOT № 33, 327 
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sadiyyatına inteqrasiyasını sürətləndirmək məqsədilə, ticarət xərclərinin azaldılması 

önəmli hesab olunur və xidmətlər bu xüsusiyyətə malik olduğundan, fundamental və 

önəmli rola malikdirlər.  

Əmtəələrlə beynəlxalq ticarətin reallaşması məqsədilə xidmətlər lazımi infrastruktur 

formalaşdırır. Bir çox xidmət növləri olmadan əmtəələrin ticarəti qeyri-mümkün hesab 

edilir. Müxtəlif növ xidmətlər əmtəələrin son istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasına 

yardım edir. Belə növ xidmətlərə müxtəlif nəqliyyat və loqistika xidmətlərini, pərakəndə 

və topdan satış xidmətlərini və başqalarını misal göstərmək olar. Adətən əmtəələrin xarici 

ticarətində yollar və limanlar kimi infrastruktur vasitələrinə daha çox diqqət 

göstərilməsinə baxmayaraq, xidmətlərin keyfiyyəti və xərci bu infrastrukturdan istifadədə 

önəmli məsələ hesab edilir. Bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə keçirilən sorğu 

nəticəsində aydın olmuşdur ki, yol, hava və dəniz nəqliyyatı, kompüter, maliyyə və 

distribusiya kimi bir sıra xidmət sahələri əmtəələrlə ticarətdə önəmli rola malikdir. 2017-ci 

ildə ÜTT və İƏİT tərəfindən aparılmış tədqiqatda bu qənaətə gəlinmişdir ki, xidmətlər 

bazarında xərclərin yüksək səviyyədə olması e-kommersiya ilə əlaqəsi olan mikro, kiçik 

və orta müəssisələrin ixracında maneə yaratmışdır [3].  

Qlobal dəyər zənciri ölkələr arasında ticarət əlaqələrinin yaranmasında əsas rola 

malikdir. Demək olar ki, dünya ticarətinin yarısı qlobal dəyər zənciri vasitəsilə reallaşır. 

ÜTT və İƏİT-nin birgə həyata keçirdiyi tədqiqatda vurğulanırdı ki, inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin əlavə dəyərlə ümumi ixracının 48%-i qlobal dəyər zənciri vasitəsilə həyata 

keçirilir [3]. 

Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət qlobal istehsal şəbəkəsinin əsasını təşkil edir. 

Beynəlxalq istehsal şəbəkəsinin inkişafında başqa amillərlə yanaşı texnoloji tərəqqinin 

önəmli rolu vardır. Bir çox xidmət növləri, o cümlədən kompüter, tədqiqat və işləmə, 

reklam, telekommunikasiya, maliyyə və peşəkar xidmətlər qlobal dəyər zəncirinin 

təminatçısı rolunda çıxış edir. 

Başqa bir tərəfdən xidmətlərlə xarici ticarət yeni və təkmilləşdirilmiş məhsulların 

ixracını sürətləndirdiyinə görə şaxələndirməni stimullaşdırır. Belə ki, daha səmərəli 

xidmət infrastrukturu (nəqliyyat, loqistika, distribusiya, ödəmə xidmətləri) əmtəə ixracının 

şaxələndirilməsini təmin edir. Habelə, səmərəli telekommunikasiya xidmətləri İKT 

yönümlü xidmətlərin ixracı məqsədilə ölkənin rəqabət üstünlüyü əldə etməsinə kömək 

edir. 

Xidmətlər sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrin əksəriyyəti kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektləridir və emal sənayesindən fərqli olaraq xidmət sahəsinin inkişafı 

kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin artımına səbəb olur. 

Xidmət sektorunun artımı emal sənayesinin geriləməsinə səbəb olmur. Belə ki, emal 

sənayesində işçi qüvvəsinin payının azalmasına baxmayaraq, hətta xidmət sektoru böyük 

paya sahib olan ölkələrdə belə emal sektorunun məhsul buraxılışı genişlənməkdədir. 

İqtisadiyyatın inkişafı emal və ya xidmət sektorlarının ölçülərinin dəyişməsindən deyil, 

məhsuldarlığın artımına bağlıdır. Məhsuldarlıq öz növbəsində bütün sektorlardakı 

səmərəlilik və innovasiyalardan asılıdır. Xidmət və emal sənayelərinin yaradıcı 

inteqrasiyası ölkədə məhsuldarlığın davamlı olaraq artımını təmin edir.  

Qeyd edilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bir zamanlar ölkə 

iqtisadiyyatının sektorları içərisində xidmət sektoru ikinci olmasına baxmayaraq, hazırki 

dövrdə məhsuldarlıq, rəqabətqabiliyyəti və insanların yaşam standartlarının artırılmasında 

əsas determinantdır. Səmərəli və innovativ xidmətlərin ixrac edilmə imkanları mövcud  ol- 
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duğuna görə inkişaf strategiyalarında önəmli sahəyə çevrilmişdir. Xidmətlərin 

qloballaşması nəticəsində iqtisadi artımın əldə edilməsində, inteqrasiyanın 

sürətlənməsində, ixracda şaxələnmənin gücləndirilməsində, yeni iş yerlərinin 

yaradılmasında və ölkəyə valyuta gəlirlərinin artımındakı rolu genişlənmişdir. 

 

Xidmətlər ixracını stimullaşdıran amillər 

İqtisadi ədəbiyyatlarda əmtəəixracını stimullaşdıran amillər sahəsində çoxlu sayda 

tədqiqatların olmasına baxmayaraq, xidmətlər ixracının inkişaf amillərinin 

müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırmalar nisbətən məhdud səviyyədədir. 

Məqalənin bu bölməsində xidmətlər ixracının inkişafını stimullaşdıran amillər haqqında 

nəzəri və praktiki yanaşmaları təhlil etməklə ölkəmizdə həmin amillərin mövcud durumu 

və inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirməyə çalışılacaqdır.  

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları və elektron kommersiyanın 

gözəçarpan inkişafını nəzərə alaraq 2000-ci ildə Freund və Veinhold 31 ölkənin statistik 

rəqəmlərini təhlil etməklə internetin beynəlxalq xidmətlərin çatdırılmasında təsirini 

araşdırmışlar. Onlar seçilmiş ölkələrdə xidmətlərin xarici ticarətini və internetdən istifadə 

səviyyəsini öyrənməklə bu qənaətə gəlmişlər ki, internet xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin 

inkişafında önəmli rola malikdir. Onların hesablamalarına görə, internetdən istifadə 

səviyyəsinin 10% yüksəlməsi xidmətlər ixracının 1.7% artmasına səbəb olur [4]. 

2003-cü ildə Barcenilla və Molero Avropanın 15 ölkəsi üzrə 1976-2000-ci illəri 

əhatə edən statistik rəqəmlərin qiymətləndirilməsindən bu nəticəyə gəlmişlər ki, xarici 

gəlir, qiymət və valyuta məzənnəsi xidmətlər ixracınıgenişləndirən əsas amillərdir [5]. 

2006-cı ildə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT) 10 ölkəsi üzrə 

qiymətləndirmə aparan Kimuravə Libu qənaətə gəlmişlər ki, ölkələrarası məsafə, 

nəqliyyat xərcləri və iqtisadi liberallaşdırma xidmətlərin beynəlxalq ticarətinə ən çox təsir 

etmiş amillərdir [6]. 

2010-cu ildə Şepherd və Marel dünyanın 99 ölkəsi və 10 sektoru üzrə araşdırmada 

bu nəticəyə gəlmişlər ki, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, məhsuldarlıq, 

ölkənin ölçüsü, ticarət xərcləri, potensial imkanları, tənzimləmə səviyyəsi və hüquqi 

institutlar xidmətlər ixracında önəmli determinantlardır [7]. Həmin ildə Şinqaladlı başqa 

bir araşdırmaçıxidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişaf amilləri kimi ölkədə reallaşdırılan 

xarici ticarət siyasəti, xidmətlərin çatdırılma modelləri, insan kapitalı xərci və müştərək 

hüquqi sistemi təklif etmişdir [8]. 2011-ci ildə MarelİƏİT-ə üzv olan 23 ölkənin statistik 

rəqəmlərini təhlil etməklə bacarıqlı işçi qüvvəsi, İKT yönümlü kapital, institutlar, 

tənzimləmə mühitini xidmətlərin beynəlxalq ticarətində müqayisəli üstünlüklərin əsas 

mənbələri hesab etmişdir [9]. Eyçenqrin və Qupta 2012-ci ildə dünyanın 60 inkişaf 

etməkdə olan ölkəsində xidmətlər ixracının inkişaf amillərinin qiymətləndirilməsi üzrə 

tədqiqatın nəticəsində müəyyən etmişlər ki, hər nəfər üzrə gəlir, bazarın ölçüsü, xidmətlər 

ixracına dünya tələbi, infrastrukturun inkişafı, birbaşa xarici investisiyalar, əmtəə ixracı və 

insan kapitalı xidmətlər ixracına ən çox təsir edən amillərdir [10]. 

Pravakar, Ranjan və Prabhu 2013-cü ildə Hindistanın xidmətlər ixracının 

determinantlarını qiymətləndirmişlər. Bu tədqiqatçılar öz araşdırmalarında bu qənaətə 

gəlmişlər ki, insan kapitalı inkişafı, infrastruktur avadanlıqları, emal məhsulları ixracı, 

valyuta məzənnəsi, birbaşa xarici investisiyalar, maliyyə inkişafı, dünya üzrə  tələb  və  öl- 

kədə fəaliyyət göstərən institutlar Hindistanın xidmətlər ixracına ən çox təsir edən amillər 

olmuşdur. Bu araşdırmanın sonunda belə vurğulanmışdır ki, Hindistan hökuməti xidmətlər 
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ixracının miqdarını və rəqabət qabiliyyətini artırmaq məqsədilə təklif amillərinə  daha  çox 

diqqət göstərməli və bu istiqamətdə lazımi tədbirlər həyata keçirməlidir. 

2017-ci ildə Siti, Şivi və Normaz bəzi Asiya ölkələrinin 1985-2012-ci illər üzrə 

statistik rəqəmlərindən istifadə etməklə xidmət ixracının determinantlarını araşdırmışlar. 

Empirik tədqiqatın nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, xidmətlər ixracının əlavə dəyəri, 

valyuta məzənnəsi, xarici gəlirlər, xidmət və kommunikasiya avadanlıqları, birbaşa xarici 

investisiya seçilmiş ölkələrin xidmətlər ixracına önəmli təsir etmişdir. Habelə bu 

tədqiqatda vurğulanmışdır ki, qeyd edilən ölkələr xidmətlər ixracını inkişaf etdirmək 

məqsədilə həmin indikatorlara daha çox diqqət göstərərək bu sahədə fokuslanmalıdırlar 

[11]. 

Digər tərəfdən Əhməd, Kaliappan və İsmayıl 2017-ci ildə öz araşdırmalarında bu 

qənaətə gəlmişlər ki, real valyuta məzənnəsi, xarici gəlir, birbaşa xarici investisiya, 

xidmətlərin əlavə dəyəri və kommunikasiya texnologiyaları bir çox Asiya ölkələrində 

xidmət ixracının əsas inkişaf amilləri olmuşdur [12]. 

 

Azərbaycanda xidmətlər ixracının cari vəziyyəti 

2020-ci ildə dünya üzrə əmtəə və xidmətlərin xarici ticarətinin həcmi 22 trilyon 

ABŞ dolları dəyərində olmuşdur ki, bunun 17 trilyon ABŞ dolları əmtəələrlə xarici 

ticarətin, 5 trilyon ABŞ dolları isə xidmətlərlə xarici ticarətin payına düşmüşdür [13]. Eyni 

zamanda bildirmək lazımdır ki, 2012-ci ildən etibarən xidmətlərlə xarici ticarətin artım 

sürəti əmtəələr ixracının artım sürətini üstələmişdir. Hazırki şəraitdə dünya xidmətlər 

ixracında inkişaf etmiş ölkələr əsas paya malik olsalar da, son illərdə inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin payı artmağa başlamışdır.  
 

Şəkil 1. 2020-ci ildə dünya xidmətlər ixracında ölkə qruplarının payı 
 

                           
         Mənbə: https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat46_FS05_en.pdf  
 

Şəkil 1-dən aydın olur ki, 2020-ci ildə dünya xidmətlər ixracında inkişaf etmiş 

ölkələrin payı 72% və inkişaf etməkdə olan ölkələrin isə payı 28% olmuşdur. Müqayisə 

üçün deyək ki, 2000-ci ildə inkişaf etmiş ölkələrin xidmətlər ixracında payı 75% 

olmuşdur.  

Azərbaycanın xidmətlər üzrə ixracı əksər illərdə artsa da ölkənin ümumi ixracında 

payı azalmışdır ki, bu da respublikamızın xidmətlər  ixracının  artım  sürətinin  dünya  xid- 

mətlər ixracının artım sürətindən az olmasını göstərir. Belə ki, Şəkil 2-yə nəzər yetirdikdə 

aydın olur ki, 2016-cı ildə respublikamızda xidmətlər ixracının ümumi ixracda payı 24.8% 

olmasına baxmayaraq, sonrakı illərdə azalma olmuş və 2020-ci ildə 17.2%  olmuşdur.  La- 

https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat46_FS05_en.pdf
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kin, qeyd etdiyimiz kimi, dünyada xidmətlər ixracının payı artmaqdadır.  
 

Şəkil 2. Azərbaycanın 2016-2020-ci illər üzrə əmtəə və xidmətlər ixracının ümumi 

ixracda payı 
 

               
                        Mənbə: Dünya Bankının məlumatları əsasında hazırlanmışdır 
 

Ölkəmizin xidmətlər üzrə ixrac və idxalını nəzərdən keçirdikdə son beş il ərzində 

mənfi saldonun olduğu müşahidə edilir (Şəkil 3). Belə ki, 2016-2020-ci illər ərzində 

ölkəmizin xidmətlər idxalı ixracı üstələmişdir. Hətta 2016 və 2017-ci illərdə artım olsa da, 

sonrakı illərdə davamlı olaraq xidmətlər idxalımız azalmışdır.  
 

Şəkil 3. Azərbaycanın 2016-2020-ci illər üzrə xidmətlər ixrac və idxalı 
 

                 
                     Mənbə: [14] 
 

Cədvəl 1-dən aydın olur ki, yuxarıda qeyd edildiyi kimi 2016-2020-ci illər ərzində 

ölkəmizin xidmətlər ixracı ilk üç ildə az sürətlə artsa da, 2019 və 2020-ci  illərdə  azalmış- 

dır. Əlbəttə, bu azalmanı dünyada baş verən və bütün ölkələri bürüyərək ixracın  azalması- 
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na səbəb olan qlobal pandemiya ilə əlaqələndirmək olar.  
 

       Cədvəl 1. Azərbaycanın xidmət növləri üzrə ixracı (min ABŞ dolları ilə) 
 

XİDMƏTLƏR 2016 2017 2018 2019 2020 

Xidmətlər 

ixracında  

payı (%-lə) 

Bütün növ xidmətlər  4368.3 4688.4 4690.7 3761.5 2620.6 100.00 

Nəqliyyat xidmətləri  1095.4 971.4 1223.8 1107.9 1644.7 62.70 

Başqa biznes xidmətləri  319.4 404.9 528.3 666.5 481.4 18.37 

Turizm xidmətləri  2713.8 3011.8 2634.2 1791.5 304.2 11.60 

Telekommunikasiya, 
kompüter və informasiya 

xidmətləri  72.9 66.3 78.9 58.4 65.2 2.49 

Tikinti xidmətləri  31.1 65.2 54.3 31.6 28.9 1.10 

Təmir xidmətləri  73.9 97.1 88.3 13.6 26.8 1.02 

Dövlət əmtəə və xidmətləri  27.3 27.7 29.6 34.9 26.6 1.01 

Sığorta və pensiya 

xidmətləri  12.5 23.5 12.5 26.6 21.7 0.83 

Fərdi, mədəni və rekreasiya 

xidmətləri  15.2 12.5 17.2 22.5 11.6 0.44 

Maliyyə xidmətləri  6.7 6.1 12.5 7.3 9.1 0.35 

Mənbə: [14] 
 

Cədvəl 1-dən aydın olur ki, 2020-ci ildə ölkəmizin xidmətlər ixracında ən çox pay 

nəqliyyat xidmətlərinə məxsus olmuşdur (62.7%). Ondan sonra başqa biznes xidmətləri 

(18.37%) və turizm xidmətləri (11.6%) gəlir. Başqa xidmət növlərinin ümumi xidmətlər 

ixracında payı isə çox aşağıdır. Lakin bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, 2016-2019-cu 

illərdə turizm xidmətləri ixracı ümumi xidmətlər ixracımızda ən çox çəkiyə malik 

olmuşdur. Bütün ölkələrdə olduğu kimi, qlobal pandemiyanın respublikamızın turizm 

xidmətlərinə daha çox mənfi təsiri son ildə ümumi xidmətlər içərisində nəqliyyat 

xidmətlərinin payının artmasına səbəb olmuşdur. 

Azərbaycan haqqında qeyd edilən statistik rəqəmlərdən aydın olur ki, bütün dünyada 

xidmətlər ixracının daha çox artım sürətinə malik olmasına və ümumi ixracda xidmətlər 

ixracının payının artmasına baxmayaraq, ölkəmizdə xidmətlər ixracının artım sürəti çox 

aşağı səviyyədə olmuş və ümumi ixracda payı artmaq əvəzinə azalmışdır. Eyni zamanda 

xidmətlər idxalımızın ixracı üstələməsi xidmətlər üzrə ticarət balansımızın mənfi olmasına 

səbəb olmuşdur. Beləliklə qeyd etmək olar ki, ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi 

xidmətlərin ixracı sahəsində çoxlu sayda işlərin görülməsinə baxmayaraq, hələ də 

müəyyən çatışmazlıqlar mövcuddur və başqa sahələrdə olan artıma nəzər yetirdikdə 

xidmətlər ixracımızın ürəkaçan səviyyədə olmadığını qeyd etmək olar. Ölkəmizin 

xidmətlər sahəsində malik olduğu potensialı və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bəzi 

xidmət növləri üzrə, xüsusilə də nəqliyyat və turizm xidmətləri ixracı üzrə böyük 

imkanlarını nəzərə alaraq, müəyyən sahələrə daha çox diqqət göstərilməsi zəruriliyini 

qeyd etmək olar.  
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Xidmətlər ixracının inkişafına təsir edən amillərin Azərbaycan üzrə təhlili 

Məqalənin əvvəlki bölmələrində qeyd edilən dünyanın bir sıra ölkələrində 

reallaşdırılan nəzəri və praktiki tədqiqatlardan aydın olur ki, xidmətlər ixracının inkişafını 

stimullaşdıran amillər içərisində işçi heyətin peşəkarlıq səviyyəsi, real effektiv məzənnə, 

maliyyə əlçatanlığı, nəqliyyat infrastrukturu, birbaşa xarici investisiyalar, informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarının mövcudluğu və istifadə səviyyəsi, biznes mühiti və ya 

hüquqi institutların fəaliyyəti, xidmətlərə olan tələb kimi göstəricilərin rolu daha çox 

olmuşdur. Bu səbəbdən də Azərbaycanın xidmətlər ixracının stimullaşdırılması məqsədilə 

qeyd edilən amillər üzrə dünyanın xidmətlər ixracında yüksək mövqelərdə olan ölkələrlə 

müqayisəsi əsasında çatışmazlıqlarınmüəyyənləşdirilməsi məqsədilə bəzi göstəricilər 

seçilmişdir.Göstəricilərin seçilməsi zamanı ölkəmiz və dünya ölkələri üzrə statistik 

rəqəmlərinin mövcudluğu baxımından bəzi ümumiləşdirmə aparılaraq aşağıdakı 

göstəricilər seçilmişdir: İnsan inkişafı indeksi, İKT inkişaf indeksi, iqtisadi azadlıq 

indeksi, cəlb edilmiş birbaşa xarici investisiyalar vəloqistika fəaliyyət indeksi. İndi isə 

seçilmiş göstəricilər üzrə Azərbaycanı dünyanın bir sıra ölkələri ilə müqayisəsini aparaq. 

İnsan inkişafı. Bildiyimiz kimi insan kapitalının aşağı səviyyədə olması ölkənin 

texnologiya transferinin zəifləməsinə və nəticədə ixracın azalmasına təsir göstərən önəmli 

amildir. Təcrübi tədqiqatlardan aydın olur ki, xidmətlər ixracı insan inkişafından ciddi 

şəkildə asılıdır. Sağlam, daha bacarıqlı və yüksək təhsilli işçi heyəti xidmətlər ixracında 

məhsuldarlıq və rəqabət qabiliyyətinin artmasına səbəb olur. Beləliklə də yüksək səviyyəli 

insan kapitalı ölkə iqtisadiyyatının ixrac imkanlarının artması ilə müsbət əlaqədardır. 

Azərbaycanın bu indeks üzrə vəziyyətini təhlil etdikdə aydın olur ki, ölkəmizdə son illərdə 

həyata keçirilən tədbirlər qeyd edilən indeks üzrə irəliləməyə səbəb olmuşdur. Belə ki, 

2005-ci ildə Azərbaycan 0.674 bal topladığı halda 2019-cu ildə artaraq 0.756 olmuşdur. 

Lakin dünyanın xidmətlər ixracında öncül mövqelərdə olan inkişaf etmiş və inkişaf 

etməkdə olan ölkələr ilə müqayisə aparıldıqda bu rəqəmin daha da artırılmasına ehtiyac 

olduğu görünür. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələr qrupundan xidmətlər ixracında birinci və 

ikinci yerləri tutan ABŞ və Böyük Britaniya, inkişaf etməkdə olan ölkələr içərisində öncül 

mövqelərdə olan Koreya Respublikası və Sinqapur İnsan inkişafı indeksində 0.900-dən 

artıq olmaqla 20 ölkə sırasındadırlar. Bu indeks üzrə MDB ölkələrindən Rusiya, Belarus 

və Qazaxıstan da bizdən öndədir.  

İKT inkişaf indeksi. Bildiyimiz kimi bu indeks Beynəlxalq Telekommunikasiya 

İttifaqı tərəfindən hesablanır və illik olaraq hesabat şəklində çap olunur. Lakin son 2-3 ildə 

beynəlxalq səviyyədə hesablanmasa da hər bir ölkə həmin metodologiyadan istifadə 

etməklə özünün İKT inkişaf indeksini müəyyənləşdirir. Ölkəmizdə bu sahədə də son 

illərdə çoxlu irəliləyişlər olmuşdur. İKT-nin insanlar tərəfindən istifadəsi üzrə 

respublikamız dünyanın qabaqcıl ölkələr sırasındadır. Lakin müəssisə səviyyəsində böyük 

çətinliklər mövcuddur və müəssisələrin İKT-dən istifadə səviyyəsi aşağı səviyyədədir. Bu 

səbəbdən də bu geriləməni aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə müəssisələrin İKT-dən 

istifadə səviyyəsini artırmaq məqsədəuyğundur.  

Maliyyə inkişaf indeksi. Firmaların maliyyə əlçatanlığını və ümumilikdə ölkədə 

maliyyə institutlarının fəaliyyətini əks etdirən maliyyə inkişaf indeksi sıralamasında  Azər- 

baycanın 2005-2019-cu illər üzrə təhlilini apardıqda aydın olur ki, müəyyən irərliləmə 

mövcuddur. Belə ki, 2005-ci ildə respublikamızın indeks dəyəri 0.129 olduğu halda 2019-

cu ildə artaraq 0.191 olmuşdur. Lakin xidmətlər ixracında yuxarı sıralarda (ilk iyirmilikdə)  

yer alan bütün ölkələrin bu sıralamada dəyəri 0.9-0.6 arasında dəyişir.  MDB  ölkələrindən 
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Rusiyada bu indeks 0.47, Qazaxıstanda isə 0.33 olmuşdur. 

Birbaşa xarici investisiyalar (BXİ). Qeyd edildiyi kimi, ölkənin iqtisadi 

inkişafında və ixracın genişlənməsində BXİ-nin rolu böyükdür. Ölkə BXİ cəlb etməklə 

maliyyə imkanlarını artırmaqla yanaşı, texnologiya, təcrübə və başqa faydalar əldə edirlər. 

Bu səbəbdən də hər bir ölkə BXİ-nin cəlb edilməsinə xüsusi diqqət göstərir. 2005-2020-ci 

illər üzrə statistik rəqəmlərə nəzər yetirdikdə ölkəmizdə BXİ-nin cəlb edilməsində kəskin 

azalma müşahidə edilir. Bu bir tərəfdən daxili investisiya xarici investisiyanı əvəz etməsi 

kimi qiymətləndirilsə də ümumilikdə xoşagələn hal hesab edilmir.  

Loqistika fəaliyyət indeksi. Xidmətlər ixracında loqistika infrastrukturu önəmli 

təsir gücünə malikdir. Bunu əvvəldə qeyd edilən yanaşmalardan nəticə çıxarmaq olar. 

Qlobal səviyyədə ölkələri bu istiqamətdə qiymətləndirmək məqsədilə Loqistika fəaliyyət 

indeksi hesablanır. Sonuncu dəfə 2018-ci ildə hesablanan bu indeksdə təəssüf ki, 

Azərbaycan yer almamışdır. Lakin əvvəlinci sıralamalarda Azərbaycan iştirak etmişdir. 

Bu səbəbdən də həmin ilin (2014) sıralamasından istifadə etməklə respublikamızı dünya 

ölkələri ilə müqayisə etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 160 ölkənin iştirak etdiyi 

hesablamada Azərbaycan 2.45 dəyərlə 125-ci olmuşdur. Bu da ölkəmiz üçün ürəkaçan 

səviyyə deyildir. Bu sıralamada ilk 10 yeri tutan ölkənin indeks üzrə dəyəri 4.12-3.91 

arasında dəyişir. Bəzi MDB ölkələri, o cümlədən Ukrayna 61-ci, Qazaxıstan 88-ci və 

Rusiya 90-cı olmuşdur. Bu səbəbdən də ölkəmizdə loqistika sahəsində çatışmazlıqlara 

daha çox diqqət göstərmək zəruri hesab edilir. 

İqtisadi azadlıq indeksi. Qeyd edilən praktiki tədqiqatlardan aydın oldu ki, ölkənin 

xidmətlər ixracını stimullaşdıran amillərdən biri əlverişli biznes mühiti, hüquqi 

institutların fəaliyyət səviyyəsi və korrupsiya hallarının azlığıdır. Demək olar ki, bu 

göstəriciləri özündə ehtiva edən beynəlxalq indeks İqtisadi azadlıq indeksi adlanır. 2005-

2022-ci illər ərzində ölkəmizin bu indeks üzrə dəyərində müəyyən artım müşahidə 

edilmişdir. Belə ki, 2005-ci ildə 54.4 olduğu halda, 2022-ci ildə artaraq 61.6 olmuşdur. 

Lakin mövqe baxımından 75-ci sırada qərarlaşmışdır. Bəzi MDB ölkələri Azərbaycanı 

qabaqlamışdır və ümumiyyətli bu sıralamada ilk 20 yeri tutan ölkənin indeks dəyəri 84.4-

74.4 arasında dəyişir.  

Beləliklə də aparıdığımız təhlillərdən aydın olur ki, ölkəmizin xidmətlər ixracı 

sahəsində geriləməsini aradan qaldırmaq məqsədilə seçilmiş bütün göstəricilər üzrə 

mövqeyini yüksəltmək məqsədəuyğundur.  
 

Nəticə 

Tədqiqat işində xidmətlər ixracının ölkə iqtisadiyyatına təsiri araşdırılmış, bir çox 

tədqiqatçıların xidmətlər ixracının inkişafına təsir edən amillərə dair nəzəri fikirləri tədqiq 

edilmiş və ölkəmizdə xidmətlər ixracının hazırki durumu öyrənilmişdir. Təhlil edilmiş 

nəzəri yanaşmalar əsasında xidmətlər ixracının inkişafına təsir edən amillər seçilərək 

Azərbaycan üzrə təhlili həyata keçirilmişdir. 

Tədqiqatın nəticəsi olaraq müəyyən edilmişdir ki, respublikamızda xidmətlər 

ixracının hazırki durumu ürəkaçan səviyyədə deyildir. Xidmətlər ixracının inkişafını 

stimullaşdırmaq məqsədilə qeyd edilən amillərin yaxşılaşdırılması üçün müvafiq 

tədbirlərin reallaşdırılması zəruridir.  
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SUMMARY 

 

The purpose of this article is to identify the factors for development of exports of 

services by analyzing the theoretical and practical approaches implemented in various 

countries and to determine the current state of these factors in Azerbaijan. The obtained 

results can be used in planning activities for the development of exports, including the 

export of services. 
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         ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА УСЛУГ 

 

          Н.Э.Пашаев 

 

           РЕЗЮМЕ 

 

Целью статьи является выявление факторов развития экспорта услуг путем 

анализа реализуемых в различных странах теоретических и практических подходов 

и определение текущего состояния этих факторов в Азербайджане. Полученные 

результаты могут быть использованы при планировании мероприятий по развитию 

экспорта, в том числе экспорта услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Məqalə redaksiyaya 29 iyun 2022 tarixində daxil olmuş, 6 iyul 2022 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  



 49 

ODLAR YURDU UNİVERSİTETİNİN ELMİ VƏ PEDAQOJİ XƏBƏRLƏRİ 

THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL NEWS OF ODLAR YURDU UNIVERSITY 
 

2022 - № 60 

 

 

 

DAYANIQLI İNKİŞAFIN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ  

BANK SİSTEMİNİN ROLU 

 

         O.T.Abdinov 
       Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

                                                         Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi 19                                                                        

                                                  e-mail: orman.abdinov@yahoo.com  

 

Açar sözlər: dayanıqlı inkişaf, bank sistemi, pul bazası, kreditləşmə 

Keywords: sustainable development, banking system, monetary base, lending 
Ключевые слова: устойчивое развитие, банковская система, денежная база, кредитование 

 

1. Dayanıqlı inkişafın mahiyyəti və iqtisadi əhəmiyyəti 

Dayanıqlı inkişaf çoxölçülü, çoxparametrli bir kateqoriya olmaqla iqtisadiyyatda 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Onun keyfiyyət və kəmiyyət parametrləri ölkə 

iqtisadiyyatının vəziyyətini və xarakteristikasını müəyyən etməyə, gələcək inkişaf 

perspektivlərini təyin etməyə şərait yaradır. 

Dayanıqlı inkişafın elmi ədəbiyyatda və tədqiqatlarda öz əksini tapan 

xarakteristikaları müxtəlif parametrlər, yeni iqtisadi, sosial, ekoloji, etik, institusional, 

siyasi və s. kimi aspektlər üzrə tədqiq edilir. Onun hər bir parametr üzrə inkişaf 

etdirilməsi, səviyyəsinin yüksəldilməsi ölkə iqtisadiyyatının prioritet istiqamətlərindən 

birinə çevrilmişdir. Çünki dayanıqlı inkişaf iqtisadiyyatda öz əhəmiyyətinə görə elə bir 

vəziyyəti xarakterizə edir ki, onun normal səviyyəsi mövcud olmadan iqtisadiyyatda sabit, 

davamlı və dinamik inkişafı təmin etmək mümkün olmur. 

Dayanıqlı inkişaf bir zəruri iqtisadi kateqoriya olmaqla dünya birliyi tərəfindən 

qəbul edilmiş, ən vacib prinsiplər üzrə təsnifatlaşması aparılmışdır. Müasir dövrdə iqtisadi 

ədəbiyyat və tədqiqatlarda dayanıqlı inkişaf üzrə diskussiya və müzakirələr əsasən 

aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır: 1) konseptual müzakirələr; 2) dayanıqlı inkişaf 

kontekstləri; 3) akademik müzakirələr; 4) geosiyasi müzakirələr (1, səh.47). 

Dayanıqlı inkişafa dair tədqiqatlarda rast gəlinən yanaşmalara görə demək olar ki, 

bu məsələyə dair vahid və yekdil bir mövqe yoxdur. Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, 

dayanıqlı inkişafı yaradan, təmin edən amillər çoxdur. Eyni zamanda dayanıqlı inkişafın 

davamlı olması o qədər çoxsaylı, siyasi, iqtisadi, sosial, ekoloji, etik və s. amillərdən 

asılıdır ki, onlara dair vahid bir yanaşma formalaşdırmaq çox çətindir. Bu baxımdan da 

iqtisadiyyatda dayanıqlı inkişafın əhəmiyyətinə və onun mahiyyətinin açılmasına dair 

müxtəlif yanaşmalar mövcuddur (2, səh.19). 

Dayanıqlı inkişafın mahiyyətinə yanaşmalardan biri ondan ibarətdir ki, bu 

kateqoriya müxtəlif, çoxsaylı amillərin təsiri altında formalaşsa da, özündə iki mühüm, 

vacib elementi birləşdirir. Bunlar cəmiyyət tərəfindən yaranan tələbatlardan və əsas 

parametrlər üzrə məhdudiyyətlərdən ibarətdir. Cəmiyyətin davamlı surətdə mövcud olması 

üçün lazım olan tələbatın ödənməsi, təmin edilməsi dayanıqlı inkişafın səviyyəsi ilə üzvi 

surətdə əlaqədardır. Çünki əhalinin iqtisadi, sosial, ekoloji və s. parametrlər  üzrə  tələbatı- 

UOT № E50 
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nın ödənməsi üçün dayanıqlı inkişafın elə həmin parametrlər üzrə daimi olaraq zəruri 

səviyyədə olması vacib şərtdir. Eyni zamanda dayanıqlı inkişafın mahiyyətini özündə əks 

etdirən məhdudiyyətlər dayanıqlı inkişafı şərtləndirən aspektlər üzrə müəyyən inkişaf və 

artım səviyyəsini əks etdirir. Həmin aspektlər üzrə məhdudiyyətlər dedikdə cəmiyyətin 

tələbatını ödəyə bilən səviyyədə həcmin mövcud olması başa düşülür (3, səh.26). 

Araşdırmalar göstərir ki, cəmiyyətdə mühüm əhəmiyyətə malik olan, iqtisadi roluna 

görə insan cəmiyyətinin inkişafını şərtləndirən dayanıqlı inkişaf təkcə iqtisadi və sosial 

məsələləri deyil, həm də ekoloji aspektləri özündə əks etdirərək təbii ehtiyatlardan 

səmərəli istifadəni də özündə ehtiva edir (4, səh.32). 

Öz tədqiqatlarında J.Coomer və Robert Allen qeyd edirdilər ki, bəşəriyyət 

tərəfindən müsbət bir iqtisadi, sosial kateqoriya olaraq qəbul edilən dayanıqlı inkişaf 

cəmiyyətin ehtiyaclarının dayanıqlı surətdə təmin edilməsinə və inkişafın sosial 

vəziyyətinin səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönələn fəaliyyətin əsasını təşkil edir (4, 

səh.34). 

Dayanıqlı inkişafın mahiyyətinə və iqtisadi əhəmiyyətinə dair qeyd edilən 

yanaşmalar göstərir ki, bu kateqoriyanın təməl prinsipləri cəmiyyətin davamlı surətdə 

mövcud olması üçün zəruri olan tələbdir. Dayanıqlı inkişafı təmin etmədən, bu 

konsepsiyanın tələblərini icra etmədən, onun ayrı-ayrı aspektləri üzrə cəmiyyətin 

tələbatlarını təmin etmədən heç bir dinamik inkişafa nail olmaq mümkün deyildir. Qeyd 

olunanların icra olunması çoxsaylı faktorlardan asılıdır ki, onların qarşılıqlı surətdə, 

kompleks halda yerinə yetirilməsi bütövlükdə səmərəli dinamik inkişafı şərtləndirir.  
 

2. Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsində bank sisteminin rolu 

Qeyd olunduğu kimi dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi çoxsaylı amillərdən 

asılıdır. Bu amillərdən biri də bank, maliyyə amilləridir. Bank sistemi iqtisadiyyatda pul, 

kredit, investisiya, depozit, fond, qiymətli kağızlar bazarı və s. vasitəsilə dinamik inkişafa 

təsir etdiyi kimi dayanıqlı dayanıqlı inkişafın çox mühüm parametrlərinə də təsir edə bilir. 

Bu təsir bank sistemində aparılan pul siyasəti və pul alətləri vasitəsilə reallaşdırılır.  

Dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi Mərkəzi banklar iqtisadiyyatın dayanıqlı 

inkişafının təmin olunması üçün pul siyasətinin müxtəlif formalarından və eləcə də pul 

alətlərindən geniş istifadə edərək səmərəli tənzimləmə aparırlar. Bu istiqamətdə Mərkəzi 

Bankın geniş şəkildə istifadə etdiyi mənbələrdən biri pul bazasının struktur elementləridir. 

Həmin struktur elementləri məcmu pul bazasından, manatla pul bazasından, dövriyyədə 

olan nağd pullardan, müxbir hesablardakı vəsaitlərdən, məcburi ehtiyatlardan ibarətdir. Bu 

elementlərin hər biri iqtisadiyyatda dayanıqılı inkişafın təmin edilməsinə bir cür təsir edir. 

Struktur elementinin hər birinin dinamikası ayrı-ayrı ayrılıqda təhlil olunması 

iqtisadiyyatda baş verən fərqli, lakin dayanıqlı təmin əməliyyatların xarakteristikasını 

açmağa imkan verir (Cədəvl 1). 

Cədvəl göstəricilərindən aydın olur ki, təhlil edilən 2012-2021-ci illər ərzində 

ölkədə pul bazası 85,3% artaraq 2012-ci ildəki 10660,3 mln manatdan 2021-ci ildəki 

19761,4 mln manata çatmışdır. Pul bazası göstəricisinin məcmu məbləği təkcə 2015-ci il 

istisna olmaqla qalan bütün illər ərzində artımla müşahidə edilən dinamikaya malik 

olmuşdur. Belə ki, bu artım 2013-cü ildə 10,6%, 2014-cü ildə 0,6%, 2016-cı ildə 22,1%, 

2017-ci ildə 6,9%, 2019-cu ildə 23,3%, 2020-ci ildə 14,6%, 2021-ci ildə isə 31,2% 

olmuşdur. 
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Həmin illər ərzində manatla pul bazasında da artımla müşahidə edilən dinamika 

mövcud olmuşdur. Belə ki, bu göstərici 2012-ci ildə 10515,0 mln manat təşkil etdiyi halda 

təhlil edilən illər ərzində 70,5% artaraq 2021-ci ilin sonuna 17937,6 mln manat təşkil 

etmişdir. Təhlillər göstərir ki, manatla pul bazası yalnız 2014 və 2015-ci illər istisna 

olmaqla qalan illər ərzində artaraq dinamikaya malik olmuş və bu əsasda da iqtisadiyyatda 

aktivliyin mövcudluğunu təmin etmişdir. Təhlil edilən göstəricinin səviyyəsi həmin illər 

ərzində 7422,6 mln manat artmışdır ki, bu da iqtisadiyyatda dayanıqılı inkişafı təmin edən 

amil kimi çıxış etmişdir. 
 

2012-2021-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikasında pul bazası strukturunun dinamikası 

(mln manatla) 

Cədvəl 1 

İllər, əvvəlki 

illərə 

nəzərən 

dəyişmə 

 

Pul bazası 

O cümlədən 

Pul bazası 

(manatla) 

Dövriyyədə 

olan nağd 

pullar 

Müxbir 

hesablar 

O cümlədən 

məcburi 

ehtiyatlar 

2012 10660.3 10515.0 9777.5 868.6 106.3 

məbləğlə - - - - - 

%-lə +25.6 +27.1 +27.6 +5.1 +5.45 

2013 11793.1 11642.0 11033.3 749.2 157.0 

məbləğlə +1132.8 +1127.0 +1255.8 -119.4 -50.7 

%-lə +10.6 +10.7 +12.8 -13.7 +47.7 

2014 11866.9 11541.9 10845.9 1013.1 228.0 

məbləğlə +73.8 -100.1 -187.4 +263.9 +71 

%-lə +0.6 -0.86 -1.7 +35.22 +45.2 

2015 7560.7 6901.8 5416.8 2137.2 47.4 

məbləğlə -4306.2 -4640.1 -5429.1 +1124.1 -180.6 

%-lə -35.29 -40.2 -50.1 +110.0 +79.2 

2016 9232.8 7860.5 6960.8 2258.7 147.7 

məbləğlə +1672.1 +958.7 +1544.0 +121.5 +100.3 

%-lə +22.1 +13.9 +28.5 +5.7 +211.6 

2017 9872.6 8543.2 8140.2 1695.8 141.2 

məbləğlə +639.8 +682.7 +1179.4 -562.9 -6.5 

%-lə +6.9 +8.68 +16.9 -24.9 -0.5 

2018 10643.7 9545.7 8364.1 1918.5 163.0 

məbləğlə +771.1 +1002.5 +223.9 +222.7 +21.8 

%-lə +7.8 +11.7 +2.7 +32.3 +15.4 

2019 13125.3 12152.5 10405.5 2708.6 165.4 

məbləğlə +2481.6 +2606.8 +2041.4 +790.1 +2.4 

%-lə +23.3 +27.3 +24.4 +20.71 +1.47 

2020 15052.9 13564.2 11839.7 3204.2 149.5 

məbləğlə +1927.6 +1411.7 +1434.2 +495.6 -15.9 

%-lə +14.6 +11.6 +13.8 +18.3 -9.6 

2021 19761.4 17937.6 12310.0 7440.0 173.4 

məbləğlə +4708.5 +4373.4 +470.3 +4235.8 +23.9 

%-lə +31.2 +32.2 +3.9 +132.2 +15.9 

Mənbə: Cədvəl Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlan- 

mışdır. 
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Təhlil edilən pul bazasının vacib elementi olan və dayanıqlı inkişafı təmin edən 

mühüm göstəricilərdən biri də dövriyyədə olan nağd pullardan ibarətdir. Göstəricilərdən 

aydın olur ki, bu göstəricinin də səviyyəsində təhlil edilən illər ərzində 2014-2015-ci illər 

istisna olmaqla müşahidə edilən dinamika mövcud olmuşdur. Həmin dinamika nəticəsində 

dövriyyədə olan nağd pulların məbləği 2012-ci ildə 9777,5 mln manat təşkil etdiyi halda, 

təhlil edilən illər ərzində 2532,5 mln manat və ya 24% artaraq 2021-ci ilin sonuna 12310 

mln manat təşkil etmişdir. 

Pul bazasının mühüm struktur elementlərindən biri olan və dayanıqlı inkişafı təmin 

edən göstəricilərdən biri də müxbir hesablardakı vəsaitlərdir. Təhlil edilən illər ərzində bu 

göstəricinin səviyyəsi 2013 və 2017-ci illər istisna olmaqla qalan bütün illər ərzində 

artımla müşahidə edilən dinamikaya malik olmuşdur. Təhlil edilən göstəricinin səviyyəsi 

2012-ci ildə 868,6 mln manat təşkil etmiş, 2021-ci ilə qədər onun səviyyəsi 6571,4 mln 

manat və ya 8,56 dəfə artaraq ilin sonuna 7440,0 mln manat təşkil etmişdir. Müxbir 

hesablarda olan vəsaitlərin çoxalması ona sahib olan iqtisadi subyektlərin hər birinin 

dayanıqlığını sübut edən vasitədir. Bu o deməkdir ki, həmin iqtisadi subyektlər sərbəst pul 

vəsaitlərinə malikdirlər. Lazım olan kimi həmin vəsaitlərdən zərurəti istiqamətində istifadə 

edərək, iqtisadi subyektlər öz dayanıqlığını qoruya bilirlər. 

Pul bazasının mühüm elementlərindən biri də məcburi ehtiyatlardır. Bu göstərici 

müxbir hesablardakı vəsaitlərin tərkib hissəsi olmaq etibarilə xüsusi hallarda istifadə 

olunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təhlil edilən illər ərzində bu göstəricinin 

səviyyəsində volatillik mövcud olmuşdur. Belə ki, onun səviyyəsi ölkədə Mərkəzi Bank 

tərəfindən aparılan pul siyasətində istifadə edilən mühüm alət olan məcburi ehtiyat 

normaları əsasında müəyyən edilir. Onun səviyyəsində güclü artımın olmaması təbii 

iqtisadi haldır. Çünki onun səviyyəsi kredit qoyuluşları üzrə aparılan əməliyyatların 

həcmindən asılı olaraq dəyişir. Məcburi ehtiyatların mövcudluğu iqtisadi subyektlərdə 

kredit əməliyyatları üzrə ekstremal vəziyyət yarandığı halda dayanıqlığı qorumaq üçün ən 

zəruri şərtlərdən biridir. 

Təhlil edilən illər ərzində məcburi ehtiyatların həcmi 2012-ci ildəki 106,3 mln 

manatdan 63,1% və ya 67,1 mln manat artaraq 2021-ci ilin sonuna 173,4 mln manat təşkil 

etmişdir. 

Ölkədə iqtisadiyyatın dayanıqlığının təmin edilməsi üçün Mərkəzi Bank tərəfindən 

aparılan pul siyasətinin mühüm elementlərindən biri də dövriyyədə olan nağd pul 

kütləsinin pul bazasına nisbətidir. Bu göstəricini idarə etməklə, tənzimləməklə Mərkəzi 

Bank iqtisadiyyatda həm pul kütləsinin həcmini, həm də iqtisadi aktivliyin səviyyəsini 

tənzimləyir. Bu vasitələrin köməyi ilə Bank sistemi sonda iqtisadiyyatın dayanıqlığını 

qorumuş olur. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, bu göstəricilər bütövlükdə üzvi 

surətdə bir-birinə bağlı olaraq sabit, davamlı iqtisadi inkişafı təmin edir. 

2012-2021-ci illər ərzində Azərbaycanda dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin pul 

bazasına nisbətində volatillik mövcud olmuşdur. Belə ki, təhlil edilən 10 il ərzində beş il 

azalma, beş il isə artımla müşahidə edilən dinamika mövcud olmuşdur (Cədvəl 2). 
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2012-2021-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında dövriyyədə olan  

nağd pul kütləsinin pul bazasına nisbətən dinamikası (%-lə) 

Cədvəl 2 

İllər 

Göstəricilər 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nağd pul 

kütləsinin pul 

bazasına nisbəti 

(%)-lə 

 

91.7 

 

93.6 

 

91.4 

 

71.6 

 

75.4 

 

82.5 

 

78.6 

 

79.3 

 

78.7 

 

77.2 

Əvvəlki ilə 

nəzərən dəyişmə 

(+;-) %-lə 

 

+1.5 

 

+1.9 

 

-2.2 

 

-19.8 

 

+3.8 

 

+7.1 

 

-3.9 

 

+0.7 

 

-0.6 

 

-1.91 

 

Mənbə: Cədvəl Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlan-  

mışdır. 
 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, mərkəzi banklar tərəfindən tənzimləmə aləti kimi 

istifadə edilən, iqtisadiyyatda zəruri tarazlığın, dayanıqlığın qorunması vasitəsi kimi tətbiq 

edilən dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin pul bazasına nisbəti mühüm iqtisadi 

əhıəmiyyətə malikdir. İqtisadiyyatda işgüzar aktivliyin artırılmasının elementi kimi çıxış 

edən bu nisbətin vasitəsilə bank sistemi dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi səviyyəsini 

tənzimləyərək dayanıqlığı zəruri istiqamətə yönəldir. Bu üsulun səmərəli nəticələri məhz 

Mərkəzi Bank tərəfindən aparılan pul siyasətinin formalarından, qarşıya qoyulan hədəf və 

prioritetlərin istiqamətlərindən asılı olur. 

Bir qayda olaraq, Mərkəzi Banklar yumşaq, ucuz pul siyasəti apararkən dövriyyədə 

olan nağd pul küütləsinin həcmini artırır. Bu halda nağd pul kütləsinin pul bazasına nisbəti 

yüksəlir. Əks halda, yəni Mərkəzi Bank bahalı, sərt pul siyasəti həyata keçirərkən 

dövriyyədə olan pul kütləsini azaldır. Bu halda pul kütləsinin pul bazasına nisbəti aşağı 

düşür. Birinci halda bank sisteminin dayanıqlığı qorumaq üçün hədəflədiyi göstərici 

ümumi daxili məhsulun artırılmasından, ikinci halda isə inflyasiyadan ibarət olur. 

Cədvəl göstəricilərindən aydın olur ki, ölkəmizdə təhlil edilən illər ərzində nağd 

pul kütləsinin pul bazasına nisbəti ən yuxarısı 2013-cü ildə 93,7%, ən aşağısı isə 2015-ci 

ildə 71,6% olmaqla dəyişmişdir. Ayrı-ayrı illərə baxdıqda bu səviyyə 2012-ci ildə 91,7%, 

2014-cü ildə 91,4%, 2016-cı ildə 75,4%, 2017-ci ildə 82,5%, 2018-ci ildə 78,6%, 2019-cu 

ildə 79,3%, 2020-ci ildə 78,7%, 2021-ci ildə isə 77,2% səviyyəsində formalaşaraq 

dayanıqlı inkişafı təmin edə bilmişdir. 

Dayanıqlı inkişafı təmin etmək məqsədilə bank sistemi tərəfindən istifadə edilən 

vəsaitlərdən biri də iqtisadi subyektlərin və fiziki fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsidir. 

İqtisadiyyatda tətbiq edilən pul siyasətinin hansı formada həyata keçirilməsindən asılı 

olmayaraq kredit qoyuluşları iqtisadi aktivliyin səviyyəsini yüksəldir. Bu vəsaitlər 

vasitəsilə iqtisadi subyektlərdə dövriyyə vəsaitlərinin və əsas vəsaitlərin çatışmazlığı bərpa 

edilir, onların fəaliyyəti normal ritmə salınır. Bu vasitə ilə iqtisadiyyatda yeni dəyər 

yaradılır, məşğulluq səviyyəsi yüksəldilir, ÜDM-in həcmi artır, pul dövriyyəsində 

tənzimlənmə aparılır. Son nəticədə əvvəlcə iqtisadi subyektlərdə və iqtisadiyyatda 

dayanıqlıq təmin edilir. Dayanıqlığı təmin etmək məqsədilə kredit siyasəti apararkən bank 

sistemi kreditin müxtəlif növ və formalarından istifadə edirlər. Azərbaycanda dayanıqlı 

təmin etmək məqsədilə son beş il ərzində kreditləşmədə üstünlük özəl sektora  verilmişdir.  
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Bu xüsusilə qeyri-neft sektoruna aid olmuşdur. İqtisadiyyatda qeyri-neft sektorunun 

xüsusi çəkisinin artması son illərdə, xüsusən də 2017-2021-ci illərdə bu sahəyə kredit 

qoyuluşlarının artmasını göstərir. Məcmu kredit qoyuluşlarında özəl sektorun payı 2017-ci 

ildə 77,04%, 2018-ci ildə 80,01%, 2019-cu ildə 85,85%, 2020-ci ildə 87,64%, 2021-ci ildə 

isə 88% olmaqla rekord səviyyəyə çatmışdır (Cədvəl 3). 
 

2017-2021-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikasında kredit qoyuluşlarının sektorlar üzrə 

bölgüsü (mln manatla) 

Cədvəl 3 

İllər, əvvəlki 

ilə nisbətən 

dəyişmə 

Cəmi 

kredit 

qoyuluşu 

O 

cümlədən 

vaxtı 

keçmiş 

Dövlət 

sektoruna 

kreditlər 

Xüsusi 

çəkisi %-lə 

Özəl 

sektora 

kreditlər 

Xüsusi 

çəki %-lə 

2017 11757.7 1626.7 1071.7 9.11 9059.3 77.04 

məbləğlə -4686.8 +154.1 -446.0 - -4395.0 - 

%-lə -28.5 +10.1 -29.4 -0.11 -32.7 -4.77 

2018 13020.3 1585.0 1017.1 7.8 10416.2 80.01 

məbləğlə +1262.6 -41.7 -54.6 - +1356.9 - 

%-lə +10.7 -2.57 -5 -1.31 +15 +2.97 

2019 15298.2 1273.1 890.8 5.82 13134.3 85.85 

məbləğlə +2277.9 -311.9 -126.3 - - - 

%-lə +17.5 -19.7 -12.4 -1.98 +26 +5.64 

2020 14530.4 893.1 902.3 6.2 12735.0 87.64 

məbləğlə -767.8 -380 +11.5 - -408.3 - 

%-lə -5.1 -29.85 +1.3 +0.38 -3.1 +1.79 

2021 17067.7 987.5 1058.2 6.2 15022.0 88.0 

məbləğlə +2537.3 +94.4 +155.9 - +2287.0 - 

%-lə +17.4 +10.6 +17.3 - +18 +0.36 

 

Mənbə: Cədvəl Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlan- 

mışdır. 
 

Cədvəldən göründüyü kimi, ölkə iqtisadiyyatında kredit qoyuluşlarının məbləğində 

əvvəlki il ilə müqayisədə 2017-ci ildə azalma baş versə də 2018 və 2019-cu illərdə artımla 

müşahidə edilən dinamika mövcud olmuş, 2020-ci ildə qlobal pandemiya səbəbindən 

geriləmələr olsa da 2021-ci ildə yenidən artım baş vermişdir. 2017-ci il ilə müqayisədə 

məcmu kredit qoyuluşları 2021-ci ildə 2537,3 mln manat və ya 17,4% artmışdır. Məcmu 

kredit məbləğinin həcmi 2021-ci ilin əvvəlinə 17067,7 mln manata çatmışdır. Bu kredit 

qoyuluşlarının 6,2%-i və 1058,2 mln manatı dövlət sektorunun payına, 88%-i və ya 

15022,0 mln manatı özəl sektorun payına, qalan 58%-i, yəni 987,5 mln manatı isə vaxtı 

keçmiş kreditlərin payına düşmüşdür. 
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Kredit qoyuluşlarında artım dinamikasının mövcud olması iqtisadiyyatda 

dayanıqlığın təmin edilməsi istiqamətində daha bir addımın atılması deməkdir. 

 

          3. Nəticə 

Tərəfimizdən aparılan araşdırmalar və təhlillər göstərir ki, Azərbaycan 

Respublikasında iqtisadiyyatın dayanıqlığının təmin edilməsində bank sisteminin xüsusi 

rolu vardır. Belə ki, dayanlqlığın təmin edilməsi üçün bank sistemi tərəfindən tətbiq edilən 

çoxsaylı üsul və alətlərdən bir neçəsinin təhlili göstərir ki, onların hər biri iqtisadiyyatın 

sürətlə inkişaf etdirilməsinə, onun böyüməsinə, sonda dayanıqlığın təmin edilməsinə 

münbit şərait yaradır. Həm pul siyasətinin formaları, həm pul bazasının struktur 

elementləri, həm də kredit qoyuluşları ölkə iqtisadiyyatında dayanıqlığı təmin edən xüsusi 

əhəmiyyətə malik faktorlar kimi çıxış edirlər. 

Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən aparılan pul 

dövriyyəsinin tənzimlənməsi, depozit siyasətinin, kredit siyasətinin, investisiya, valyuta 

siyasətinin həyata keçirilməsi dayanıqlığa müsbət təsir edən çoxsaylı amillərin 

yaxşılaşmasını təmin edir. Həmin amillərin səviyyəsinin yüksəlməsi bu istiqamətdə bank 

sisteminin rolunu əks etdirir. 
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       THE ROLE OF BANKİNG SYSTEM  

      İN ENSURİNG SUSTAİNABLE DEVELOPMENT 

 

O.T.Abdinov 

 

SUMMARY 

 

This article explains the fundamentals of sustainable development as an economic 

category. Its description is presented, and the significance of its social, economic, 

ecological, political, and other elements is stressed. This description is reflected in 

scientific literature and research activities. The need for the global community to embrace 

the idea of sustainable development is urged. 
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      РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

  В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

            О.Т.Абдинов 

 

            РЕЗЮМЕ 

 

В статье раскрывается сущность устойчивого развития как экономической 

категории. Дана его характеристика, отраженная в научной литературе и 

исследованиях, подчеркнута важность его социальных, экономических, 

экологических, политических и др. аспектов. Показана необходимость принятия 

концепции устойчивого развития мировым сообществом. 
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Giriş. Meşə təbiətin, qlobal miqyasda biosferin əsas tərkib hissəsidir. Kiçik 

Qafqazın şimal-şərqində meşələrin sahəsi ümumi əraziyə nisbətdə az olsa da növ 

zənginliyi ilə özünə məxsus yer tutur. Meşə sərvətləri heç bir digər təbii sərvətlərə xas 

olmayan çoxsahəli funksiyaları yerinə yetirir. Tədqiqat ərazisi üçün enliyarpaqlı meşələr 

səciyyəvidir. Bu tip meşələr  Kiçik Qafqazın aşağı və orta dağlıq ərazilərində geniş 

yayılmışdır. Fiziki-coğrafi şəraitdən, həyati formalar və onların  bioloji xüsusiyyətlərindən 

asılı olaraq, meşədə bir neçə yaruslu bitkilər inkişaf edir. Məhz bu baxımdan Kiçik 

Qafqazın şimal-şərq hissəsinin meşə bitkiliyini üç qrupa bölmək olar: 

 1. Dağ-çəmən-meşə qurşağının (1800-2000-2200 m) meşələri seyrək olub, şərq pa- 

lıdı, tozağacı, qarmaqvari şam və s. ağac, doqquzdon, itburnu, ardıc və s. kollardan 

ibarətdir. Ot bitkisi yaxşı inkişaf etmişdir [5]. 

 2. Yuxarı dağ-meşə yarımqurşağı (1600 (1700)-1800 (2000) m) əsasən şərq fıstığı 

və Qafqaz vələsi meşələrindən ibarətdir. Meşələr yüksək məhsuldarlığı ilə fərqlənir. Vələs 

qarışıq fıstıq meşələri şimal, şimal-şərq və şimal-qərb yamaclarında yaxşı inkişaf edir. 

Cənub yamaclarda isə fıstıq vələs tərəfindən sıxışdırılır. Dağ-çəmən-meşə qurşağına 

keçdikcə fıstıq və vələs meşələri şərq palıdı meşələri ilə əvəz olunur [6]. 

 3. Orta dağ-meşə yarımqurşağı (1100-1600 (1700) m). Yuxarı dağ-meşə yarımqur-  

şağına nisbətən vələsin üstünlüyü, aşağı sərhəddə fıstığın azlığı ilə fərqlənir [3,4]. 

 Mövzunun aktuallığı: Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin meşə bitkiliyində 

ağac cinsləri arasında birinci yeri fıstıq tutur (1270 ha). Fıstıq palıd, şam, ağcaqayın və s. 

ağaclarla qarışıq meşələr əmələ gətirir. Palıd meşələri fıstıq və vələs meşələrinə nisbətən 

az sahəni tutur (400 ha). Kiçik Qafqazda meşə sahələri  ən çox qərb hissədə yayılıb, cənub 

yamaclarda üstünlük təşkil edir. Təmiz palıdlıq azdır, əsasən fıstıq, vələs, ağcaqayınla 

qarışıq olur. Lakin vaxtaşırı əsən güclü küləklər iri ağacların kəsilməsinə səbəb olur ki, bu 

da eroziyaya şərait yaradır. Nəticədə ərazidə eroziya ildən-ilə artır. 2005-ci ildə ərazidən 

keçən güclü qasırğa zolaq boyu  böyük bir ərazinin nəhəng ağaclarını yerə yıxmışdır. 16 il 

keçməsinə baxmayaraq, qasırğanın nəticələri aradan qaldırılmamışdır.  Beləliklə,  qarşısıa- 

lınmaz suksesiyalar üçün şərait yaranmışdır. 

 

 

 

UOT № 581.9 (470.61) 
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Şəkil 1. Meşə bitkiliyi 

 

         Tədqiqatın məqsədi.  Kiçik Qafqazın şimal şərq hissəsində meşə bitkiliyində rast 

gələn erkən yaz florasına aid olan, ali sporlu, ağac, coxillik və birillik otların yayılma 

qanunauyğunluqlarının tədqiq etməkdir. 

          Tədqiqatın obyekti. Kiçik Qafqazın şimal şərq hissəsində meşələrdə rast gələn 

erkən yaz florasına aid olan bəzi bitki növləri. 

          Tədqiqatı metodikası. Fitоsеnоlоji tədqiqаtlаr işin qаrşıyа qоyulmuş məqsəd və 

vəzifələrinə uyğun olaraq еlmi əsаslаrlа  mərhələlər üzrə yеrinə yеtirilmişdir. İlk öncə 

tədqiqat ərazisinin cоğrаfi mövqеyi, rеlyеfi, gеоmоrfоlоji quruluşu, iqlim şərаiti, və qrunt 

sulаrı, hаbеlə tоrpаq və bitki örtüyünün еkоlоji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün еlmi-

mеtоdiki ədəbiyyаt mənbələri nəzərdən kеçirilmişdir. Tədqiqatlar mart aprel aylarında 

meşə bitkiliyində aparılmışdır. 

 Ekspedisiyalar zamanı CPS vasitəsilə müəyyən istiqamətlər seçilmiş, həmin 

istiqamətlərdə hərəkət edərək bitki örtüyünün bütün dəyişilmələri ilkin stadiyadan 

qruplaşmaların əmələ gəlməsinə qədər müşahidə edilmişdir. 
 

Materiallar və müzakirələr 
Mart aylarının sonu, aprel ayının əvvəllərində meşə florasında fenoloji müşahidə 

apararkən, üzərində qar dənələri olan təbiətin möcüzələrini görmək mümkündür. Bunlar 

təbiətin qısa müddətli temperatur artımına uyğunlaşa bilən bitkilərdir. Mart-aprel aylarında 

meşədə temperaturun aşağı və tozlanmada iştirak edən həşaratların olmamasına 

baxmayaraq, güclü külək fındıq (Corylus), fıstıq (Fagus), palıd (Quercus) və ağcaqayın 

(Acer L.) ağaclarını asanlıqla tozlandıra bilir. Xüsusilə də fındıq və ağcaqayın ağacları çox 

miqdarda tozcuq əmələ gətirə bilir. Palidın isə orta hesabla tozlanması aprel ayının 

əvvəllərində, ən geci sonuna kimi qeydə alınır. Meteroloji şəraitdən asılı olaraq tozlanma 

müddəti orta hesabla 16-20 gündür. 5-7 gündən sonra tozlanmanın pik nöqtəsi müşahidə 

olunur. Tozluqların konsentrasiyası orta hesabla gün ərzində, bir kub metr havada 200 

polen dənəciyi təşkil edir. 

Az müddətdən sonra meşə ətrafında  söyüdlər çiçəkləməyə başlayır. Söyüdlərdə 

soyuq havaya qarşı qoruyuculuq xüsusiyyəti var. İlk oyanmış həşəratlar  söyüdlər  çiçəklə- 
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məyə başladıqda oyanırlar. Məhz buna görə söyüdlərin çoxu yaxşı cücərmə qabiliyyətinə 

malikdir. 

Növ zənginliyinə, həyati formalarının müxtəlifliyinə görə rütubətli, subtropik və 

tropik meşənin daimi sakinlərindən olan qijilar meşə bitkiliyində xüsusi yer tutur. Qıjıların 

əksəriyyəti bir qayda olaraq qişda məhv olur. Woodsia R.Br., Dryopteris Adans.cinsinə aid 

olan növlər ilkin yazda kökümsov üzərində gövdənin ətrafında sıx örtük əmələ gətirirlər. 

Kiçik yarpaqlar hiqroskopik tükcüklərlə örtülü olub,atmosfer rütubətini udur. 
 

 
Səkil 2. İlkin qıjının cücərtisi 

 

Mülayim meşələrdə qıjıların adətən qısa gövdəli olur. Rizoidlərdə ötürücü toxuma, 

parenxim hüceyrələr yaxşı inkişaf etmışdir. Meşədə qıjılar kölgəli, yarı kölgəli, daşlarda 

,qayalıqlarda, mamır örtüyü arasında, epifit həyat tərzi sürür. Göstərilən növlər ilkin yazda 

inkişaf edir. Botrychium lunaria (L.) sporları iyun-iyul,  Polypodium vulgare L.  sporları 

iyun-avqust,  Asplenium septentrionale (L.) sporlar iyun-avqust, Woodsia alpina (Bolt.) 

sporları iyul-avqust, Polystichum lonchitis (L.) Roth. iyul-sentyabr, Dryopteris caucasica 

(A. Br.) sporları iyul-sentyabr aylarında yetkinləşir.  

          Eyni zamanda  meşə ətrafında bataqlıqlarda erkən çiçək acan növlərə də rast 

gəlnir. Onlar da küləklə tozlanır. Tozlanma bir bataqlığın bütün ərazisində eyni vaxtda baş 

verir və bir anda bütün bitkilər birlikdə çiçək açır. Bu zaman bataqlıq sanki, çəmənliyə 

bənzəyir. Səhləb fəsiləsinin (Orchidaceae Juss.) səhləb (Orchis L.) cinsinə aid olan.- O. 

palustris Jacq kökyum rusuəmələgətirən qısakökümsovlu 25-35 sm hündürlükdə çoxillik 

kriptofit (geofit), mürgəkotu (Epipactis Zinn) cinsinə aid olan E.palustris (L.) Crantz. sulu 

və quru mühitdə yaşayan çoxillik kriptofit (geofit), 40-100 sm hündürlükdə, gicitkan 

fəsiləsində Persicaria Hill cinsinə aid olan P. orientalis (L.) Spach birillik,terofit, 20-70 

sm, P. lapathifolia (L.) S.F.Gray 20-100 sm, P.maculata (Rafin.) 20-60 sm  hündürlükdə 

bataqlıqlarda, gölməçələrdə,  rütubətli yerlərdə rast gələn otlardır. 

          Meşənin rütubətli yerlərində çəmənliklərdə gözə çarpmayan bir bitki  qrupu  çiçək- 

ləməyə başlayır. İlk baxışda yaz aylarında meşədə gəzərkən, bu bitkilər o qədər də nəzərə 

çarpmır. Ümumiyyətlə, erkən yaz florasına aid olan növlər ultra bənövşəyi şüaları asanlıq- 

la qəbul edə bilirlər. Buna görə də “uyğunlaşmış” növlər  özlərini  tozlandıra  və  asanlıqla 
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inkişaf etməyi bacarırlar. Belə bitkilərə efemeroidlər deyilir. Efemeroidlərin qoxusunu 

duymaq çətindir. Aprel ayında meşədə gəzərkən xırda qar dənələrinə rast gəlinir. Bir 

müddətdən sonra tempertur yüksəldikdə qar əriyir, bu zaman  ətrafa xoş, zərif və 

cazibədar bir ətir saçır. Çiçəklərin qoxusu qışlayan kəpənəkləri və arıları özünə cəlb edir. 

Bənövşə fəsiləsinin Viola L.cinsinə aid olan V. odorata L., V.reichenbachiana Jord., V. 

sicheana W. Beck, V. rupestris F., V. arvensis Murr.və s. 5-15 sm  hündürlükdə,  milköklü 

çoxillik, hemikriptofit (efemeroid), Novruzçiçəyi fəsiləsinin (Primulaceae Vent.)  Primula 

L. cinsinə aid olan  P. woronowii Losinsk  çoxillik, hemikriptofit, 7-8 sm,  P.pallasii 

Lehm. milköklü çoxillik, hemikriptofit, 10-30 sm meşənin yuxarı sərhəddində, Androsace 

L. cinsinə aid olan A.elongata L. birillik, terofit(efemer), 4-10 sm. hündürlükdə otdur. 

Meşədə, dağ ətəklərində, çəmənliklərdə rast gəlinir. Tədqiqat ərazisində meşə-çəmən 

bitkiliyində Rosaceae, Ranunculaceae, Fabaceae, Asteraceae, Cyperaceae, Salicaceae, 

Violaceae, Primulaceae, Liliaceae fəsilələri növ bolluğuna görə üstünlük təşkil edir [2]. 
 

 
Şəkil 3. Erkən meşə fitosenozları 

 

Nadir növlərin mühafizəsinə dair Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, ən effektli 

mühafizə forması bitmə yerlərinin xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində 

qorunmasıdır. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində meşənin orta zolağında adətən 

kiçik kol şəklində efemeroidlərə də rast gəlinir. Erkən yaz florasına aid olan növlər xüsusi 

mühafizə olunan təbiət ərazilərində üstünlük təşkil edir və floranı zənginləşdirir. Məsələn, 

qərənfilçiçəklilər fəsiləsinin (Caryophyllaceae Juss)  sümürgə  cinsinə  (Holosteum L.) aid 

olan H. umbellatum L.- çətirli sümürgə, 5-15 sm hündürlükdə birillik ot (terofit), 

qaymaqçiçəyi fəsiləsinin (Ranunculaceae Juss.) əsmə cinsinə (Anemone L.) aid olan 

A.caucasica Willd- Qafqaz əsmə, 5-15 sm hündürlükdə birillik ot (terofit), ficariya cinsinə 

(Ficaria Guett.) aid olan– F.caltifolia Reichenb.(=F.ledebourii Grossh. et Schischk.)– 

şişyarpaq fikaria kökümsovlu, 5-20-sm hündürlükdə çoxillik (hemikriptofit) və s. 

efemeroidlər meşədə kolluqlarda yayılır. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində erkən 

çiçəkli bitkilərin floristik müxtəlifliyini qorumaq üçün başlıca şərt, əsas landşaft 

kompleksləri daxilində nadir növlərin senopopulyasiyalarının təşkili ola bilər [1].  
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Əlverişli dövrdə inkişaf edən erkən yaz bitkiləri müxtəlif anatomik və biomorfoloji 

uyğunlaşmaya malikdir. Bu da onların meşə florasında ultrakontinental iqlim şərtlərinə 

maksimum uyğunlaşmasını müəyyən edir. 

           Nəticə. Tədqiqatlarımız nəticəsində Kiçik Qafqazın şimal şərq hissəsində meşə 

florasında fenoloji müşahidə apararkən erkən yaz florasınada mart aprel aylarında fısdıq, 

palıd, ağcaqayın ağaclarının çiçəklərində baş verən tozlanmanı müşahidə etdik.  Aşkar 

olunmuşdur ki, erkən yaz florasına aid olan növlər, xüsusi mühafizə olunan təbiət 

ərazilərində üstünlük təşkil edir və floranı zənginləşdirir. Meşə florasında geobotanikı 

metod zamanı efemeroidlərin və geofitlərin bitmə yeri, yayılmaqanunauyğunluqlarının 

təhlili verilmişdir. Nəticə olaraq, qeyd etmək lazımdır ki, meşədə erkən növlər arasında 

daha çox hemikriptofit otlara rast gəlinir. 
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EARLY SPRİNG FLORA OF FOREST VEGETATION 

IN THE NORTHEAST OF THE LESSER CAUCASUS 
 

A.A.Bayramova, F.V.Rzayeva 
 

SUMMARY 
 

 In this article it is shown that the self-regulation and recovery processes are 

typical for the forest ecosystem in the northeast of the Lesser Caucasus. It is also revealed 

that the interaction between the various components of the forest has been formed over 

many years. 
 

РАННЕВЕСЕННЯЯ ФЛОРА ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

СЕВЕРО-ВОСТОКA МАЛОГО КАВКАЗА 
 

          А.А.Байрамова, Ф.В.Рзаева 
 

         РЕЗЮМЕ 
 

 В работе установлено, что лесная экосистема северо-восточной части 

Малого Кавказа является саморегулирующейся, и когда деревья, кустарники и 

травы в лесу достигают конца своей жизни, на их месте развиваются новые 

растения, а пробелы восстанавливаются. Также выявлено, что взаимодействие 

между различными компонентами леса формировалось на протяжении многих лет. 
 
Məqalə redaksiyaya 5 aprel 2022 tarixində daxil olmuş, 22 aprel 2022 tarixində isə çapa qəbul 

olunmuşdur.  

http://anl.az/el/web.pdf
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Проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ) в последние годы приобрела 

исключительно большое значение для всех стран мира, как промышленно развитых, 

так и развивающихся [1,3,4]. В 1979 году Европейским бюро Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) было предложено наиболее удачное и полное 

определение: «Внутрибольничная инфекция (нозокомиальная, больничная) - любое 

клинически распознаваемое инфекционное заболевание, которое поражает больного 

в результате его поступления в больницу или обращения в нее за лечебной 

помощью, или инфекционное заболевание сотрудника больницы вследствие его 

работы в данном учреждении, вне зависимости от проявления симптомов 

заболевания во время или после пребывания в больнице». Следует уточнить, что к 

ВБИ также относятся случаи супер-инфицирования в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ); носительство возбудителей традиционных инфекций, если 

доказано, что его не было у пациента до поступления в стационар [4,9]. 

К ВБИ не относятся: 

 случаи поступления пациента в стационар в инкубационном периоде 

инфекции; 

 инфекции, являющиеся закономерным развитием основного заболевания; 

 случаи внутриутробной инфекции и инфицирования новорожденного при 

прохождении через родовые пути матери. 

         По данным ВОЗ, 6-7% больных, обращающихся за медицинской помощью в 

ЛПУ, заболевают ВБИ [4,9]. 

        Выделяют следующие основные причины развития внутрибольничных 

инфекций [6,7]: 

       - формирование и селекция «госпитальных  штаммов»  микроорганизмов,  обла- 

дающих высокой вирулентностью и множественной лекарственной устойчивостью; 

       - нерациональное проведение антимикробной химиотерапии  и  отсутствие  кон- 

троля за циркуляцией штаммов с лекарственной устойчивостью; 

       - значительная частота носительства патогенной микрофлоры  (например,  золо- 

тистого стафилококка) среди медицинского персонала; 
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- нарушения правил асептики и антисептики, отклонения от санитарно-гиги- 

енических норм для стационаров и поликлиник. 

Все инфекции, регистрируемые в больнице, по месту заражения 

целесообразно разделять на: внутриутробные, внутрибольничные, заносы в 

стационар. По типу инфицирования ВБИ различают: экзогенные, эндогенные, 

истинные госпитальные инфекции. В группе экзогенных  ВБИ  целесообразно 

выделять:  

1. Инфекции, при которых передача возбудителя связана с пищевым 

продуктом, лекарственным раствором, изделиями медицинского назначения 

и т. д., инфицированными непосредственно в данном лечебном учреждении;  

2. Инфекции, при которых инфицирование готового пищевого продукта, 

лекарственного раствора, стерильных материалов произошло вне данного 

лечебного учреждения. 

         Если инфекция развивается без участия факторов передачи и возбудитель 

первично локализуется в организме пациента, она является эндогенной [3, 7]. 

         В этой группе необходимо различать: 

1. Инфекции, связанные с распространением микрофлоры в окружающие ткани 

из органа, в норме содержащего собственную микрофлору при выполнении 

на нем каких-либо операций; 

2. Инфекции, связанные с активизацией возбудителя; 

3. Инфекции в послеоперационном или после родовом периоде; 

4. Инфекции, связанные с транслокацией возбудителя из кишечника в 

кровеносное русло; 

5. Инфекции, обусловленные декомпенсацией дисбактериоза кишечника. 

Наконец, третий тип внутрибольничных инфекций истинные госпитальные 

инфекций—любые инфекционные заболевания, приобретенные и проявившиеся в 

условиях стационара. Помимо терминов «внутрибольничная инфекция» и 

«госпитальная инфекция» существует понятие «занос». 

Занос — случаи инфекционных заболеваний возникших до поступления в 

ЛПУ и проявившиеся  или выявленные при поступлении (до поступления). 

Этиология ВБИ - особенностью внутрибольничных инфекций является то, 

что они могут вызываться не только облигатными, но и оппортунистическими 

возбудителями со сравнительно невысокой патогенностью, а также госпитальными 

штаммами микроорганизмов [5,6]. Грань между патогенными и условно-

патогенными микробами (УПМ) весьма относительна.  

            ВБИ могут вызывать более сотни видов микроорганизмов. Основные из них 

представлены в Таб.1. 
Таблица 1 

Основные возбудители внутрибольничных инфекций 

Бактерии Стафилококки Стрептококки, Синегнойная палочка 

Энтеробактерии 

Клостридии 

Вирусы Вирусы гриппа, Вирус кори, Ротавирус, Вирус герпеса 

Цитомегаловирус 

Микоплазмы 

Простейшие Лейшмания, Аскарида Хламидии 

Грибы Кандида, Криптоспоридии, Аспиргиллы Бордетеллы 
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Эпидемиология - для возникновения какого-либо инфекционного 

заболевания (и ВБИ не являются исключением) необходимы три основных 

компонента: наличие возбудителя, восприимчивого субъекта и определенных 

условий внешней среды. Источник инфекции (естественная среда обитания 

микроорганизма, где обеспечивается их рост, размножение и выделение во 

внешнюю среду) — пациенты, посетители ЛПУ, медицинский персонал . 

Резервуары возбудителей ВБИ во внешней среде: оборудование для 

искусственного дыхания, жидкости для внутривенного введения, изделия 

медицинского назначения многократного использования (эндоскопы, катетеры, 

зонды и т. п.), вода. Пути передачи: контактный (прямой и непрямой контакт), 

воздушно-капельный, воздушно-пылевой, пищевой, водный и др. Наиболее 

распространенный путь — ятрогенный (при лечебных и диагностических 

процедурах). 

Интенсивность эпидемического процесса при ВБИ зависит от многих 

факторов, в частности от возраста пациента, пола, фонового заболевания, состояния 

питания, применяемого лечения (стероидами, иммунодепрессантами и др.), 

состояния окружающей среды стационара . 

Основной источник; роль в распространении при различных нозологических 

формах и в различных стационарах варьирует. 

Носители имеет большое значение в распространении стафилококковых 

инфекций, гепатитов B, C и D, сальмонеллез, шигеллез и др. Медицинские 

работники чаще бессимптомые носители преимущественно «госпитальных» 

штаммов; играют важную роль в распространении возбудителей  респираторных 

инфекций (пневмоцитозов, пневмоний, бронхитов и ОРВИ). Частота носительства 

может достигать 50%. Большого значения не имеют, могут быть носителями 

стрептококков, стафилококков, энтеро и камбилобактерий, возбудителей 

венерических болезней, ротавирусов, цитомегаловирусов и прочих герпетовирусов, 

возбудителей гепатитов и дифтерии, пневмоцист.  

Факторы, предрасполагающие к развитию инфекций: 

- Внешние факторы (специфичны для любого стационара); 

- Микрофлора пациента; 

- Инвазивные медицинские манипуляции, проводимые в стационаре; 

- Медицинский персонал; 

- Кожные покровы; 

- Длительная катетеризация вен и мочевого пузыря; 

- Постоянное носительство патогенных микроорганизмов; 

- ЖКТ; 

- Временное носительство патогенных микроорганизмов; 

- Мочеполовая система; 

- Больные или инфицированные сотрудники; 

- Дыхательные пути; 

- Эндоскопия. 

        Клиника ВБИ - в то время как патогенные микроорганизмы  вызывают 

типичные инфекционные   заболевания, для оппортунистических инфекций 

характерны следующие особенности: 
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1. Возбудители не имеют строго выраженного органного тропизма: один и тот 

же вид может быть причиной развития различных нозологических форм; 

2. Полиэтиологичность нозологических форм, то есть одна и та же 

нозологическая форма может быть обусловлена любым УПМ; 

3. Клиническая картина в большей мере зависит от пораженного органа, чем от 

возбудителя заболевания; 

4. Часто протекают как смешанные, то есть вызываются несколькими видами 

УПМ; 

5. Имеют склонность к хроническому течению; 

6. Отличаются от инфекций, вызванных патогенными микробами, широким 

распространением в больничных стационарах, частой связью с оказанием 

медицинской помощи, случаями эндогенной инфекции, массивной 

контаминацией объектов внешней среды; 

7. Множественность механизмов, путей и факторов передачи, так как УПМ не 

имеют органного тропизма и способны поражать любые органы и ткани 

организма человека. Таким образом, ВБИ могут вызываться практически 

всеми УПМ и клинически протекают в форме гнойно-воспалительных 

процессов различной локализации и степени тяжести [5]. Поскольку 

установить клинически этиологический диагноз заболевания не 

представляется возможным, основное значение в его постановке 

приобретают методы лабораторной микробиологической диагностики. 

Микробиологическая диагностика ВБИ - микробиологические методы 

имеют решающее значение в постановке  этиологического  диагноза  оппортунисти- 

ческих инфекций, в выработке рациональной схемы терапии и в предупреждении 

развития вторичных случаев заболевания [5]. Основным методом микробиологичес-  

кой диагностики оппортунистических инфекций является бактериологический 

(культуральный) метод, заключающийся в посеве на искусственные питательные 

среды материала от больного для выделения и идентификации чистых культур 

возбудителей. Обязательным должно быть определение чувствительности культур к 

антибиотикам и другим антимикробным химиотерапевтическим препаратам, а 

также свойств культур, необходимых для эпидемиологического анализа—фаговара, 

серовара, резистенсвара и др. [5,6] 

            Серологический метод имеет вспомогательное значение. Возможности 

серологического метода ограничивает выраженная мозаичность антигенной 

структуры многих УПМ, наличие к ним антител у здоровых людей и слабая 

выраженность иммунного ответа на антигены УПМ. Тем не менее при затяжных и 

хронических формах болезни серологический метод иногда позволяет установить 

этиологию болезни. Серологические реакции ставятся с парными сыворотками 

крови больного и аутокультурой; результат оценивается по сероконверсии в 4 раза и 

более. Перспективны серологические методы количественного выявления видовых 

и типовых антигенов возбудителя в очаге поражения, а также в биологических 

жидкостях — крови, слюне, моче. 

             Биологический метод обычно не используется из-за неспецифичности 

клинической картины, вызываемой УПМ у лабораторных животных, и содержания в 

патологическом материале микробных ассоциаций, которые при заражении 

животных претерпевают изменения. 
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Аллергологический метод, в связи с отсутствием сенсибилизации или ее 

малой специфичностью, не используется. 

            Критерии этиологической значимости выделенной чистой культуры. 

Для установления этиологической роли патогенных микробов достаточно 

выделения микроба из материала от больного (независимо от количества), 

обнаружения в сыворотке крови специфических антител в диагностическом титре 

или сероконверсии в ходе болезни в 4 раза и более, наличия корреляции между 

выделенным микробом и клинической картиной болезни. Вспомогательное 

значение имеют результаты биопробы и аллергологического метода диагностики. 

Критерии этиологической роли УПМ более сложны и менее надежны [5,6]. К 

ним относятся: 

1. Выделение возбудителя из исследуемого материала. Этот критерий имеет 

решающее значение при выделении микроба из нормально стерильных 

органов и жидкостей (крови и спинномозговой жидкости). При остальных 

нозологических формах он самостоятельного значения не имеет, если даже 

выделена монокультура; 

2. Численность популяции обнаруженного микроба в пораженном органе для 

бактерий составляет 105 КОЕ/мл, для грибов и простейших она меньше 

103—104 КОЕ/мл. Этому критерию придают решающее значение; 

3. В сомнительных случаях, например, при подозрении на микробную 

контаминацию исследуемого материала, внести ясность может повторное, в 

течение 12—24 ч, исследование этого же материала: выделение того же вида 

и варианта и в этот раз подтверждает вывод о его этиологической роли; 

4. Принадлежность выделенной культуры к больничному штамму или эковару; 

5. Обнаружение у выделенной культуры факторов патогенности. Ценность 

этого критерия повышается при выявлении нескольких факторов 

патогенности и, особенно, в достаточно высокой дозе или активности; 

6. Сероконверсия в сыворотке больного к аутокультуре в 4 раза и более. 

7. Выявление прямой корреляции между чувствительностью культуры к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам и эффективностью 

терапии; 

8. Выделение идентичных культур от группы больных в случае вспышки 

заболевания; 

9. Наличие прямой корреляции между клиническим улучшением и 

уменьшением массивности или полной элиминацией микробной популяции. 

          Основное значение в установлении этиологии заболевания имеют первые два 

критерия, остальные только дополнительное; их наличие указывает на 

этиологическую роль культуры, отсутствие не позволяет исключить ее роль в 

возникновении болезни; 

         Профилактика - профилактика ВБИ проводится в трех направлениях: 

выявление источника инфекции; определение механизмов, путей  и  факторов  пере- 

дачи; состояние восприимчивого коллектива [4,7,9,10]. Мероприятия первой группы 

предусматривают изоляцию и лечение больных, а также выявление и анацию 

носителей. Мероприятия второй группы направлены на разрыв механизмов и путей 

передачи инфекции, предусматривают организацию и строгое соблюдение  санитар- 

но-гигиенического режима в больничных учреждениях,  неукоснительное  соблюде- 
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ние медперсоналом правил асептики, антисептики, дезинфекции и стерилизации. 

Мероприятия третьей группы направлены на повышение коллективной 

резистентности людей путем улучшения социально-бытовых условий, применение 

иммуномодуляторов, адаптогенов или других иммунобиологических препаратов. 

Заключение. Заражение ВБИ происходит в больничных учреждениях; 

наслаиваясь на основное заболевание, она утяжеляет клиническое течение болезни, 

затрудняет диагностику и лечение, ухудшает прогноз и исход заболевания, нередко 

приводя к смерти больного. Главной задачей коллективов больничных учреждений 

является более полное и быстрое восстановление здоровья госпитализированных 

больных и создание для последних безопасных и комфортных условий пребывания. 

Эти задачи решаются клиницистами совместно с гигиенистами, экологами, 

эпидемиологами, специалистами в области санитарной и клинической 

микробиологии. 

 

Литература 

1. Александров М.А. // Вопр. экспертизы и качества мед. помощи. — 2009. — № 5. 

— С. 13—32. 

2. Брусина Е.Б. // Гл. мед. сестра. — 2008. — № 3. —С. 137—142. 

3. Брусина Е.Б., Рычагов И.П. // Эпидемиология и инфекц. болезни. — 2008. — № 6. 

— С. 9—11. 

4. Внутрибольничная инфекция и средства борьбыс ней // Поликлиника. — 2008. — 

№ 6/1. — С. 26—28. 

5. Воробьев А.А. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология — М., 

2004. — 618 с. 

6. Захарова Ю.А. // Эпидемиология и инфекц. болезни. — 2008. — № 6. — С. 19—

23. 

7. Семина Н.А., Ковалева Е.П., Акимкин В.Г. и др. //Эпидемиология и инфекц. 

болезни. — 2009. — № 2. —С. 16—21. 

8. Профилактика внутрибольничных инфекций в деятельности заместителя главного 

врача по медицинской части // Вопр. экспертизы и качества мед. помощи. 2009. — 

№ 7. — С. 55—59. 

9. Профилактика внутрибольничных инфекций как направление борьбы за качество 

медицинской помощи // Вопр. экспертизы и качества мед. помощи. 2009. — № 7. — 

С. 29—54. 

 

XƏSTƏXANADAXİLİ İNFEKSİYALARIN ETİOLOGİYASI VƏ 

MİKROBİYOLOJİ DİAQNOSTİKASI 
 

T.H.Süleymanova, M.H.Əliyev 

 

XÜLASƏ 

 

        Şərti-patogen bakteriyalar bütün dünyada  klinisistlərin,  ekoloqların,  gigiyenistlə-  

rin, sanitar və kliniki mikrobioloqların əsas problemlərindən biri sayılır. Bunları nəzərə 

alaraq, təqdim edilən məqalədə xəstəxanadaxili infeksiyaların əsas törədiciləri, onların  ya- 

yılma və yoluxma xüsusiyyətləri, törətdikləri infeksion proseslər  və  onların  mikrobioloji 

diaqnostika üsulları haqqında geniş məlumat verilmişdir.  
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ETIOLOGY AND MICROBIOLOGICAL DIAGNOSTICS OF 

        INTRAHOSPITAL INFECTIONS 

  

         T.H.Suleymanova, M.H.Aliyev 

 

      SUMMARY 

 

Conditional-pathogenic bacteria are one of the major problems of clinicians, 

ecologists, hygienists, sanitary and clinical microbiologists throughout the world. This 

article provides comprehensive information on the key agents of hospitalized infections, 

their spread and infection properties, infectuous processes they generate, and the methods 

of their microbiological diagnostics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Məqalə redaksiyaya 11 may 2022 tarixində daxil olmuş, 12 may 2022 tarixində isə çapa qəbul 

olunmuşdur.  
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   GİRİŞ 

 Azərbaycan florasının bioloji müxtəlifliyinin öyrənilməsi botaniklər qarşısında 

duran mühüm vəzifələrdəndir. Bununla əlaqədar, ilk növbədə Azərbaycan florasında 

yayılan növlərin inventarizasiyasını aparmaq, taksonomik statuslarını dəqiqləşdirmək, 

nadir və məhv olma təhlükəsində olan növləri analiz etmək, nadir növlərin qorunması 

üçün mühafizə strategiyası işlənib hazırlanmalıdır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, 

tərəfimizdən Caryophyllaceae Juss. (qərənfilçiçəklilər) fəsiləsinə daxil olan Minuartia L. 

(cinotu) cinsi Azərbaycan florasında tədqiq olunmuşdur. Təhlil çöl tədqiqatları və 

ədəbiyyat məlumatları əsasında aparılmışdır. 

 Minuartia L. cinsi nümayəndələri Yer kürəsində Arandan Alp qurşağınadək 

yayılaraq, Asiyada və Avropada 80-ə yaxın növü özündə cəmləşdirir [1]. “Флора 

Кавказа”da Minuartia cinsinin 26 növünün yayıldığı göstərilmişdir [6].  

Minuartia cinsi növləri təbii ekosistemlərin həssas elementləri olduğu üçün, 

onların taksonomik tərkibini müəyyənləşdirmək, senozda inkişaf dinamikasını izləmək, 

fitosenozlarda yayılmasını lokallaşdıran və növün həyatiliyinə mənfi təsir göstərən 

amilləri müəyyən etmək qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.  

   Azərbaycan florasında yayılan Minuartia cinsi növlərinin sistematikası, həyati 

formaları, ekoloji xüsusiyyətləri, coğrafi arealı, endemizmi müqayisəli şəkildə təhlil 

edilmişdir. Minuartia cinsinə daxil olan nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin 

mühafizəsi üçün tədbirlər planı işlənib hazırlanmışdır.  

Tədqiqatın material və metodikası. Tədqiqat materialı olaraq Caryophyllaceae 

Juss. (Qərənfilçiçəklilər) fəsiləsinə daxil olan Minuartia L. (Cinotu) cinsinin növlərinə 

baxılmışdır. Çöl tədqiqatlarında tədqiq olunan növlərin tədqiqat ərazisində yayılma 

xarakterini müəyyənləşdirmək üçün növlərin bitmə yerlərində (fitosenozlarda) 

ümumqəbul olunmuş geobotaniki metodlardan istifadə olunmuşdur [4]. Minuartia L. 

cinsinin taksonomik tərkibini müəyyənləşdirmək üçün, “Флора Кавказа” [6], “Флора 

Азербайджана” [7], The Euro-Med Plantbase (2006) bazasından [10] və s. 

ədəbiyyatlardan istifadə olunmuşdur [8]. Tədqiq olunan növlərin biomorfoloji təhlili 

C.Raunkierə [11], coğrafi təhlili A.A.Qrossheymə [7],  N.N.Portnerə [9] görə aparılmışdır. 

 Materiallar və müzakirələr. Minuartia L. cinsinə mənsub olan növlərdə çiçəklər 

tək-tək yerləşir, müntəzəmdir, ikicinslidir. Ləçəkləri sərbəstdir, yuxarısında ikibölümlüdür. 

UOT № 581.522.2 
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Kasa yarpaqları və ləçəklər 5, erkəkciklər 10-dur, 2 dairə üzrə yerləşmişdir. Meyvəsi 

üçdişcikli qapaqcıqlarla açılan çoxtoxumlu qutucuqdur. Birillik və ya çoxillikdirlər.   

 

         SUBCLASSIS CARYOPHYLLIDAE 

         SUPERORDO CARYOPHYLLAE 

          Ordo Caryophyllales 

 

Familia:Caryophyllaceae Juss. – Qərənfilkimilər 

Subfam. 2. Minuartioideae Beilschm. (Alsinoideae Beilschm.) 

Trib. 1. Alsineae  Lam. et DC. 

Genus: Minuartia L. – Cinotu 

Sect. 1. Acutiflorae (Fenzl) Hayek 

1. M. biebersteinii (Rupr.) Schischk. – Biberşteyn c. 

2. M. lineata (C.A. Mey.) Bornm.  (Arenaria lineata C.A.Mey. ex Fenzl) - Zolaqlı c. 

Sect. 2. Lanceolatae (Fenzl) Graebn. 

3. M. acuminate Turrill (M. dianthifolia auct. non (Boiss.) Hand.-Mazz. – 

Qərənfilyarpaq c. 

Sect. 3. Minuartia 

4. M. akinfiewii (Schmalh.) Woronow – Akinfiyev c. 

5. M. meyeri (Boiss.) Bornm.-Meyer c. 

6. M. sclerantha (Fisch. et C.A. Mey.) Thell.-Sərtçiçək c. 

7. M. setacea (Turrill) Hayek (Arenaria setacea Turrill; M. woronowii Schischk., 

Minuartia anatolica (Boiss.) Woronow, M. micrantha Schischk.) – Xırdacicək c. 

8. M. wiesneri (Stapf) Schischk. – Vizner c. 

Sect. 4. Plurinerviae McNeill 

9. M. oreina (Mattf.) Schischk. – Dağ c. 

Sect. 5. Sabulina (Rchb.) Graebn. 

10. M. hybrida (Vill.) Schischk.(Arenaria hybrida Vill.; Minuartia viscosa auct. Non 

Schinz et Thell.) – Hibrid c. 

11. M. intermedia (Boiss.) Hand. – Mazz.-Orta c. 

Sect. 6. Spectabiles (Fenzl) Hayek 

Subsect. 1. Laricifoliae (Mattf.) McNeill 

12. M. aizoides (Boiss.) Bornm. – Azion c. 

13. M. circassica (Albov) Woronow (M.caucasica Adamss ex Rupr.) Mattf -Dəyirmi c. 

    Subsect. 2. Spectabiles 

14. M. imbricata (Bieb.) Woronow (Arenaria imbricata Bieb.) – Kirəmitvarı c. 

15. M. inamoena (C.A. Mey) – Bozumtul c. 

16. M. charadzeae Lazkov – Xaradze c. 

Sect. 7. Tryphane (Fenzl) Hayek 

17. M. verna (L.) Hiern – Yaz c. 

Aparılan çöl tədqiqatları və ədəbiyyat məlumatlarına əsasən Azərbaycan florasında  

Minuartia cinsinin 17 növünün yayılması müəyyən edilimişdir. Bu da ümumilikdə 

Caryophyllaceae Juss. fəsiləsinin 8,1%-ni təşkil edir. Növlərin biomorfoloji təhlilində 

C.Raunkierin [11] təsnifatı əsas kriteriya kimi qəbul olunmuşdur. Minuartia cinsinə daxil 

olan növlərin biomorfoliji analizində 17 növdən 12 (70,6%) növ hemikriptofit, 5 (29,4%) 

növün isə terofitl olduğu müəyyən edilmişdir. 
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Cinsin növlərinin ekoloji qruplara görə təhlili aparılarkən yayıldıqları ərazilərin 

relyefi, suya olan tələbatı, torpaqda ekoloji vəziyyəti, yayıldıqları formasiyaların quruluşu 

və s. nəzərə alınmışdır. Ekoloji qruplara görə 11 (64,7%) növ kserofit, 5 (29,4%) növ 

mezokserofit, 1 (5,9%) növ isə mezofitdir. Növlərin coğrafi təhlilindən müəyyən 

olunmuşdur ki, 17 növ  Qədim Aralıq dənizi (9), boreal (2), Qafqaz (6) coğrafi areal 

tiplərindən formalaşmışdır. 

Minuartia L. cinsi növləri Respublikamızın ərazisində arandan yüksək dağ 

qurşağına qədər yayılmışdır. M. oreina (Mattf.) Schischk. (Dağ cinotu) növünə 

Respublikamızın demək olar ki, bütün rayonlarında rast gəlinir. M. biebersteinii (Rupr.) 

Schischk.  (Biberşteyn c.) və M. verna (L.) Hiern  (Yaz c.) növlərinin isə yalnız Böyük 

Qafqazda yayılması müəyyən edilmişdir. Cinsin növlərindən M. intermedia (Boiss.) Hand. 

– Mazz. (Orta c.) növü tərəfimizdən tədqiq olunmuşdur. M. intermedia növünə yalnız 

Kiçik Qafqazda rast gəlinir. Aparılan senopopulyasiya tədqiqatları nəticəsində müəyyən 

olunmuşdur ki, M. intermedia  növünün immatur, orta yaşlı vegetativ, generativ və 

subsenil fərdlərin azlığı, reqressiv senopopulyasiya tipinin üstünlük təşkil etməsi arealın 

daralmasına, növ üçün təhlükəli vəziyyətin yaranmasına səbəb olur. Buna görə də növün 

mühafizəsi üçün tədbirlər sistemi işlənib hazırlanmışdır. 

 Çöl tədqiqatlarının, ədəbiyyat məlumatlarının və vebbazaların təhlili əsasında 

Minuartia L. cinsi növlərinin Azərbaycan florasında yayılan endem, subendem növlərinin 

də  təhlili aparılmışdır. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, endem növlər daşlı – 

qayalı, çınqıllı, əhəngdaşlı dağ yamaclarında, quraq landşaftlarda məskunlaşmışdır. Bu da 

onların hipsometrik səviyyədən asılı olaraq alçaq və orta dağlığa nisbətən yüksəkdağlıq 

ərazilərdə daha çox yayıldığını göstərir. Aparılan tədqiqatlar və ədəbiyyat məlumatları 

əsasında demək olar ki, Azərbaycan florasında növəmələgəlmənin əsas istiqamətlərindən 

biri Orta Asiya və Ön Asiya floralarında olduğu kimi dağlıq ərazilərdə baş verən 

kseromofogenez təkamül prosesi ilə əlaqədardır. Belə növlərdən M. akinfiewii (Schmalh.) 

Woronow (Akinfiyev c.) növü Azərbaycanda Kiçik Qafqazda, Talışda, Naxçıvanda 

yayılmışdır. Birillik ot bitkisidir, 5-20 sm hündürlüyündədir. Yarpaqları xətvaridir, sərtdir, 

uzunluğu 6-15 mm, eni isə 1-2 mm-dir. Tükcüklüdür. Kasa yarpaqları 5-6 mm 

uzunluğundadır, lansetşəkillidir, tükcüklüdür. Ləçəkləri uzunsovdur, kasa yarpaqlarından 

2-3 dəfə qısadır. Qutucuq kasacıqdan iki dəfə kiçikdir. İlin VI ayında çiçəkləyir. Qafqaz 

endemidir. 

 Tərəfimizdən aparılan çöl tədqiqatları nəticəsində M. akinfiewii növünə Kiçik 

Qafqaz ərazisində Göygöl rayonunda rast gəlinmişdir. Növün fitosenozlarda inkişaf 

dinamikasını izləmək üçün nümunə meydançaları qurulmuşdur. 2019-2021-ci illlər 

ərzində növün senozda inkişafı qənaətbəxş deyildir. Növbəti illərin tədqiqatlarında da 

növün inkişaf dinamikası, həyatiliyi, senozda korelyasiya əlaqələri izləniləcəkdir. 

M. circassica (Dəyirmi c.) yumşaqçimli çoxillik otdur. 5-15 sm hündürlüyündədir. 

Azərbaycanda Kiçik Qafqaz və Kiçik Qafqaz ərazilərində subalp və alp qurşağında, daşlı 

qayalı ərazilərində yayılmışdır. Qafqaz endemidir. M. inamoena (Bozumtul c.) və M. 

charadzeae (Xaradze c.) növləri də Qafqaz endemləridir. Hər iki növə Quba rayonunda 

rast gəlinmişdir. 

 M. lineata (Zolaqlı c.) və M. sclerantha (Sərtçiçək c.) növləri Azərbaycanın 

subendemləridir. M. lineata 8-25 sm hündürlüyündə çoxillik, yumuşaqçimli ot bitkisidir. 

Azərbaycanda Kiçik Qafqazda, Talışda, Naxçıvanda rast gəlinir. M. sclerantha 3-9 sm 

hündürlüyündə birillik ot bitkisidir.  
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Minuartia L. cinsi subendemlərin və endemlərin areal tiplərinə görə təhlili 

göstərmişdir ki, növlər Qafqaz və Qədim Aralıq dənizi mənşəlidirlər. Bu da Türkiyənin 

kserofil flora mərkəzləri ilə florogenetik cəhətdən daha qədim əlaqəyə malik olmasının 

göstəricisidir. Ümumilikdə bu nişanələr Caryophyllaceae Juss. fəsiləsinin filogenetik 

təhlili üçün elmi baza hesab oluna bilər.  
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            STUDYING MINUARTIA L.  

         IN THE FLORA OF AZERBAIJAN 

 

V.S.Novruzov, R.Z.Guliyeva 

 

SUMMARY 

 

In this article, information on the systematic composition of Minuartia L. wich 

belongs to the family Caryophyllaceae Juss. (carnations), is provided. The life forms, 

ecological features, geographical area and endemism of the species have been compared.  

M. akinfiewii (Akinfiyev m.), M. circassica (Raound m..), M. inamoena (Gray m.) and M. 

charadzeae (Xaradze m.) species are Caucasian endemics, while M. lineata (Striped m.) 

and  M. sclerantha (Cricket m.) species are subendems of Azerbaijan. 
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          ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ MINUARTIA L.  

          ВО ФЛОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

             В.С.Новрузов, Р.З.Гулиева 

 

            РЕЗЮМЕ 

 

В статье даны сведения о систематическом составе рода Minuartia L., 

относящегося к семейству Caryophyllaceae Juss. (гвоздичные). Сопоставлены 

жизненные формы, экологические особенности, географических ареал и эндемизм 

видов. M. akinfiewii (Акинфиев м), M. circassica,  M. inamoena (непривлекательная 

м.) и M. charadzeae (харадзе м.) являются видами эндемики Кавказа, в то время как 

M. lineata (полосчатая м.) и M. sclerantha (жестковчетковая м.) являются 

субэндемами Азербайджана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Məqalə redaksiyaya 17 may 2022 tarixində daxil olmuş, 31 may 2022 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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GİRİŞ 

Dünyada geniş miqyasda becərilən və iqtisadi cəhətdən ən əhəmiyyətli bitkilərdən 

biri də üzüm (Vitis vinifera L.) bitkisidir. Hal-hazırda üzümçülük ölkə iqtisadiyyatında 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir və üzümün genetik ehtiyatlarından səmərəli və davamlı 

istifadə oluması, bu sahənin intensiv inkişafını təmin etmək üçün yeni məhsuldar və 

davamlı sortların yaradılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

üzümçülükdə müəyyən müvəffəqiyyətlər əldə etmək, ekoloji cəhətdən təmiz məhsul 

istehsalına nail olmaq, üzümlüklərin ekoloji təmizlik problemlərinin həllinə nail olmaq 

üçün seleksiyaçılar tədqiqat işlərini əsasən xəstəliklərə, zərərvericilərə və abiotik amillərə 

davamlı üzüm sortlarının yaradılması və mövcud sortların davamlılıqlarının yüksəldilməsi 

istiqamətində qurmalıdır. 

Üzüm bitkisinin yerli sort və formalarının molekulyar səviyyədə tədqiq olunması, 

tarla şəraitində rast gəlinən əsas xəstəliklərə davamlılığın qiymətləndirilməsi, davamlılıq 

genlərinin tədqiqi böyük nəzəri və praktiki əhəmiyyət daşıyır [1,7].  

Son illərdə üzüm bağlarında göbələk xəstəlikləri xüsusilə yeni salınmış üzüm 

bağlarında və tingliklərdə üzüm sahələrini yoluxduran, məhsuldarlığı və keyfiyyəti aşağı 

salan ən mühüm xəstəliklərə çevrilmişdir. Dünyada üzümçülüyü məhdudlaşdıran ən 

mühüm xəstəlik faktorları unluşeh (Erysiphe necator syn. Uncinula necator) və yalançı 

unluşehdir (Plasmopara viticola). Göbələk xəstəliklərinin törədiciləri üzümün böyüməsini 

məhdudlaşdıraraq, əhəmiyyətli məhsul itkisinə səbəb olur. Hal-hazırda kənd təsərrüfatında 

bitkilərin məhsuldarlığının artırılmasında və onların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında 

əsas məsələ xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizə olunmasıdır [2,3]. Ölkəmizdə  üzümçü- 

lük kənd təsərrüfatı bitkiləri arasında çox böyük xüsusi çəkiyə malik olmaqla yanaşı, eyni 

zamanda sənaye əhəmiyyətli sahələrdən biridir. Hal-hazırda üzüm bitkisində parazitlik 

edən 800-ə yaxın zərərverici, 1000-dən çox göbələk, bakteriyal, virus və mikoplazma  xəs- 

təlikləri törədən patogenlər qeydə alınmışdır. Dünya praktikasından məlum olduğu kimi, 

üzüm plantasiyalarında müntəzəm surətdə aparılan kimyəvi mübarizə tədbirlərinə  baxma- 

yaraq, bu sahədə məhsul itkisi hər il 20-30%-ə, hətta ayrı-ayrı illərdə 52%-ə çatır [7]. Fito- 
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patogen orqanizmlər tərəfindən kənd təsərrüfatı bitkilərinə vurulan ziyan və itkilər 

həddindən artıq çoxdur. Aparılan qiymətləndirilmə zamanı sınaqdan keçirilərkən, tolerant 

və davamlı reaksiya göstərən nümunələr seçilməli, sonra onlardan növdaxili və növlərarası 

çarpazlaşdırılmalar nəticəsində yeni yüksək keyfiyyətli, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı 

üzüm sortlarının alınması mümkündür. Oidium xəstəliyinə davamlı üzüm sortlarının 

yaradılması məqsədilə V.vinifera L. və V.amurensis Rupr. növləri arasında 

çarpazlaşdırılma aparılaraq, seleksiya praktikasında ilk dəfə olaraq mildiuya davamlılıq Pv 

(a) geninin V.amurensis Rupr. növünə mənsub üzüm sortlarından götürüldüyü təyin 

edilmişdir [3, 4]. 
 

Material və Metodlar 

Üzüm sort və formalarının mildiu xəstəliyinə davamlılığı İ.N.Naydenova 

(P.N.Nedov, 1985) tərəfindən təkmilləşdirilmiş 5 ballı şkala üzrə aparılmışdır. Üzüm 

tənəklərinin fitopatoloji qiymətləndirilməsi təbii fonda həyata keçirilmişdir. 

0 bal. İmmunitetli - yarpaqlarda xəstəliyin əlamətləri müşahidə edilmir. 

1 bal. Yüksəkdavamlı - yarpaqlarda spordaşıyan xırda nöqtələrə rast gəlinir. 

2 bal. Davamlı - yarpaq damarları arasında zəif spordaşıyan nekrozlaşmış ayrı-ayrı 

qruplar halında hüceyrələrə təsadüf olunur. 

3 bal. Tolerant (dözümlü) - nekrozlaşmış zona ilə haşiyələnən böyük olmayan 

mildiunun ayrı-ayrı yağlı ləkələrinə rast gəlinir. Göbələk spordaşıyanları zəif inkişaf 

etdiklərinə görə ləkələrin böyüməsi məhdudlaşır. Yarpaqlar tökülmür. 

4 bal. Davamsız - yarpaqlarda çoxlu sayda spordaşıyan böyük yağlı ləkələr əmələ 

gəlir. Bəzi hallarda yarpaqların tökülməsi də müşahidə edilir. 

5 bal. Çoxdavamsız - yarpaq ayası çox hallarda külli miqdarda spordaşıyan böyük 

ölçülü yağlı ləkələrlə örtülür. Xəstəliyin şiddətli inkişafı zamanı yarpaqlar tamamilə 

tökülür. 
 

Üzüm salxımlarının təbii fonda mildiu xəstəliyi ilə sirayətlənməsinin 

fitopatoloji qiymətləndirilməsi 

0 bal. Salxımlarda zədələnmə müşahidə olunmur. 

1 bal. Salxımlarda tək-tək meyvələrin zədələnməsi müşahidə olunur. 

2 bal. Salxımlarda meyvələrin zədələnməsi 1%-dən 10%-ə qədər olur. 

3 bal. Salxımlarda meyvələrin zədələnməsi 10%-dən 30%-ə qədər olur. 

4 bal. Salxımlarda meyvələrin zədələnməsi 30%-dən 50%-ə qədər olur. 

5 bal. Salxımlarda meyvələrin zədələnməsi 50%-dən yüksək olur. 
 

Nəticə və Müzakirə 

Abşeron Elmi-Tədqiqat Bazasında təbii fonda 100 üzüm sort və formalarının əsas 

göbələk xəstəliyi ilə sirayətlənmələrinin fitopatoloji qiymətləndirilməsi aparılmışdır [3]. 

Şəkil 1 və Şəkil 2-də Mildiu xəstəliyi ilə sirayətlənmiş yarpaq və salxım əks olunmuşdur. 
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Şəkil 1. Yarpaqlarda mildiu ləkələri 
 

                                   
                                               

Şəkil 2. Patogenlə sirayətlənmiş salxım 
 

Avropa-Asiya növünə aid sortlarla kompleks davamlılıq donor geninə malik 

hibridlərlə çarpazlaşdırılma zamanı həm davamlılıq əlamətlərinə, həm də keyfiyyət 

göstəricilərinə görə həddindən artıq geniş spektrə malik genotiplər alınmışdır [5]. 

Abşeron Elmi-Tədqiqat Bazası Abşeron yarımadasında yerləşdiyinə görə burada 

havanın isti və quraq keçməsi ilə əlaqədar olaraq, əsasən yazda və yayın əvvəllərində 

mildiu xəstəliyinin nişanələrinə rast gəlindiyi halda, sonra onun inkişafı dayanır. 

Cədvəldən göründüyü kimi, təbii fonda mildiu xəstəliyinə (yarpaq və salxımlarda) 

qarşı aparılan fitopatoloji qiymətləndirilmə nəticəsində 11 sort immun 0 balla, 14 sort 

davamlı 2-2,5 balla, 54 sort tolerant 3-3,5 balla və 21 sort davamsız (4-4,5 bal) olmuşdur. 

Burada yüksəkdavamlı (1-1,5 bal) və çoxdavamsız (5 bal) reaksiya göstərən üzüm 

sortlarına təsadüf olunmamışdır. İmmun, davamlı və tolerant üzüm formalarından 

seleksiya işlərində patogenə davamlı üzüm sortlarının alınmasında istifadə etmək 

məsləhətdir.  
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Cədvəl 

Mildiu ilə sirayətlənmələrin fitopatoloji qiymətləndirilmələrinin nəticələri  
 

    

 Sirayətlənmə dərəcələri 

 

Davamlılıq,balla Mildiu 

Yarpaq Salxım 

İmmun 0 11 11 

Yüksəkdavamlı 1-1,5 - - 

Davamlı 2-2,5 14 14 

Tolerant 3-3,5 54 54 

Davamsız 4-4,5 21 21 

Çoxdavamsız 5 - - 

Cəmi: - 100 100 

 

Cədvəldə təbii fonda yarpaq və salxımlarda mildiu xəstəliyinə qarşı aparılan 

fitopatoloji qiymətləndirmənin nəticələri göstərilmiş və qiymətləndirilmə zamanı 11% sort 

immun 0 balla, 14% sort davamlı 2-2,5 balla, 54% sort tolerant 3-3,5 balla və 21% sortun 

isə davamsız (4-4,5 bal) olması tədqiqat zamanı müəyyən edilmişdir. Tədqiqat zamanı 

mildiu xəstəliyinə yüksəkdavamlı və çoxdavamsız üzüm sort və formalarına rast 

gəlinməmişdir.                                                                                          

Aparılan araşdırmalar nəticəsində Avropa-Asiya növünə aid olan sortlar arasında 

əsas göbələk xəstəliklərinə immun və yüksəkdavamlı reaksiya göstərən sortlara təsadüf 

olunmamışdır. Bunu onunla izah etmək olar ki, göstərilən xəstəliktörədicinin inkişafı və 

yayılması üçün Abşeron yarımadasında  şərait olmamışdır. Yəni patogenlərin inkişafı və 

yayılması üçün rütubət çatışmamışdır. Çunki bu göbələklərin inkişafı və yayılması üçün 

kifayət qədər nisbi rütubət olması vacibdir.  
 

Klaster analizi 

Klaster analizi PAST statistik proqram paketinin UPGMA metodunun Evklid  

məsafə indeksinə görə qurulmuşdur (Şəkil 3).  
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Şəkil 3. Evklid uzaqlığı əsasında qurulmuş dendroqram 

 

Məlumdur ki, klaster analizi genotiplərin oxşarlıq və fərqliliklərini ortaya çıxarmaq 

üçün istifadə olunan əhəmiyyətli metodlardan biridir [6]. Tədqiq etdiyimiz genotiplər 

göstərilən əlamətlərə görə 4 əsas klasterdə qruplaşdığı üçün uyğun olaraq dendroqramın 4 

klasterə bölünərək analiz ediləcək. Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi klasterdə də vizual 

olaraq görürük ki, qiymətləndirilmiş üzüm genotipləri yoluxma dərəcəsinə görə 5 əsas 

qrupda qruplaşmışdır. 

Birinci klasterdə 2-2,5 balla qiymətləndirilmiş 14 sort davamlı, ikinci klasterdə 3-

3,5 balla qiymətləndirilmiş 54 sort tolerant, üçüncü klasterdə 4-4,5 balla qiymətləndirilmiş 

21 sort davamsız və dördüncü klasterdə 0 balla qiymətləndirilmiş 11 sort immun 

olmuşdur. 
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PHYTOPATHOLOGICAL ASSESSMENT OF INFECTION OF GRAPE 

GENOTYPES WITH MILDEW DISEASE ON A NATURAL BACKGROUND 
 

Kh.Sh.Mamedova, K.A.Aliyeva, E.S.Hajiyev 
 

SUMMARY 
 

We evaluated the resistance of 100 local and introduced grape genotypes to mildew 

disease. Genotypes that have an immune response to mildew desease have also been 

identified. In total, 11 genotypes were rated "zero", 14 genotypes were assessed as 

resistant, 54 genotypes as tolerant, and 21 genotypes as unstable. The studied genotypes 

were grouped into 4 main clusters according to external characteristics. Dendrogram 

analysis has shown that genotypes grouped in clusters are identical to infection. 

 

        ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАРАЖЕННОСТИ ГЕНОТИПОВ 

       ВИНОГРАДА ЗАБОЛЕВАНИЕМ МИЛДЬЮ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ФОНЕ 
 

Х.Ш.Мамедова, К.А.Алиева, Э.С.Гаджиев 
 

         РЕЗЮМЕ 
 

В ходе исследования оценивалась  устойчивость  100  местных  интродуциро- 

ванных генотипов винограда к милдью. Также были идентифицированы генотипы, 

которые, как было показано, невосприимчивы к милдью. Всего  11  генотипов  полу- 

чили оченку “0”, 14 генотипов оказались устойчивыми, 54 генотипов толерантными 

и 21 генотип был оценен как неустойчивый. По этим признакам изученные нами 

генотипи были сгруппированы в 4 основных кластера. Анализ  дендрограммы  пока- 

зал, что генотипы, сгруппированные в кластеры, идентичны по степени заражения. 
 

Məqalə redaksiyaya 13 iyun 2022 tarixində daxil olmuş, 23 iyun 2022 tarixində isə çapa qəbul 

olunmuşdur.  



 81 

ODLAR YURDU UNİVERSİTETİNİN ELMİ VƏ PEDAQOJİ XƏBƏRLƏRİ 

THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL NEWS OF ODLAR YURDU UNIVERSITY 
 

2022 - № 60 

 

 

 

MAYA GÖBƏLƏYİ HÜCEYRƏLƏRİNDƏ EOZİNİN  

MİLLİSANİYƏ GECİKMİŞ İŞIQ EMİSSİYASI 

 

         N.K.Köçərli, S.T.Hümmətova 
            Bakı Dövlət Universiteti 

                                              Bakı, Akademik Zahid Xəlilov küçəsi 23 

                                                           e-mail: sam_bio@mail.ru  

 

Açar sözlər: flüoressensiyaedici zond (FZ), oksigenin fəal formaları (OFF), millisaniyə gecikmiş 

işıq emissiyası (msanGİE), maya göbələyi hüceyrələri 
Keywords: fluorescent probe (FP), active forms of oxygen (AOF), millisecond delayed light 

emission (msecDIE), yeast cells 

Ключевые слова: люминесцентный зонд (ЛЗ), активные формы кислорода (АФК), излучение  

света с задержкой в миллисекунду (ИСЗ мсек), дрожжевые клетки 

 

Giriş 

Toxumalarda lokalizasiya olunmuş molekulyar zondların lüminessensiyasının 

öyrənilməsi terapiya və diaqnostika, optik qeyri-invaziv sistemlərin inkişafı üçün böyük 

praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Endogen və ekzogen zondların flüoressensiya xüsusiyyətinin 

tətbiqi biotibbi deyil, həm də fundamental elmi problemlərin geniş spektrini həll etmək 

üçün istifadə edilə bilər. Belə ki, toxumalarda gizli patoloji proseslərin aşkar edilməsi, 

toxuma xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi (özlülük, pH, oksigen tərkibi), müxtəlif 

toxuma və hüceyrə komponentlərinin aktivliyinin müəyyən edilməsi  üçün tətbiq edilir.  

Belə ki, FZ üsulu hüceyrə canlılığının monitorinqi, apoptoz, nekroz və dərmanların 

kəşfi ilə bağlı fundamental tədqiqatlar üçün vacib olan mühüm üsuldur. Hüceyrə apoptozu 

və nekrozu hüceyrə populyasiyasını saxlamaq üçün əhəmiyyətlidir və onların anormallığı, 

xərçəng də daxil olmaqla, ağır xəstəliklərə səbəb ola bilər. Hüceyrə canlılığını aşkar etmək 

üçün hazırlanmış flüoressensiyaedici zondlar biologiya və patologiyada tədqiqatları 

asanlaşdırmaq üçün güclü vasitə ola bilər (7). Son onilliklərdə tədqiqatçılar 

mikromühitdəki dəyişikliklərə (məsələn, pH, özlülük və qütblüyə) maraq doğuran 

biomolekulların miqdarına (məsələn, ionlar, reaktiv oksigen növləri və fermentlər) cavab 

verən FZ-in yaradılmasında nəzərəçarpacaq irəliləyiş əldə etmişlər (5). 
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Şəkil 1. Hüceyrə canlılığının müəyyən edilməsi üçün FZ üsulundan istifadə 

(Minggang Tian et al, 2019) 
 

Hansı ki, eozinin floressensiyasının intensivliyinin dəyişməsi hüceyrələrin 

zədələnmə səviyyəsi ilə birbaşa əlaqəni göstərir. Nəticə olaraq, eozinin floressensiya 

intensivliyi toxumanın zədələnməsindən asılı olaraq dəyişir və müxtəlif qaraciyər 

xəstəliklərinin diaqnostikası və xəstəliyin şiddətinin ölçülməsi üçün daha çox istifadə edilə 

bilər (4). Patoloji hallarda eozinin flüoressensiya spektrinin dəyişməsi zondun  denaturasi- 

ya olunmuş zülalla differensial birləşmə qabiliyyəti ilə əlaqədardır (3). 

Həmçinin flüoressensiyaedici  zondlardan  zülalın yerini və aktivləşməsini aşkar 

etmək, zülal kompleksinin əmələ gəlməsini və konformasiya dəyişikliklərini müəyyən 

etmək və in vivo şəraitində bioloji prosesləri izləmək üçün istifadə olunur (7). 

Willmann Antonio və əməkdaşları tərəfindən FZ-dan istifadə edərək bir neçə qida 

nümunəsində antioksidant tutumunu təyin etmək üçün yeni flüoressensiyaedici ORAC-

SIA üsulu işlənib hazırlanmışdır. Flüoressensiyaedici ORAC metodunda ən çox istifadə 

edilən flüorestein zondudur ki, Yalcın G. öz tədqiqatlarında flüorestein zondu kimi 

flüoresteinin törəməsi olan eozin y flüoresan ilə müqayisə etmişdir (12).  

       Maryaxina V.S. normal və patoloji toxumalardan alınmış hüceyrələrdə ekzogen 

flüoressent zondların – ksanten boyaq maddələrinin gecikmiş lüminessensiyanın  kinetika- 

sını tədqiq etmişdir (2). 

Hüceyrədaxili pH (pH(i) hüceyrələrin fizioloji və patofizioloji proseslərində kritik 

rol oynayır və pH-həssas indikatorlardan istifadə edərək flüoresan görüntüləmə bütöv 

hüceyrələrin və hüceyrə strukturunun pH(i) səviyyəsini qiymətləndirmək üçün güclü bir 

vasitədir. pH-ın aşağı və orta göstəricisi maya göbələyinin stress reaksiyasında mühüm rol 

oynayır, çünki hüceyrələr mühitdəki proton qradientinə qarşı öz sabit neytral pH  saxlama- 

ğa çalışır. Hüceyrədaxili pH-da hər hansı bir azalma, membran çatışmazlığı səbəbindən 

proton pompasının düz işləməməsini və metabolik aktivliyin azalmasını göstərir. Maya 

göbələyinin funksional halı hüceyrələrin xarici mühit  şəraitindən  qorunmaq  qabiliyyətin- 

dən asılıdır. Xüsusilə, hidrogen peroksid (H2O2) və ya peroksil radikalları (COO-) kimi ok- 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Gorkem-Yalcin-2040700699
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sigenin fəal formaları hüceyrənin sabitliyinə və DNT-nin bütövlüyünə ciddi ziyan vura  bi- 

lər. Saccharomyces hüceyrələri bəzi stress amillərin təsirinə kifayət qədər tez uyğunlaşdığı 

halda, digərlərinə qarşı isə daha şiddətli stress reaksiyasına məruz qalır. Beləliklə, 

membran potensialının azalması hüceyrədaxili pH-ın azalmasına və hüceyrə 

komponentlərini parçalayan proteazlar kimi fermentlərinin aktivləşməsinə gətirib çıxarır 

ki, bu da hüceyrənin daha böyük perforasiyasına səbəb olur (10). 

Nazmiye B.Yapıcı və s. tərəfindən eyni vaxtda mitoxondri və lizosomları hədəfə 

ala bilən FZ üsulu çox arzuolunandır ki, bu da bu orqanoidlər arasında qarşılıqlı əlaqəni 

daha yaxşı başa düşməyə imkan verir. Orqanoidin turşuluğunun və qələviliyinin 

aşkarlanması üçün yeni flüoressensiyaedici zond rodamin-kumarin pH zondu haqqında 

məlumat əldə etmişlər (8). 

  Bəzi tətqiqatcılar tərəfindən eozin (K + + H + )–ATP-azada konformasiya hallarını 

öyrənmək üçün flüoressensiyaedici zond kimi istifadə edilmişdir. Eozinin flüoressensiya 

səviyyəsi Mg 2+ (K0,5 = 0,2 mM) ilə artır. Bu artım K+ (I0,5 = 1,3 mM) və xolin (I0,5 = 17,2 

mM) və ATP tərəfindən qarşılanır. Eozinlə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 

flüoressensiyanın artması və azalması eozinin fermentlə qarşılıqlı əlaqəsinin dəyişməsi ilə 

bağlıdır (6). 

Maya göbələyi hüceyrələrinin çoxalması zamanı OFF-dakı dəyişiklikləri 

müəyyən etmək üçün flüoressensiyaedici zond kimi karboksi-H (2)-dikloro-dihidroflüoə 

resein diasetat (karboksi- H (2)-DCFDA) istifadə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, H2-

DCFDA  maya göbələyi hüceyrələrində OFF-nın miqdarını ölçmək üçün geniş istifadə 

olunan flüoressensiyaedici zonddur (3). 

İşıqlanmadan sonrakı şüalanmanın kinetikasının qida mühitində və hüceyrələrdə 

mövcud olan molekul-zondların ümumi siqnalından ibarət olması fotoproseslərin 

təsvirində nəzərə alınmışdır. Hüceyrənin sitoplazmasında və qida mühitində molekul-

zondlarla effektiv qarşılıqlı təsirdə olan triplet halların müxtəlif  söndürücüləri 

mövcuddur. Ona görə də gecikmiş lüminessensiyanın kinetikasının nəzəri tədqiqi 

doymamış həyəcanlanma halında akseptorların mühitində olan enerji donorlarının 

(molekul-zondların) həyəcanlanma məsələsinə yönəlmişdir.  

       Molekulyar oksigen - donorların triplet halında effektiv söndürücüdür. Bununla da 

sensibillizə olunmuş həyəcanlanma     
 

                                      

 

reaksiyasında sinqlet 1Δg(O2) oksigen əmələ gəlir. Burada S0 və T1 – molekul-zondların 

müvafiq olaraq əsas sinqlet və triplet  halıdır, 3Σ-
g(О2) – oksigen molekulunun triplet 

halıdır. Göstərilmişdir ki, qalan (sönən) oksigenin molekullarına keçən (miqrasiya edən) 

boyaq maddələrinin triplet oyadıcı anniqilyasiyası mümkündür ki, nəticədə GF-yə töhvə 

verən  sinqlet donor halı əmələ gəlir (2).  

Tədqiqatlar zamanı flüoressensiyaedici zond kimi eozindən istifadə olunmuşdur. 

Adı çəkilən boyaq maddələrinin fərqli xüsusiyyəti triplet halın  φT yüksək kvanta çıxışının 

olmasıdır. Bundan əlavə, onlar suda yaxşı həll olur və parlaq GF və fosforessensiyaya 

malikdir.  Belə spektral-kinetik xassələr onların tiplet zond kimi istifadəsinə imkan verir.  
 

Tədqiqat obyekti və metodları 

Tədqiqat obyekti kimi Candida guilliermondii Y-916  maya  göbələyi  hüceyrələri- 
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nin 3 günlük  kulturasından  istifadə  edilmişdir.  Hüceyrələr  Petri  qablarında  suslo-aqrar 

 (40 Ball) qidalı mühitində 300 C temperaturda termostatda becərilmişdir və 2 dəfə distillə 

edilmiş su ilə yuyulduqdan sonra suspenziya halına keçirilmişdir. Sıxlıgı 1x108 hüc/ml 

olan maya göbələyi hüceyrəsi suspenziyasından istifadə edilmişdir. Maya göbələyi  hücey- 

rələrinin optik sıxlığı fotoelektrokolorimetrik üsulla FEK-50 M-də təyin edilmişdir (1). 

Təcrübələrdə Siqma firmasının istehsalı olan eozin boyasının (10-4–10-9 M) 

qatılıqlarında sulu məhlulundan istifadə olunmuşdur. Eozinin msan-GİE-nın intensivliyini 

sabit temperaturda ölçmək və bu prosesin temperaturdan (100–550C) asılılığını müəyyən 

etmək su termostatından istifadə edilmişdir. Bu məqsədlə hüceyrə suspenziyası olan küvet 

metal köynəkdə yerləşdirilərək su termostatına birləşdirilmişdir. 

FZ-nin maya göbələyi hüceyrələrində msan-GİE-nın kinetik göstəriciləri 

fosforoskop tətbiqi ilə kvantometrik qurğuda ölçülmüşdür. 
 

Alinan nəticələr və onların müzakirəsi 

Eozinin maya göbələyi hüceyrələrində msan-GİE-nın mühitin temperaturundan və 

pH amillindən asılılığı öyrənilmişdir və optimal temperatur və pH müəyyənləşdirilmişdir. 

Eozin zondlarının spektral xüsusiyyətləri arasındakı əsas fərq bu zondların yan 

radikallarının atomlarının və elektromənfiliyinin ölçülməsindədir: hidrogen (brom 

(eozində). Zondların yan radikal atomlarının elektromənfiliyi onların ionlaşdırdığı ( 

COOH və OH) qrupları pK təsir göstərir. Atomun elektromənfilik yüksək olduqca pK 

(COOH) və pK (OH) qiymətlərin azalmasına səbəb olur.   Eozin üçün pK (OH)=6,8 

bərabərdir. Eozin üçün pK (OH)=3,0; pK (COOH)=5,0. pH<3,0 eozin neytral olur. 

3,0<pH<5,0 olduqda isə eozin zəif mənfi yüklü (monoanion) və pH > 5,0 olduqda isə 

eozin çox mənfi yüklü (dianion) olur. 

 
                           Səkil 2. Eozin Y zondunun quruluşu 
 

      Atomun elektromənfiliyinin artması aşağıda göstərildiyi kimidir: hidrogen (brom 

(eozində). Bu fərq zondların flüoressensiya intensivliyində də mühüm rol oynayır. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:EosinY.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:EosinY.png
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Ədəbiyyat məlumatlarına görə, eozin molekulları isə pH<5,0 zəif mənfi yüklü olur, 

zülal molekulları isə pH-ın bu qiymətində müsbət yüklü olduğu üçün maksimum şəkildə 

onunla birləşir. Zondlarda güclü elektromənfi atomların miqdarı çox olduqca onların ətraf 

mühitlə qarşılıqlı təsiri daha güclü olur. Şəkil 3,4-də eozinin maya göbələyi 

hüceyrələrində msan-GİE-nın pH-dan asılılığı göstərilmişdir. Təcrübələrdən alınan 

nəticələrə görə, maya göbələyi hüceyrələrində, msan-GİE-nın intensivliyi pH-dan asılıdır.  

pH-3,5 qiymətində eozinin msan-GİE-nın intensivliyi maksimum qiymət alır. Mühitin pH 

müxtəlif qiymətlərində maya göbələyi hüceyrələrində msan-GİE-nın induksiya əyrisinin 

forması dəyişmədiyi halda onun intensivliyi dəyişir. 
    

                    
 

 

Şəkil 3. Eozinin maya göbələyi hüceyrələrində msan-GİE-nın intensivliyinin pH-dan asılılığı. 
Qeyd: Hüceyrə suspenziyasının sıxlığı 108 hüc/ml, eozinin qatılıgı - (10-5 M). 

 

Şəkil 4-də eozinin maya göbələyi hüceyrələrində msan GİE-nın temperaturdan 

asılılığı göstərilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, temperaturun dəyişilməsi Candida 

guilliermondii-916 maya göbələyi hüceyrələrində eozinin msan-GİE intensivliyinə 

əhəmiyyətli təsir göstərir. Aydın olmuşdur ki, temperaturun 10-55ºC dərəcə hüdudunda 

msan-GİE-nın intensivliyi xeyli dəyişir. Belə ki, 10-15ºC temperaturda msan-GİE-nın 

intensivliyi vahid zaman müddətində minimum, temperaturun 21-25ºC artırılması 

nəticəsində intensivlik maksimum qiymət alır. Temperatur artdıqca (25ºC-55ºC) msan-

GİE intensivliyi eksponensial olaraq azalır.      
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Şəkil 4. Eozinin maya göbələyi hüceyrələrində msan-GİE-nın intensivliyinin temperaturdan 

asılılığı.  

Qeyd: Hüceyrə suspenziyasının sıxlığı 10 8 hüc/ml, eozinin qatılıgı - (10-5 M). 
    

Beləliklə, eozin zondunun maya göbələyi hüceyrələrində msan GİE-nın kinetik 

parametrləri təyin edilmişdir. Msan-GİE-nın intensivliyi FZ qatılığından, hüceyrə 

suspenziyasının sıxlığından, mühitin temperaturundan və pH-dan asılıdır. 
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MILLISECOND DELAYED LIGHT EMISSION OF EOSIN IN YEAST CELLS 

 

   N.K.Kocharli, S.T.Hummatova 

 

SUMMARY 

 

 In this study, we investigated the changes in the parameters of light emission 

delayed by milliseconds of the eosin probe in yeast cells depending on the pH  and  tempe-  

rature of the environment. It was found that the DLE intensity of  eosin  reached  its  maxi- 

mum value at an ambient temperature of 21-25º C and pH-5. 
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ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТА ЭОЗИНА С ЗАДЕРЖКОЙ  

В МИЛЛИСЕКУНДУ В КЛЕТКАХ ДРОЖЖЕЙ 

 

   Н.К.Кочарли, С.Т.Гумматова 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 В данной работе мы исследовали изменение параметров миллисекундной 

замедленной эмиссии (мсек-ЗЭС) света эозинового зонда в клетках дрожжей в 

зависимости от рН и температуры окружающей среды. Установлено, что 

интенсивность мсек-ЗЭС эозина при температуре окружающей среды 21-25ºС и рН-

5 имеет максимальное значение. 
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Giriş 

Paxlalı bitkilər dünyada milyonlarla insanın qida rasionunda mühüm protein 

mənbəyidir. Müxtəlif paxlalı bitkilər arasında noxud (Cicer arietinum L.) dünyada ən 

qədim və ən çox istehlak edilən, tropik və subtropik ərazilərin əsas qida məhsuludur [1]. 

Seleksionerlər üçün əsas problem 2050-ci ilə qədər qlobal miqyasda təxmin edilən 10 

milyard insanı qidalandırmaq üçün məhsuldarlığı artırmaqdır [2]. Misir noxudu, çana və 

ya kabuli çana kimi məşhur olan Garbanzo paxlası hibridi olan ilk taxıl paxlalılardan 

biridir. Cicer cinsi Leguminoceal alt ailəsinə aid olub, 2n=16 xromosoma malikdir [4]. 

Ötən əsrdə müasir kənd təsərrüfatının üstünlük təşkil etdiyi ölkələrdə, o cümlədən Kanada, 

ABŞ və Avstraliyada noxud becərilməsi təşkil olunmuşdur. Bu bitki ən çox Hindistanın 

ərazisində əkilib becərilir. Noxud (Cicer arietinum L.) Hindistanın Andhra Pradeş 

bölgəsinin yağışlı ərazilərindəki əsas bitkilərdən biridir [5]. Paxlalı bitkilər arasında ən çox 

əhəmiyyət kəsb edən noxuddan, qısa vegetasiya müddəti və yüksək məhsuldarlıq 

göstəricilərinə görə  geniş istifadə olunur. Noxudda kül maddəsi 3,0%, qılaf - 6,5%, zülal -

28%, nişasta - 50%, şəkər - 4%, yağ - 2% təşkil edir. Bu bitki torpağın münbitliyini artıran 

mühüm vasitə olmaqla bərabər, köklərində torpağın azot ehtiyatlarını artıran azot toplayan 

bakteriyalar vardır. Noxudun samanında 8%, otunda 13% zülal vardır. Azərbaycanda 

Kuban-16, Ağdənli, Kranokut-195, Cəlilabad, Axalkələk çöl noxudu, Az HIXI – 1508 

sortları becərilir [6]. Əhali artımına görə qiymətlərdə olan artım dünyada noxuda olan 

tələbatın artmasına səbəb oldu. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə heyvandarlıq yeminə artan 

tələbat əhəmiyyətli bir dəyişiklik idi. Buna baxmayaraq, noxud əkin sahəsinin 

genişlənməsi və məhsuldarlıq baxımından dənli bitkilərdən geri qalırdı. Bu gecikmənin 

əsas səbəbi dənli bitkilərə nisbətən noxuda olan istehlakçı tələbatının daha az olmasıdır 

[7]. Dənli paxlalı bitkilər ərzaq və yem məqsədləri, eləcə də bitki zülallarının istehsalı 

üçün böyük təsərrüfat əhəmiyyətinə malik olmaqla, kənd təsərüfatının mühüm 

sahələrindən biri olan taxılçılığın əsasını təşkil edir [8]. Noxud toxumlarının zülal 

(protein) tərkibi həm növün xüsusiyyətindən, həm də şəraitdən asılıdır. Noxudun əsas 

karbohidrat hissəsi ümumi karbohidratın 83.9%-ni təşkil edən nişastadır [9]. Tərəvəz kimi 

(yaşıl yetişməmiş toxumdan), “Kolo” (isladılmış və qovrulmuş), “Nifro”(qaynadılmış 

toxumdan), “Şiro”(toz halında olan toxumdan) və “Wot” (souslar) uşaq yeməklərinin 

hazırlanmasında istifadə olunur [10]. Azərbaycanda da noxuddan bir çox sahələrdə istifadə 

UOT № 635.656:632.9 
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edilir. Bu məhsul həm qida kimi, həm də müalicə məqsədləri üçün  əkilib becərilir. Bu 

keyfiyyətləri nəzərə alaraq, noxudun əkin sisteminin genişləndirilməsi, onun 

məhsuldarlığının və keyfiyyətinin artırılması istiqamətində geniş işlər aparmaq və yeni 

yüksək məhsuldar sortların yaradılması qarşıda duran ən aktual məsələlərdən biridir. 
 

             Material və metodika 

Tədqiqat işində ICARDA-dan introduksiya olunmuş noxud nümunələrindən 

istifadə olunmuşdur. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Abşeron Təcrübə Bazasında 

76 nümunə əkilmiş, tarla təcrübələri noyabr ayının II-III ongünlüyündə qoyulmuş, 

vegetasiya dövrü ərzində öyrənilən nümunələr üzərində mütəmadi olaraq fenoloji 

müşahidələr aparılmış, çiçəkləməyə, tam yetişməyə kimi olan günlərin sayı təyin olunmuş, 

bitkilərin boyu, birinci paxlaya qədər olan məsafə, məhsuldarlığı, 100 toxumun kütləsi, bir 

bitkidə olan paxlaların sayı, paxlanın eni-uzunu, bir bitkidə toxumların sayı, bir bitkidə 

olan toxumun kütləsi,bir kvadrat metr sahədəki məhsuldarlıq müəyyən edilmişdir. İki illik 

nəticələr əsasında bəzi statistik təhlillər aparılmış, nümunələrdə biomorfoloji və təsərrüfat 

göstəriciləri 2019-2021-ci illər üzrə müqayisəli təhlil olunmuşdur.  

                                                                                                                                         
Cədvəl 1. Tədqiq olunan nümunələr                                                

Qeyd: “Mənşəyi” sütununda “I” ilə ICARDA işarə olunub. 
 

Nəticələr 

Biomorfoloji müşahidələr nəticəsində bitkinin piqmentasiyası, tüklülüyü,  

gövdənin  forması, yarpağın tipi, cavan yarpaqların ölçüləri,  çiçəyin rəngi və sayı təyin 

edilmiş, fenoloji müşahidələrdən çıxış günləri, sahədə toxumların cücərmə faizi, 

çiçəkləmə və yetişmə fazasına qədər  olan  günlərin sayı qeydə alınaraq,  müqayisəli  öyrə- 

nilmişdir. Yığımdan sonra hər nümunədən 5 bitki üzərində struktur analiz aparılmış, bitki- 

  Nümunənin  

adı 

Mən- 

şəyi 

Nümunənin  

adı 

Mən- 

şəyi 

Nümunənin  

adı 

Mən- 

şəyi 

Nümunənin  

adı 

Mən- 

şəyi 

    1   Flip13-70c I 20 Flip13-320c I  39 Flip11-21c I  58 Flip11-215c I 
    2   Flip13-151c I 21 Flip13-330c I 40 Flip10-338c I 59 Flip11-45c I 
    3   Flip13-153c I 22 Flip13-335c I 41 Flip11-167c I 60 Flip11-72c I 
    4   Flip13-154c I 23 Flip13-336c I  42 Flip11-76c I  61 Flip11-210c I 
    5   Flip13-194c I 24 Flip13-338c I 43 Flip11-175c I  62 Flip10-318c I 
    6   Flip13-227c I 25 Flip13-340c I  44 Flip11-70c I   63 Flip11-16c I 
    7   Flip13-234c I 26 Flip13-343c I 45 Flip10-332c I   64 Flip11-58c I 
    8   Flip13-240c I 27 Flip13-356c I 46 Flip11-125c I  65 Flip11-138c I 
    9   Flip13-247c I 28 Flip13-358c I  47 Flip11-05c I  66 Flip10-345c I 
   10 Flip13-250c I 29 Flip13-364c I 48 Flip11-208c I   67 Flip88-85c I 
   11 Flip13-251c I 30 Flip13-369c I  49 Flip93-93c I  68 Flip11-105c I 
   12 Flip13-253c I 31 Flip13-376c I  50 Flip11-32c I   69 Flip11-01c I 
    13 Flip13-258c I 32 İLC-48c(st) I  51 Flip11-66c I   70 İLC-482c I 
    14 Flip13-261c I 33 Flip82-150c I 52 Flip11-205c I  71 Flip11-216c I 
    15 Flip13-277c I   34 Flip88-85c I 53 Flip11-140c I  72 Flip82-150c I 
    16 Flip13-278c I   35 Flip93-93c I  54 Flip11-08c I  73 Flip11-214c I 
    17 Flip13-282c I   36 St Nərmin Azərb 55 Flip11-198c I   74 Sultan  Azərb 

    18 Flip13-308c I   37 Flip11-12c I  56 Flip11-11c I  75 Flip11-190c I 
    19 Flip13-314c I   38Flip11-104c I 57 Flip11-209c I   76 Flip11-15c I 
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nin hündürlüyü, budaqların sayı, bir bitkidə olan paxlaların sayı, paxlanın ölçüləri, hər 

paxlada toxumun sayı, 100 dənin kütləsi, bir bitkidən məhsuldarlıq təyin edilmişdir. Əkin 

nümunələri standart yerli Nərmin sortu ilə yanaşı əkilmiş, müqayisəli öyrənilmişdir. 

Birinci il vegetasiya müddəti 185-198 gün, ikinci il 220-225 gün təşkil etmişdir. Noxud 

nümunələrində çiçəkləmə fazası həm birinci, həm də ikinci  il 156-163 gün təşkil etmiş, 

paxlaəmələgəlmə fazası birinci il 174-180 gün, ikinci il 172-180 gün təşkil etməklə az 

fərqlənmişdir.Rusiya tədqiqatçılarının apardığı təcrübəyə əsasən bu fazalar hava 

şəraitindən və növlərin genotipindən asılı olaraq dəyişir. Onlar genotipləri yetişmə 

müddətinə görə ən erkən yetişmə (75-82) gün, ən son (96-102 ) gün, orta müddətdə olanlar 

(83-95) gün olmaqla üç yerə ayırmışlar. Nümunələrdə paxlaların çiçəkləmə dövrü çox 

uzanır. Təcrübəyə əsasən müəyyən etmişdirlər ki, toxum əkildikdən 50 gün sonra orta 

hesabla 20-35 gün davam edir. Paxlalar bitkilərin çiçəkləməsindən 4-7 gün sonra əmələ 

gəlir (20). Tədqiq etdiyimiz nümunələrdən Flip11-138c (78sm) hündür boylu, Flip11-12c 

(42.5sm) isə ən alçaq boylu genotiplər kimi qiymətləndirilmişdir. İkinci il əkilən 

nümunələr torpaq-iqlim şəraitinin dəyişilməsindən asılı olaraq boy hündürlüyünə görə 

birinci ildəkindən yüksək olmuşdur. Birinci paxlanın hündürlük göstəricilərinə əsasən ən 

hündür Flip11-138c (45sm), ən aşağı Flip13-369c (19.5sm) nümunələrində müəyyən 

edilmişdir. Paxla ölçülərinə nəzər yetirsək ən böyük ölçü Flip11-208c (1.6;3.4), ən kiçik 

ölçü Flip13-240c (1.2;2.4) nümunələri olmaqla seçilmişlər. Bitkidə paxlaların sayı ən çox 

olan Flip11-11c (91), ən az Flip11-12c (14) nümunələridir. Yüz toxumun maksimum kütlə 

göstəriciləri Flip11-105c (49.04q) nümunəsində, minimum Flip11-175c (22.89q) 

nümunəsində qeydə alınmışdır. Bir bitkidə məhsuldarlıq göstəriciləri maksimum Flip11-

11c (23.95 q), minimum Flip11-12c (4q), bir kvadrat metr sahədəki məhsuldarlıq 

maksimum İLC-482c (601.09), minimum Flip13-335c (87.15) nümunələrində qeydə 

alınmışdır.Nümunələr arasından ən perspektivli olanları Flip11-70c, Flip10-332c, Flip11-

140c, Flip11-198c, Flip11-11c, Flip10-345c seçilib ayrılmışdır. Bu genotiplər gələcəkdə 

yeni sortların alınmasında başlanğıc material kimi istifadə edilə bilər. 

Məlumatların statistik analizi: Hər bir parametrin orta qiyməti statistik heablamalar 

üçün istifadə edilmişdir. Statistik analizlər SPSS  statistik kompyuter proqramında həyata 

keçirilmişdir. 
    Cədvəl 2 

                                                             Nümunələrin statistik  analizi  

Tədqiq edilmiş əlamətlər  üçün orta qiymətlər, standart kənarlaşma (SK), standart 

xəta (SX) və variasiya əmsalı  (CV%),  variasiya  genişliyi  (diapazon),  minimum,  maksi- 

mum verilmişdir. eni olmuşdurki, onun  variasiya  əmsalı  (CV=0.011)  olmuşdur.  Bitkidə 

 bh bpm bps pe pu ytk bbm bkmm 

SX 1.03183 .72181 1.88778 .01217 .021

91 

.5565

6 

.58194 14.21233 

SK 8.99533 6.29257 16.4572
8 

.10609 .191
03 

4.851
96 

5.07321 123.9001
8 

CV% 80.916 39.596 270.842 .011 .036 23.54

2 

25.737 15351.25

5 

Diapazon 41.50 25.50 77.50 .40 1.00 26.15 19.95 513.94 

Minimum 42.50 19.50 13.50 1.20 2.40 22.89 4.00 87.15 

Maksimu

m 

84.00 45.00 91.00 1.60 3.40 49.04 23.95 601.09 
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paxla sayı yüksək variasiya əmsalına malik olmuşdur (CV=270.842), bitki hündürlüyü 

(CV=80.916), birinci paxlaya qədər məsafə (CV=39.596), yüz toxumun Tədqiq edilən 

əlamətlərin hər biri yüksək genetik variasiya göstərmişdir. Əlamətlər arasında ən yüksən 

variasya genişliyi bir kvadrat metr sahədəki məhsuldarlıqdır,onun variasiya əmsalı 

(CV=15351,255), ən aşağı variasya genişliyi paxla kütləsi (CV=23.542), bir bitkidəki 

məhsuldarlıq (CV=25.737) orta variasiya əmsalına malik olmuşdur. Paxla uzunluğu 

(CV=0.036) kiçik variasiya əmsalına malik olmaqla digərlərindən fərqlənmişdir.  

Genotiplərdə müxtəlif əlamətlərin əhəmiyyətini öyrənmək üçün “principle 

component” metodundan istifadə olunmuşdur. Bu analiz müxtəlif qruplar arasında və hər 

bir qrupun daxilində yüksək dəyişkənliyin olduğunu göstərir. Screen plot-a (ingilis 

dilindən hərfi mənada tərcümədə “səpələnmiş müstəvi” deməkdir) nəzər saldıqda 

müşahidə olunur ki, tədqiq olunan noxud genotiplərində 3 göstərici elementə qədər hər bir 

element ayrıca olaraq genotiplərarası variasiyanı effektli dərəcədə izah etmişdir. Dördüncü 

göstərici elementindən sonra bu variasiya kəskin şəkildə azalmağa başlamışdır.  

 
   Nəticədə bütün analizlər seçilmiş 3 göstərici elementi əsasında yerinə yetirilmişdir. 

PCA (Əsas Komponent Təhlili) məlumatların təhlili zamanı məlumatın ölçüsünü azaltmaq 

üçün istifadə olunur. Əlbəttə ki, bu proses zamanı məlumatın bəzi xüsusiyyətləri məhv 

olacaq, amma burada əsas məqsəd dəyişiklikləri sabit saxlamaq və minimum dərəcədə az 

səhvə yol verməkdir. Həmçinin PCA çoxölçülü məlumatları kiçiltdiyi üçün, məlumatları 

vizual olaraq görməyə imkan verir. 

Komponent analizində əldə etdiyimiz nəticələrə görə, 3 komponentin cəminin 

variasiyası 80.129% olmuşdur. Müşahidə edilən dəyişkənliyin ilk üç PC-nin qiymətləri 

müvafiq olaraq 39.337%, 28.161% və 12,631% olmuşdur. Bu üç komponent (PC1, PC2 

və PC3), bitki hündürlüyü, bir bitkidəki məhsuldarlıq, bir kvadrat metr sahədəki 

məhsuldarlığa  görə çox olan genotiplərlə az olanları ayırmışdır.  

PC1-ə əsasən, bitki hündürlüyü, bir bitkinin məhsuldarlığı, bir kvadrat metr 

sahədəki məhsuldarlıq kimi əlamətlər 39.337% variasiya göstərmiş və bu göstəricilərdən 

bitki hündürlüyü ən əhəmiyyətli əlamət kimi meydana çıxmışdır. Yüz toxumun kütləsi, 

paxla eni ikinci faktora görə əhəmiyyyətli əlamətlər kimi meydana çıxaraq 28.161% 

variasiya göstərmişdir. Bu əlamətlərdən isə ən əhəmiyyətli olanı paxla eni olmuşdur. 

Ümumi variasiyanın 12.631 %-ni təşkil edən PC3 bitkidə paxla sayı və bir bitkidəki 

məhsuldarlıq kimi əlamətləri özündə əks etdirir. Bitkidə paxla sayı əhəmiyyətli əlamət 

kimi meydana çıxmışdır. 
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             Komponent analizi 

                                                                                                  

                  

 

                                                                                               

 

  

 

 

 

 

 

Korrelyasiya analizi: İki əlamət arasındakı korrelyasiya hesablanmışdır. 

Korrelyasiya analizi genotiplərin qiymətləndirilməsində ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlər 

haqqında dəyərli məlumatlar verə bilər (Norman et al., 2011) [11]. Əhəmiyyətli dərəcədə 

korrelyasiya göstərmiş əlamətləri müəyyən edərək bir əlamətə görə digəri haqqında 

əvvəlcədən proqnoz vermək olar və bu müvafiq genotiplərin seçimini asanlaşdıra bilər. 

Tədqiq etdiyimiz nümunələrdə bitki hündürlüyü ilə birinci paxlaya qədər məsafə  

(r=0.688**), bitkidə paxla sayı (r=0.496**), paxla eni (r=0.338**), bir bitkinin məhsuldarlığı 

(r=0.601**), bir kvadrat metr sahədəki məhsuldarlıq (r=0.454**), birinci paxlaya qədər 

məsafə ilə paxla eni (r=0.325**), paxla uzunluğu (r=0.295**), bir kvadrat metr sahədəki 

məhsuldarlıq (r=0.372**), bitkidə paxla sayı ilə bir bitkidəki məhsuldarlıq (r=0.840**), bir 

kvadrat metr sahədəki məhsuldarlıq (r=0.529**), paxla eni ilə paxla uzunluğu (r=0.659**), 

yüz toxumun kütləsi (r=0.502**), paxla uzunluğu ilə yüz toxumun kütləsi (r=0.433**), bir 

bitkidəki məhsuldarlıq ilə bir kvadrat metr sahədəki məhsuldarlıq (r=0.545**) arasında 

müsbət əhəmiyyətli asılılıq mövcud olduğu aşkar edilmişdir.Birinci paxlaya qədər məsafə 

ilə bir bitkinin məhsuldarlığı (r=0.237*) arasında az əhəmiyyətli asılılıq mövcud olmuşdur.                                                                                                 
 Cədvəl 3. Əlamətlər arasındakı korrelyativ asılılıq 

*.0.05 ehtimallılıq səviyyəsində etibarlıdır, **.0.01 ehtimallılıq səviyyəsində etibarlıdır. 

 
Komponent 

1 2 3 

b.h 0.899 0.038 -0.194 

bpm 0.641 0.189 0.686 

bps 0.642 -0.593 0.403 

pe 0.509 0.703 0.145 

Pu 0.432 0.7 0.08 

Ytk 0.247 0.686 0.329 

Bbm 0.804 -0.35 0.384 

bkmm 0.601 -0.536 -0.238 

Cəm 3.147 2.253 1.01 

Dispersiya% 39.337 28.161 12.631 

Xülasə % 39.337 67.498 80.129 

 bpm bps pe pu ytk bbm bkmm 

 .688** .496** .442** .338** 0.171 .601** .454** 

bh  5503.184 31.645 43.611 560.064 2056.315 37952.15 

bpm  0.035 .325** .295** 0.116 .237* .372** 

   0.004 0.01 0.317 0.039 0.001 

bps   -0.005 -0.073 -0.201 .840** .529** 

    0.533 0.082 0 0 

pe    .659** .502** 0.18 -0.106 

     0 0.119 0.361 

pu     .433** 0.107 -0.079 

      0.356 0.496 

ytk      0.121 -0.182 

       0.115 

bbm       .545** 
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             Aşağıdakı diaqramdan göründüyü kimi, ümumi məhsuldarlıq göstəricilərinə görə 

birinci ildəki nəticələr ikinci ildəkinə nisbətən aşağı göstəriciyə malik olmuşlar. İkinci ildə 

əkilən nümunələr bitki hündürlüyü, bir bitkidəki məhsuldarlıq, bir kvadrat metr sahədəki 

məhsuldarlıq, birinci və ikinci dərəcəli budaqlanmaların sayına görə birinci ildəkindən 

yüksək nəticəyə malik olmuşlar. 
 

 
 

Tədqiqatda hər bir məhsuldarlıq elementi üzrə dəyişkənliyi xarakterizə etmək və 

orta qiyməti müəyyən etmək üçün variyasiya analizi aparılmışdır. Məhsuldarlıq 

elementlərindən biri olan bitkinin hündürlüyü üzrə orta qiymət 63,4 sm, bu əlamət üzrə 

variasiya əmsalının qiyməti isə 84,44-ə, bir bitkidə məhsuldarlıq üzrə orta qiymət 9,2 q, bu 

əlamət üzrə variyasiya əmsalı 22,22, 1m2-də məhsuldarlıq üzrə orta qiymət isə 251,7 q, 

variyasiya əmsalı isə 21,44 olmuşdur (Cədvəl 4). 
                                                                                                                Cədvəl 4                                 

Variyasiya analizi 

 

Maksimum hündürlük Flip 10-318 c (81 sm) nümunəsində, minimum hündürlük  

isə Flip 11-12 c nümunəsində (43 sm) qeydə alınmışdır. R.S.Mirzəyev və həmkarları  tərə-  

Əlamətlər min. max. 
Orta  qiymət       
və xəta 

Orta kvadatik 
kənarlanma 

Variasiy
a əmsalı 

Bitkinin hündürlüyü, 

Sm 

43,0 81,0 

 

63,4±1,14 

 

9,19 

 

84,44 

I paxlanın hünd 19,0 
 

53,0 
 

32,05±0,09 7,52 
 

56,59 

Bir bitkidə paxlanın 

sayı, ədəd 

8,0 

 

106,0 

36,2 

29,03±2,47 

 

19,83 

 

39,34 

100 toxumun kütləsi, q 26,5 54,5 39,75±0,66 
 

5,34 
 

28,57 
 

Bir bitkidə məhsuldarlıq 3,0 22,9 9,2±0,59 

 

4,71 22,22 

Paxlanın eni, sm 1,2 2,5 1,1±0,03 
 

0,14 
 

9,43 

Paxlanın uzunluğu, sm 2,5 3,0 2,45±0,06 

 

0,27 

 

10,84 

 

 1 m2də məhsuldarlıq 44,0 737,0 251,7±18,30 
 

146,41 21,44 
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findən aparılan tədqiqat işində isə noxud nümunələrində bitkinin boyunun 35,0-85,4sm 

arasında dəyişdiyi qeyd olunmuşdur (R.S.Mirzəyev və b., 2010) [13]. 

Noxud bitkisində məhsuldarlığı müəyyən edən əsas elementlərdən biri də bir 

bitkidə olan paxla sayıdır (Biçer, 2004) [14]. Qeyd olunan əlamət üzrə yüksək variasiya 

müşahidə olunmuşdur. Bitkidə paxlanın sayı üzrə yüksək göstərici İLC 48 c (106)  

genotipində, ən aşağı qiymət isə Flip 11-214c (8) genotipində qeydə alınmışdır. paxlaların 

sayı üzrə variyasiya əmsalı 39,34 ədəd olmuşdur.Paxlanın eni və uzunluğu əlamətlərində 

variasiya əmsalı aşağı qiymət almış, paxlanın eni 1,2-2,5 sm, paxlanın uzunluğu isə 2,5-

3,0 sm arasında dəyişmişdir. Variasiya əmsalını əlamətlərdə genetik müxtəlifliyin əsas 

göstəricisidir. Yəni, müxtəlif əlamətlərin dəyişkənliyini müqayisə etmək üçün  dəyişkənlik 

əmsalını hesablamaq lazımdır. Bizim tədqiq etdiyimiz məhsuldarlıq göstəriciləri arasında 

ən az dəyişkənlik paxlanın eni və uzunluğu əlamətlərində (v=9,43%, v=10,84%), ən 

yüksək dəyişkənlik isə bitkinin hündürlüyü əlamətində (v=84,44%) müşahidə olunmuşdur. 
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STUDY OF THE PRODUCTIVITY INDICES IN CHICKPEA  

(CICER ARIETINUM L.) GENOTYPES 

 

M.R.Salmanova 

 

SUMMARY 

 

Quantitative and productivity indices of chickpea genotypes introduced from 

ICARDA were studied in 2019-2021. Statistical analyses are carried out based on the 

obtained results and evaluated comparatively. According to conducted observations, the 

vegetation period of the samples in the first and second years was 185-198 days and 220-

225 days, respectively. The flowering phase was 156-163 days in both the first and second 

years, and the pulse formation phase was slightly different, with 174-180 days in the first 

year and 172-180 days in the second year. Flip11-138c (78cm) was evaluated as the tallest 

sample and Flip11-12c (42.5cm) as the shortest sample. The maximum mass index of 100 

seeds was recorded in the sample Flip11-105c (49.04g) and the minimum in the sample 

Flip11-175c (22.89g). The variation analysis revealed a significant difference between all 

genotypes at the 0.01 level. A reliable positive correlation was found in the studied 

samples between plant height and distance to the first pulse (r =0.688 **) and productivity 

of one plant (r =0.601 **), the number of pulses and productivity per plant (r=0.840**), 

productivity per square meter area (r=0.529**), productivity per plant and productivity per 

square meter area (r=0.545**). 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ГЕНОТИПОВ 

НУТА (CICER ARIETINUM L.) 

 

            М.Р.Салманова 

 

              РЕЗЮМЕ 

 

Исследованы количественные показатели и продуктивность генотипов нута, 

интродуцированных из ИКАРДА в 2019-2021 гг. На основе полученных результатов 

проведен статистический анализ и дана сравнительная оценка. По проведенным 

наблюдениям, вегетационный период образцов в первый и второй год составил 185-

198 дней и 220-225 дней, соответственно. Фаза цветения составляла 156-163 дня как 

в первый, так и во второй год, а фаза формирования бобов несколько отличалась: 

174-180 дней в первый год и 172-180 дней во второй год. Flip11-138c (78 см) был 

оценен как самый высокий образец, а Flip11-12c (42,5 см) - как самый  низкий  обра- 

зец.  Максимальный  показатель  массы  100  семян  отмечен  у  образца  Flip11-105c 

(49,04 г), а минимальный у образца Flip11-175c (22,89 г). Вариационный анализ выя- 
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вил достоверную разницу между всеми генотипами на уровне 0,01. В 

исследованных образцах выявлена достоверная положительная корреляция между 

высотой растения и расстоянием до первого боба (r = 0,688**) и продуктивностью 

одного растения (r=0,601**), количеством бобов и продуктивностью на одно 

растение ( r=0,840**), продуктивностью на квадратный метр площади (r=0,529**), 

продуктивностью на одно растение и продуктивностью на квадратный метр 

площади (r=0,545**). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Məqalə redaksiyaya 28 iyun 2022 tarixində daxil olmuş, 19 iyul 2022 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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Giriş. Azərbaycanda əkinçilik qədim zamanlardan suvarma zəminində  

qurulmuşdur. Belə ki, ölkə üzrə istehsal olunan məhsulun 80-90 %-i suvarılan torpaqlarda 

becərilir.  Kənd təsərrüfatına yararlı olan 4,5 milyon hektar torpaqdan hazırda 1,45 milyon 

hektarı suvarılır [2]. Bu suvarılan torpaqlar əsasən isti quraq iqlimi, az yağıntılı (ildə 200-

300 mm) və mürəkkəb torpaq-iqlim şəraiti ilə səciyyələnən düzən-quraq zonada yerləşir 

[3]. Bu səbəbdən də kənd təsərrüfatı məhsulu əldə etmək üçün suvarma və meliorativ 

tədbirlər həyata keçirilməli və daim təkmilləşdirilməlidir. 

Şirin su ehtiyatlarının qıtlığı, qlobal iqlim dəyişikliyi, yerüstü su ehtiyatlarının, çay 

sularının və yağıntıların əhəmiyyətli dərəcədə azalması, müxtəlif təbii-təsərrüfat şəraiti 

üzrə şirin su ehtiyatlarının qeyri-bərabər paylanması ölkədə su təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. 

          Təhlil və müzakirə. Yeni su ehtiyatlarının inkişaf etdirilməsinə yüksək iqtisadi və 

ekoloji xərclər su təchizatının genişləndirilməsini məhdudlaşdırır.   

     Beynəlxalq Su İdarəetmə İnstitutu (IWMI, 2000) artan əhali tələbatını ödəmək 

üçün 40% əlavə qidaya ehtiyac olacağını təxmin edir. IWMI hesablamalarına görə, 

suvarılan torpaqların sahəsi 29%, kənd təsərrüfatı məqsədlilə sudan istifadə 17%  

artırılmalıdır. Müxtəlif texnika və üsullardan istifadə etməklə əlavə 1000 m3 əlavə suyun 

alınması üçün orta çəkili xərclərin hesablamaları aparılmışdır [19] (Cədvəl ). 
 

                                                                                                               Cədvəl  

               Əlavə 1000 m3 su əldə etmək üçün orta çəkili xərclər, ABŞ dolları ilə 
 

№  Suyun alınması üsulları Xərclər, ABŞ dolları ilə 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

Minerallı suların duzsuzlaşdırılması 

Hidromeliorativ sistemlərin bərpası  

Ərazilərin yenidən bölüşdürülməsi 

Çirkab sularının təmizlənməsi 
Su anbarlarının tənzimlənməsi 

Suya qənaət edən texnologiyaların tətbiqi 

1000±250 

 800±100 

 750±200 

120±20 
70±20 

3±2 

 

UOT № 626.84   



 99 

S.M.Şahmaliyeva 

 

Hesablamanın nəticələri göstərmişdir ki, əlavə su istehsalının ən ucuz üsulu suya 

qənaət edən suvarma texnologiyalarının tətbiqidir, 1000 m3 su əldə etmək üçün cəmi 1...5 

ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu səbəbdən, su qıtlığı və suya qoyulmuş limit şəraitində 

torpaq-meliorativ və hidromodul rayonlaşdırma, elmi əsaslarla suvarma rejimlərinin 

işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi,  kənd təsərrüfatı bitkilərinin su tələbatının 

müəyyən edilməsi, mütərəqqi suya qənaət edən suvarma texnologiyalarının tətbiqi, 

torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması  yolu ilə suvarma suyunun idarə 

edilməsi nühüm şərtlərdəndir [18]. Həmçinin məhsuldarlığın yüksəldilməsini təmin edən 

suvarma texnikasının və texnologiyasının yeni, mütərəqqi üsullarının işlənib hazırlanması, 

tətbiqi və onların optimallaşdırılması, suvarılan hektardan məhsulun artırılması və yeni 

suvarılan torpaqların dövriyyəyə buraxılması yolları ilə suvarma suyundan səmərəli 

istifadə tələb olunur. 

Su və torpaq ehtiyatlarının məhsuldarlığını artırmaq üçün “suya qənaət”ə keçid 

vacibdir. Suya qənaət üsulları, kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarma texnika və  

texnologiyaları vəsait qoyuluşundan asılı olaraq 2 qrupa bölünür [19] . 

1. Az məsrəf tələb edən suya qənaətedici texnologiyalar: tövsiyə olunan optimal 

suvarma rejimlərinə və şırımla suvarma texnikasının optimal elementlərinə uyğunluq; 

pilləli  artan filtrasiya əmsalı ilə suvarma; qısa şırımlarla suvarma; dəyişən şırnaqlı 

suvarma; subirriqasiyanın tətbiqi; ziqzaq şəkilli mikro şırımlar; kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin quraqlığa davamlı sortlarından istifadə; dərin kətmənləmə; yonca növbəli 

əkinlərinin tətbiqi; süni sipərəlrin (ekranların) yaradılması; hidrogellərin və polimerlərin 

tətbiqi. 

2. Yüksək xərc tələb edən suya qənaətedici texnologiyalar: damcı suvarma; 

yağışyağdırma, sinxron-impuls yağışyağdırma; torpaqaltı və torpaqdaxili suvarma; mikro 

suvarmanın müxtəlif növləri. 

Suya qənaət siyasətinin həyata keçirilməsi ucuz texnologiyaların tətbiqindən 

başlamalıdır. Tədricən suya qənaət edən texnologiyaların kapital tutumlu formalarına 

keçirilməlidir.  

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyinin uzun illərdən 

bəri ölkənin müxtəlif təbii-təsərrüfat şəraitinə malik bölgələrində kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin su tələbatının müəyyən edilməsi, mütərəqqi suya qənaət edən suvarma 

texnologiyalarının tətbiqi, torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması yolu ilə 

suvarma suyunun idarə edilməsi istiqamətində aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 

əsasında təlimat, tövsiyə, fermer təsərrüfatlarına kömək, elmi-texniki hesabatlar 

hazırlanmışdır [1].  

Az HvəM EİB-də son illər aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri əsasında yeni 

təsərrüfatçılıq şəraitinə uyğun, qlobal iqlim dəyişiklikləri nəzərə alınmaqla suya qənaət 

üsulları, kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarma texnika və  texnologiyaları və istehsalatda 

tətbiqinə dair tövsiyyələr  yenidən işlənib hazırlanmışdır [2]. 

Suya qənaət etmək üçün qeyri-ənənəvi yeni texnologiyalardan istifadə, xüsusilə 

inkişaf etməkdə olan kənd təsərrüfatı ölkələrində davamlı iqtisadi artıma nail olmaq üçün 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kənd təsərrüfatı bitkilərinnin yağış sularından və suvarma 

suyundan səmərəsiz istifadəsi problemi su qıtlığının çox vaxt məhdudlaşdırıcı amil kimi 

çıxış etdiyi yarımsəhra və arid rayonlarda əsas problemlərdəndir [21] . 

 Son illər ərzində elm adamları gələcəyin ehtiyaclarını ödəmək üçün müxtəlif suya 

qənaət edən texnologiyalar üzərində çalışırlar. Su qıtlığı,  kənd  təsərrüfatı  istehsalı,  ərzaq  
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təhlükəsizliyi və iqlim dəyişikliyi arasındakı əlaqənin hərtərəfli həlli üçün dünyada 

aparılan geniş tədqiqatlar sudan istifadənin səmərəliliyini yaxşılaşdıran və kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin məhsuldarlığını artıra bilən xüsusi superuducu polimerlər sinfinin kəşfinə 

səbəb olmuşdur [9,10,13,30].  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz az məsrəf tələb edən suya qənaət edən texnologiyalar 

qrupuna aid olan hidrogellər bu mərhələdə mühüm materiallardan biridir, və bu sahədə   

fərqli perspektivlərlə yeni tədqiqatların aparılması zəruridir. Hidrogel - torpaqda su 

təchizatını təmin edir [17]; suyu bitkilərə bərabər şəkildə ötürür; suvarma tezliyini 

əhəmiyyətli dərəcədə azaldır; öz çəkisindən 300-400, hətta 1000 dəfə çox həcmdə udur 

[5,8]; su çatışmazlığının təsirlərini məhdudlaşdırır; kəltənli torpağın strukturunu 

yaxşılaşdırır, sıxlığını azaldır və aerasiyanı artırır [10]; su və külək eroziyasına müqavimət 

göstərir; qida maddələrinin və mikroelementlərinin yuyulmasını azaldır, onları toplayır və 

saxlayır; kök sisteminin böyüməsini və inkişafını stimullaşdırır; bitkilərin böyüməsi 

proseslərini gücləndirir, onların qurumasını azaldır; torpaqda 5 ilə qədər aktiv fəaliyyət 

göstərir; bitkilərin məhsul  yığımından əkinə qədər məhv olmamasına  kömək edir; kökləri 

əhatə edərək bitkiləri uzun müddət su ilə təmin edir; yeni köklərin formalaşmasına və 

böyüməsinə kömək edir; suvarma arasındakı fasilələri 5-6 dəfə artırmağa və torpaqda kök 

zonasında nəmlik tərəddüdlərini azaltmağa imkan verir. Onlar nəinki rütubəti saxlamaq, 

həmçinin torpağın təbii sıxlığı,  məsaməliliyi,  temperaturu, su udma qabiliyyəti və s. kimi 

fiziki-kimyəvi xassələri və torpağın mikrobioloji mühiti kimi bioloji xüsusiyyətlərini 

saxlamaq üçün böyük potensiala malikdir [16,22]. Yüngül mexaniki tərkibli torpaqların 

susaxlama qabiliyyətinin, ağır torpaqların sukeçirmə qabiliyyətinin artırılmasına şərait 

yaradır [11,23]. Hidrogellərin tətbiqi həmçinin kənd təsərrüfatına yararsız torpaqları əkin 

dövriyyəsinə cəlb etməyə imkan verir. 

Hidrogel öz çəkilərindən yüzlərlə dəfə artıq nəmi özünəməxsus şəkildə udub 

saxlayan və quraqlıqda bitkilərə dozalarla nəm verən kristallardır. O, nəmi torpağın daha 

dərin qatlarına geləbənzər bir kütləyə toplayır və quraqlıq zamanı bu kütlə torpaqda bir 

növ akkumulyator kimi işləyir, tədricən kökləri su ilə təmin edir. Hidrogel suyu 1,3-1,4 

mpa təzyiqdə saxlayır, köklərin su udma təzyiqi isə təxminən 1,6-1,7 mpa təşkil edir [4]. 

Bu təzyiq fərqinə əsasən bitkilər hidrogelə  toplanmış suyu mənimsəyə  bilirlər. Hidrogel 

fəaliyyət müddətinin sonunda torpaq mikroflorası tərəfindən təbii yolla parçalanır, 

torpaqda və bitkilərdə zəhərli qalıqlar qoymur. Parçalanma məhsulları tamamilə 

təhlükəsizdir: ammonium, CO2 və su [13,25]. Bitki optimal şəraitdə olduğundan yoluxucu 

xəstəliklərə qarşı müqaviməti artır [14]. Bu, kimyəvi mühafizənin tələb olunan sayını və 

istifadə tezliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir, torpaqda və substratlarda 

uzun müddət su ehtiyatını artırır; suvarma tezliyini ən azı 50% azaldır;  bitkiyə suyun 

vahid çıxışını təmin edir; qida maddələrinin (kimyəvi elementlərin) yeraltı sulara 

axıdılmasını azaldır;  torpağın suvarılması və gübrələnməsi xərclərini azaldır [20]. 

Polimer hidrogelin çarpaz bağlanması kimyəvi və ya fiziki ola bilər. Qravitasiya 

axını və fiziki buxarlanmaya olan itkilər hesabına suyun udulması və saxlanılması polimer 

hidrogellərin xarakterik xüsusiyyətidir. Hidrogel tərəfindən udulan suyun əsas hissəsi 

(90%) polimerin boş məsamələrini doldurur. Gel tərəfindən saxlanılan nəmlik yalnız 

qorunmur, qranul içərisində suya sərbəst giriş dayandırıldıqdan sonra bitkilər üçün əlçatan 

olur [28,29]. Belə ki, onun əsas hissəsi bioloji mümkün potensiallar  sahəsində yerləşir. 

Nəticədə, torpağın rütubətlilik dövrü  əhəmiyyətli dərəcədə artır. 

Kənd təsərrüfatı polimerləri kimi işlənib hazırlanmış üç əsas hidrogel növü vardır: 
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1) nişasta-aşılanmış  sopolimerləri; 

  2) çarpaz bağlı poliakrilatlar;  

  3) akrilamid  vahidlərinin əsas faizini təşkil  edən çarpaz bağlı poliakrilamidlər və  çarpaz 

bağlı akrilamid sopolimerləri.  

Kənd təsərrüfatında daha uzun müddət aktiv qaldıqları  üçün sonuncu qrupdan olan 

hidrogellər  ticarə olunur. 

Təbii və ya sintetik olmasından asılı olaraq, mənşəyinə və hazırlanma üsuluna görə 

hidrogellər siniflərə bölünür.  Həmçinin onların fiziki quruluşundan asılı olaraq və 

kimyəvi tərkibinə görə: amorf (qeyri-kristal); yarımkristal: amorf və kristal fazaların 

mürəkkəb qarışığı; kristal  tərkibli olur. 

Hidrogellər  torpağa iki üsulla daxil olur: 

1) quru formada tətbiq. Quru polimer qumlu torpaqla qarışdırılaraq təxminən 15-25 sm də- 

rinlikdə torpaq daxilinə tətbiq olunur və sonra becərmədən əvvəl şişkinlik üçün isladılır. 

Polimer şişirdikdən sonra torpağın strukturu yaxşılaşır, suyun nüfuzu və saxlanma 

qabiliyyəti artır, səth su axını və eroziya azalır. Polimerlərin suyu udması uzun müddət 

tələb etdiyindən, bu üsul uzunmüddətli istifadəyə daha uyğundur;  

2) yaş formada tətbiq. Polimer məhlulu əvvəlcədən üst qatı nəmlənmiş  torpağa  püskürdü-  

lür, bundan sonra torpaq eroziyasının qarşısını alan suya davamlı aqreqatların  quruması 

baş verir. Bu dərhal səpin üçün xüsusilə  uyğundur və torpağın susaxlama  qabiliyyətinin 

zəif olması səbəbindən suvarma sistemlərində su sərfini  azaltmaq üçün istifadə oluna 

bilər. Həmçinin torpaq eroziyasını azaltmaq məqsədilə torpağın üst qatlarında istifadə 

olunur [30]. 

Dünya alimləri tərəfindən kənd təsərrüfatı məqsədli təbii komponentlərdən 

hazırlanan ekoloji baxımdan daha təhlükəsiz yeni nəsil  orqanik hidrogellər üzərində daim 

tədqiqatlar aparılır və istehsalata tövsiyyə olunur [7,24,31]. Fermerlərin fikrincə, belə 

texnologiyadan istifadə məhsuldarlığı iki dəfə artırmağa kömək edir və bunun üçün xeyli 

az su tələb olunur. 

Kənd təsərrüfatında hidrogel torpaqda su çatışmazlığı ilə bağlı problemlərin həlli 

üçün perspektivli bir üsuldur. Hollandiya, ABŞ, Avstraliya və bəzi Fars Körfəzi ölkələri 

artıq hidrogeli ənənəvi suvarma üsullarının ən yaxşı əvəzedicisi kimi tanıyıblar [35]. 

NƏTİCƏ. Xarici ölkələrdə hidrogellər artıq kənd təsərrüfatı istehsalında geniş 

şəkildə tətbiq edilsə də, ölkəmizdə hidrogellərin istifadəsi üzrə tədqiqatlar aparılmamışdır. 

Hidrogellərə Azərbaycan bazarında rast gəlinmir. Bu səbəbdən aparıcı kənd təsərrüfatı  

bitkilərinin su təminatı üçün hidrofilik polimerlərdən istifadə yeni texnoloji həll kimi 

mümkündür. Bununla əlaqədar olaraq, ölkədə polimer hidrogellərin istifadəsinin birinci və 

sonrakı illərində tarlada suya qənaət səmərəliliyinin səviyyəsini müəyyən etmək, kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin toxumlarının məhsuldarlığı və keyfiyyətinə,  həmçinin onların 

bitkilərin vegetasiya prosesinə, təsirini öyrənmək lazımdır. 

Bu baxımdan, hidrogellərin ölkənin müxtəlif rütubət əmsalına malik zonalarında 

müxtəlif təbii-iqlim və torpaq şəraitlərində aparıcı kənd təsərrüfatı  bitkilərinin su təminatı 

və məhsuldarlığına təsirinin  öyrənilməsi çox aktualdır.  

Tərəfimizdən dünya təcrübəsində (Türkiyə, ABŞ, Afrika ölkələri,  Braziliya,  Mek-  

sika, Çexiya, Polşa, Pakistan, Hindistan, Monqolustan, İndoneziya, ÇXR, Ukrayna,  Qaza- 

xıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və s.) müxtəlif stukturlu hidrogellərin fərqli şəraitdə 

müxtəlif kənd təssərrüfatı bitkilərinin su təminatına təsiri istiqamətində aparılmış çoxsaylı 

elmi-tədqiqat işləri araşdırılmış, sistemləşdirilmişdir. Bir sıra alım və tədqiqatçılarla  əlaqə 
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yaradılmış, təcrübələri haqda materiallar toplanılmışdır. Həmçinin, müxtəlif ölkələrdə 

istehsal olunan,  dünya bazarında istehlaka çıxarılan hidrogel məhsulları araşdırılmışdır 

[32,33,34]. 

Düşünürük ki, ölkəmizin fərqli torpaq tiplərində müxtəlif strateji bitkilər altında 

hidrogelin tətbiqi ilə suyaqənaətedici texnologiyanın araşdırılması və  işlənib  hazırlanma- 

sı, bu texnologiyanın effektivliyinə dair elmi əsaslandırılmış tövsiyələrin hazırlanması  

istiqamətində tədqiqat işləri aparılmalıdır.  
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APPLICATION OF POLYMERS IN AGRICULTURE IN ARID ZONES 
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 SUMMARY 

 

This article highlights the implementation of urgent measures to ensure water 

security in Azerbaijan, systematizes water-saving methods, irrigation techniques and 

technologies of agricultural crops depending on investment. The properties, types, and 

methods of penetration into the soil of hydrogel, which is an important material in the 

low-cost water-saving stage, have been studied. The development of water-saving 

technology with the application of hydrogel under different strategic plants in different 

soil types of the country is justified. 

 

     ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

          В АРИДНЫХ ЗОНАХ 

 

            С.М.Шахмалиева 

 

             РЕЗЮМЕ 

 

В статье освещается реализация неотложных мер по обеспечению водной 

безопасности Азербайджана, систематизируются водосберегающие приемы, 

техники и технологии орошения выращивании сельскохозяйственных культур в 

зависимости от инвестиций. Изучены свойства, виды и способы проникновения в 

почву гидрогеля, являющегося важным материалом малозатратного 

водосберегающего этапа. Обоснована разработка водосберегающей технологии с 

применением гидрогеля под разные стратегические растения в разных типах почв 

страны. 
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        Giriş 

 Süd turşusu bakteriyaları (STB) insanların məişətinə çox qədim dövrlərdən daxil 

olmuş böyük tətbiqi əhəmiyyətə malik olan mikroorqanizmlər qrupudur. Bunlar 

qrammüsbət, katalaza- və oksidazamənfi mikroaerofil bakteriyalardır [7]. Adətən 

təhlükəsiz hesab edilirlər. Müxtəlif qida və yem məhsullarının fermentasiyasında və 

qorunub saxlanılmasında ya təbii rezident mikrofloranın nümayəndələri kimi, ya da 

nəzarət olunan şəraitdə maya kimi STB əhəmiyyətli rol oynayırlar [10]. Onların 

antaqonistik təsirləri sintez və ifraz etdikləri üzvi turşular, qida mənbəyi uğrunda mübarizə 

və antimikrob təbiətli metabolitlərin sintezi ilə bir başa əlaqədardır [13]. Həmin 

metabolitlərdən biri də bakteriosinlərdir. Onlar ribosomlarda sintez olunan peptid təbiətli 

maddələr olub, bakteriyalar tərəfindən yanaşı yaşayan filogenetik qohum və uzaq mikrob 

populyasiyaların inkişafının qarşısını alırlar [6, 9]. STB bakteriosinləri kifayət qədər 

biotexnoloji tətbiq perspektivlərinə malik olub, nisbətən asan əldə edilən, insan üçün 

zərərsiz, turş mühitə dayanıqlı və proteolitik fermentlərin təsirinə həssasdırlar [15]. 

Onların bir çoxu istiliyin təsirinə qarşı qeyri-həssas olub, dondurulmuş və ya soyudulmuş 

vəziyyətdə, həmçinin qurudulmuş formada öz antimikrob fəallıqlarını qoruya bilirlər. Bəzi 

bakteriosinlər (nizin, pediosin və enterosin AS-48) artıq qida qoruyucuları kimi istifadə 

edilirlər [5]. 

 Məlum olduğu kimi, artıq Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, 

Pediococcus, Leuconostoc və Carnobacterium cinslərinə aid STB növlərindən 300-dən 

çox bakteriosin ayrılmış və xarakterizə edilmişdir. Həmin bakteriosinlərin hər biri 

özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik fərdi antimikrob təbiətli metabolitlərdirlər [17]. Lakin 

bakteriosinlərin təbii qida qoruyucuları kimi müxtəlif sahələrdə tətbiqi real olduğundan, 

onların olan tədqiqi yenə də intensiv davam etdirilir.  

 Lactobacillus delbrueckıı spp. lactıs A7 tərəfimizdən ana südü nümunəsindən 

izolə edilmiş ciddi antimikrob fəallığa malik bakteriosinogen ştamdır. Maraqlıdır ki,  hələ- 

lik bu növə məxsus bakteriosinogen STB haqqında məlumatlara rast gəlinmir. Onun sintez 

etdiyi bakteriosinəbənzər metabolitin (BBM) ilkin  preparatının  bir  sıra  xüsusiyyətləri,  o 

UOT № 637.1 
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cümlədən, sintez dinamikası [2], antimikrob təsir spektri [1], sintezinə mühit amillərinin 

təsiri [3], həmçinin bəzi probiotik xassələri tərəfimizdən tədqiq edilmiş və  bir sıra tətbiq 

potensialı aşkar edilmişdir. Bununla belə, ştamın BBM-in molekulyar xüsusiyyətləri 

hələlik xarakterizə edilməmişdir. 

 Tədqiqat işimizin əsas məqsədi L. delbrueckıı spp. lactıs A7 ştamının antimikrob 

təbiətli peptidinin qismən təmizlənməsi və bəzi xarakterik cəhətlərinin müəyyən 

edilməsindən ibarət olmuşdur. 
  

           Material və metodika 

 Tədqiqatlarımızda L. delbrueckıı spp. lactıs A7 ştamı BBM produsenti kimi, L. 

monocytogenes 302 isə passiv ştam kimi istifadə edilmiş və müvafiq olaraq MRS (A7) və 

BHİ (302) qidalı mühitlərində 370C temperaturda yetişdirilmişdir. Produsent ştamın 

böyümə dinamikası spektrometrik üsulla, 600 nm dalğa uzunluğunda 2 s intervalla, onun 

antimikrob fəallığı isə eyni intervalla  diffuziya üsulu [17] ilə öyrənilmişdir. İlkin 

bakteriosin preparatı 10 dəfə durulaşdırılmış və xüsusi (d-8 mm) oyuqlarda diffuzion 

analiz həyata keçirilmişdır. 

 Antimikrob fəallıq təcrübənin məqsədindən asılı olaraq 2 üsulla, ya oyuq 

ətrafında yaranan şəffaf zonanın diametrinə (mm), ya da ilkin preparatın passiv ştama 

qarşı qazonda fəallıq göstərən maksimum  durulaşdırma dərəcəsinin əks ədədi qiyməti 

kimi müəyyən edilmiş və ŞV/ml ilə ifadə edilmişdir. 

 Bakteriosin preparatının qismən təmizlənməsi modifikasiya olunmuş adsorbsiya-

desorbsiya üsulu ilə həyata keçirilmişdir [16]. Bu məqsədlə 1 L MRS bulyonu üzərinə fəal 

A7 ştamının gecə kulturası (1mkl/ml) əlavə edilmiş və 16 s becərilmişdir. Hüceyrə 

kulturası 25 dəq müddətində qaynar su hamamında qızdırılmış və otaq temperaturu 

şəraitində tədricən soyudulmuşdur. Kulturanın pH-ı 4,2 M NaOH vasitəsilə 6,2-yə 

qaldırılmış və 40C temperaturda 16 s müddətində qarışdırılmışdır. Suspenziyadan 

bakteriyalar sentrifuqada 9000 rpm/20 dəq. çökdürüldükdən sonra supernatant atılmış, 

çöküntü 3 dəfə 5mM natrium fosfat (pH 6,5) buferi ilə yuyulmuşdur. Çöküntüdə 

hüceyrələr 1 M KCl (pH 1,5 – 5% fosfat turşusu ilə) məhlulunun minimal həcmində 

suspenziya vəziyyətinə gətirilmiş, 12 s 40C-də qarışdırılmışdır. Qarışdırdıqdan sonra 

suspenziya sentrifuqada 9000 rpm/20 dəq çökdürülmüş, çöküntü kənar edilmiş, 

supernatant qismən təmizlənmiş bakteriosin preparatı kimi istifadə edilmişdir. 

 Qismən təmizlənmiş preparatın elektroforetik tədqiqi üçün Schagger və Jagow 

(1987) üsulundan istifadə edilmiş, onun üzərinə 4% NaDS, 20% qliserol və 0,07% 

bromfenol mavisi əlavə edildikdən sonra Mini Protean II Gel Electrophoresis cihazında 

15% akrilamid gelində həyata keçirilmişdir [14]. 

 Bakteriosin preparatının antimikrob fəallığına temperatur və pH-ın təsir 

xüsusiyyətlərini Gong və b. (2010) üsulu ilə öyrənilmişdir [12]. Bunun üçün, preparat su 

hamaında müxtəlif temperatur (40C – 1000C)  şəraitlərində 30 dəq, avtoklavda isə (1210C) 

15 dəq qızdırılmışdır. Preparat məhlulunun pH göstəricisi 0,1N NaCl və 0,1N NaON 

vasitəsilə pH3-pH9 intervalında dəyişdirilmişdir. Antimikrob fəallıq diffuziya üsulu ilə 

təyin edilmiş, kontrol variant kimi təsirə məruz qalmamış fəal preparatdan istifadə 

edilmişdir.  

 Bakteriosinin antimikrob fəallıq spektri L. bulgaricus 340, L. lactis sub. lactis 

DF04 (qrammüsbət), L. brevis F145, L. innocua CIP 80.11, L. monocytogenes 104, L. mo- 

nocytogenes 302, S. aureus CIP 9973 (qrammüsbət, şərti patogen), E. coli BAS 23355, E. 

coli ATCC 25922, E. coli CIP 104368 (qrammənfi şərti  patogen),  C.  pseudotropicalis  S. 
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cerevisiae DSH213.83 (maya göbələyi), F. graminearium CBS 1385, F. culmorum 302, F. 

culmorum 0103, F. culmorum 0109, A. niger CCM 8189, P. aurantiogriseum (kif 

göbələyi) kimi neytral, şərti patogen bakteriyalara və göbələklərə qarşı sınaqdan 

keçirilmişdir. 
 

           Nəticələr və onların müzakirəsi 

 Produsent ştamın 24 s müddətində böyümə, qidalı mühitin pH göstəricisini 

dəyişmə və BBM sintezi dinamikası şəkil 1-də öz əksini tapmışdır. Buradan göründüyü 

kimi, A7 ştamının böyüməsinin laq fazası çox qısa olmuş və artıq 3 s inkubasiyadan sonra 

onun ilkin optiki sıxlığı kifayət qədər artmışdır. Ştamın böyüməsinin eksponensial fazası 

becərilmənin 14-cü saatına qədər davam etmiş və sonra öz yerini stasionar fazaya 

vermişdir. Maraqlıdır ki, 24 s davam edən kultivasiya müddətinin sonuna kimi stasionar 

faza davam etmişdir. Adətən kulturaların böyümə dinamikasında müəyyən dövrdən sonra 

zəifləmə fazası müşahidə edilir. Lakin, bizim təcrübəmizdə stasionar fazanın daha uzun 

müddət saxlanılması mühitə əlavə edilmiş produsentin başlanğıc titrinin nisbətən az 

olması ilə izah edilə bilər. Belə ki, daha seyrək populyasiyada inkişafın zəifləməsinə səbəb 

olan amillərin mühitdə toplanması daha gec baş verir və bakteriyaların sağ qalma ehtimalı 

artır. 

 Mühitin pH göstəricisinin dəyişmə dinamikası kulturanın böyümə dinamikası ilə 

tərs mütənasib olaraq azalmış və 12 s sonra kultura mühitinin ilkin pH 6,5 -dən pH 5,2 -yə 

qədər azalmışdır. Bu göstərici becərilmənin sonuna qədər dəyişməmişdir.  
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Şəkil 1. L. delbrueckıı spp. lactıs A7 ştamının böyümə, mühiti turşlaşdırma və bakteriosin sintezi 

dinamikası 
 

 BBM sintezi dinamikasına gəldikdə, becərmənin artıq 4-cü saatında kultura 

mayesində antimikrob fəallıq müşahidə edilmiş və eksponensial fazanın sonuna qədər 

onun artımı davam etmişdir. Belə qısa zamanda kultura mayesində antimikrob fəallığın 

qeydə alınması bu fəallığa səbəb olan maddənin ilkin metabolitlər sırasına aid olmasına 

dəlalət edir. Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən, antmikrob xassəli  ilkin  metabolitlər  peptid 

təbiətli birləşmələr olub, bu xassəsinə görə onlar kulturanın inkişafının stabil fazasının 

sonunda mühitə ifraz olunan klassik antibiotiklərdən fərqlənirlər [17].  Kultivasiya  dövrü- 
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nün 12-14 saatında eksponensial faza tədricən bitmiş və BBM aktivliyi özünün maksimal 

qiymətinə (1600 ŞV/ml) çatmışdır. Lakin, antimikrob fəallıq getdikcə azalmış və 

kultivasiyanın sonunda maksimal fəallığın 25% itirilmişdir. Görünür, Yang və 

əməkdaşlarının müşahidə etdikləri kimi, mühitdə turşuluğun azalması və populyasiyada 

bakteriyaların sayının artması BBM molekullarının bir hissəsinin produsentin səthinə 

adsorbsiyasına səbəb olmuş və ümumi antimikrob fəallıq azalmışdır [16].   

  Qeyd etdiyimiz kimi, L. delbrueckıı spp. lactıs A7 ştamı MRS mühitində 16 s 

becərilmişdir. Sintez və ifraz olunmuş fəal peptid molekullarının adsorbsiyası başa 

çatdıqdan sonra mühitdə BBM fəallığı müşahidə edilməmişdir. Bu isə, öz növbəsində 

bakteriosin molekullarının əksəriyyətinin produsent hücyrə membranına adsorbsiya 

olunmasına dəlalət edir. Cədvəl 1-də produsent ştamın bakteriosinəbənzər metabolitinin 

qismən təmizlənmə profili əks etdirilmişdir. Təmizlənmə prosesinin sonunda bakteriosin 

preparatı təxminən 32 dəfə təmizlənmiş və onun antimikrob fəallığı 1130 ŞV/ml 

səviyyəsində olmuşdur.  

  Ədəbiyyat məlumatlarına görə, adsorbsiya-desorbsiya üsulu ilə qismən 

təmizlənmiş digər bakteriosin preparatlarının təmizlənmə dərəcəsi 18,6 [16] və 13,5 [4] 

dəfə olmaqla bizim nəticələrdən orta hesabla 35% aşağı olmuşdur. Yaranmış fərqi, bir 

tərəfdən tədqiq olunan fərqli produsent ştamların növ spesifikliyi ilə, digər tərəfdən isə 

müəlliflər tərəfindən istifadə olunan üsulun tərəfimizdən kifayət qədər ciddi modifikasıya 

olunması ilə əlaqədar olması qənaətindəyik [4].   
 

                                                                                                                                       Cədvəl 1 

L. delbrueckıı spp. lactıs A7 ştamının bakteriosininin qismən təmizlənmə profili 
 

Nümunə Həcm (ml) Ümumi fəal 

lıq (ŞV/ml) 

Ümumi zü- 

lal (mq) 

Xüsusi fəal- 

lıq(ŞV/mq) 

Təmizlənmə  

dərəcəsi (x) 

Steril super- 
natant 

100 1640 13,8 118,8 1 

Təmizlənmiş 

preparat 

10 1130 0, 3 3766 31,7 

 

  Şəkil 2-də tədqiq olunan ştamın antimikrob təbiətli peptidinin elektroforetik 

analizinin nəticəsi öz əksini tapmışdır. Elektroforeqrammadan göründüyü kimi, 

antimikrob təbiətli polipeptid zəncirinin molekul çəkisi 3,49 kD-dan aşağıdır.  

  
Şəkil 2. L. delbrueckıı spp. lactıs A7 ştamının bakteriosinəbənzər maddəsinin    elektroforeqramması 
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  Belə kiçikmolekullu bakteriosinlər I sinif bakteriosinlərə aid olub lantibiotiklər 

adlanır. Onların molekul çəkiləri adətən 2-4 kDa intervalında olur [8, 11]. Bu sinifə aid 

olan bakteriosinlər STB-lərin Lactococcus lactis, Lactobacillus sakei, Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus acidophilus kimi bəzi növləri tərəfindən sintez olunaraq əsasən 

qrammənfi və qrammüsbət bakteriyaların inkişafının qarşısını alırlar [17]. Lakin, L. 

delbrueckıı spp. lactıs növü tərəfindən lantibiotiklərin sintezi barədə məlumata ədəbiyyat 

mənbələrində rast gəlinməmişdir.  

  Təcrübələrimiz L. delbrueckıı spp. Lactıs A7 ştamının BBM-inin temperatur və 

pH-a qarşı həssaslığının tədqiqi ilə davam etdirilmiş və alınan nəticələr cədvəl 2-də öz 

əksini tapmışdır. Göründüyü kimi, istər aşağı, istərsə də yuxarı temperatur göstəriciləri 

bakteriosinin antimikrob fəallığına praktiki olaraq heç bir təsir göstərməmişlər. Belə ki, 

40C - 1210C intervalında dəyişən mühitdə qazonda oyuqətrafı təmiz zonanın diametri 24 

mm olmuşdur. Tədqiq olunan bakteriosin preparatının termostabilliyi onun termiki 

işlənməyə məruz qalan müxtəlif qida və yem məhsullarının istehsalında müvəffəqiyyətlə 

istifadə edilməsinə şərait yaradır. Bundan əlavə, preparatın termostabilliyi lantibiotiklər 

sinifinin digər bakteriosinləri üçün də xarakterik olduğundan tədqiq olunan fəal 

metabolitin I sinif bakteriosinlərə aid olması ehtimalını artırır [8]. 

  Mühitin pH-ının bakteriosinin antimikrob fəallığına təsirinə gəldikdə isə, müəyyən 

edilmişdir ki, mühitin sözügedən effektorun pH 5,0 – pH 9.0 qiymətlərində preparatın 

fəallığı stabil qalmış və ingibirə zonasının diametri 24 mm olmuşdur. Lakin, turş mühitdə 

(pH 3,0) bakteriosin preparatının fəallığında əhəmiyyətli dərəcədə azalma müşahidə 

edilmiş və ingibirə zonasının diametri 24 mm-dən 16 mm-ə qədər azalmış və kontrol 

variantla (pH 6,5) müqayisədə fəallığın cəmi 67 % qalmışdır (Cədvəl 2).  
 

Cədvəl 2 

L. delbrueckıı spp. Lactıs A7 ştamının qismən təmizlənmiş BBM-inin antimikrob fəallığına 

temperatun və pH-ın təsiri 
 

V№ Effektor İngibirə zonası (mm) Qalıq antimikrob fəallıq (%) 

 Temperatur (0C)   

1 Kontrol variant 242 100 

2 4 243 100 

3 20 241 100 

4 37 242 100 

5 70 241 100 

6 100 243 100 

7 121 243 100 

 pH   

1 3 162 66,7 

2 5 241 100 

3 7 243 100 

4 9 241 100 
 

  Tədqiq olunan bakteriosin preparatının termostabilliyi və mühitin müxtəlif pH 

göstəricisilərinə qarşı davamlı olması onun geniş çeşidli qida və yem məhsullarının bioloji 

təhlükəsizliyinin qorunması üçün tətbiq imkanlarını genişləndirir. 
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  Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı antimikrob xassəli maddəni, o cümlədən 

bakteriosinləri bu və ya digər qida məhsullarının cürümə bakteriyalarından və şərti-

patogen mikroblardan mühafizəsinə cəlb etməzdən əvvəl onun antimikrob təsir spektrinin 

öyrənilməsi vacib şərtdir. Bu səbəbdən də L. delbrueckıı spp. lactıs A7 ştamının müvafiq 

xassəsi öyrənilmiş və alınan nəticələr cədvəl 3-də əks etdirilmişdir. Cədvəldən görünür ki, 

yoxlanılan 22 passiv mikroorqanizmin 10 ədədi ştamın BBM -inə qarşı həssas olmuşlar. 

Buraya Q+ bakteriyalardan L. brevis növünün  F145 və F1106 ştamları  L. bulgaricus 340, 

L. lactis sub. lactis DF04, Li. innocua CIP 80.11, L. monocytogenes növünün 104 və 302 

ştamları, Q- bakteriyalardan isə E. coli növünün BAS 23355, ATCC 25922, CIP 104368 

ştamlar aid olmuşlar. Sınaqdan keçirilmiş digər 12 passiv ştam nümunələri isə tədqiq 

olunan bakteriosinin təsirinə qarşı davamlılıq nümayiş etdirmişlər. Davamlı ştamlar 

arasında həm Q+ (E. faecales, E. faecium P13, L. innocua DSM 20649, L. ivanovii) və Q- 

bakteriyalar (P. fluorescens 69.13 T, Sl. enterica,  Sl. enteritidis ATCC 13076, Sl. 

montevideo), həm də maya (C. pseudotropicalis, Sa. cerevisiae DSH213.83) və kif 

göbələkləri (F. graminearium CBS 1385) olmuşlar.  
 

                                                                                                                                       Cədvəl 3 

L. delbrueckıı spp. lactıs A7 ştamının qismən təmizlənmiş BBM-inin antimikrob təsir spektri 

Passiv mikroorqanizmlər Mühit Fəallıq Passiv mikroorqanizmlər Mühit Fəallıq 

E. faecales М17 0 St. aureus CIP 9973 BHI 0 

E. faecium P13 М17 0 E. coli BAS 23355 LB 182 

Lb. brevis F145 MRS 142 E. coli ATCC 25922 LB 181 

L. brevis F1106 MRS 163 E. coli CIP 104368 LB 183 

L. bulgaricus 340  MRS 203 P. fluorescens 69.13 T BHI 0 

L. lactis sub. lactis DF04 BHI  131 Sl. enterica   BHI 0 

Li. innocua CIP 80.11 BHI 133 Sl. enteritidis ATCC 13076 BHI 0 

L. innocua DSM 20649 BHI 0 Sl. montevideo BHI 0 

L. ivanovii BHI 0 C. pseudotropicalis YPD 0 

L. monocytogenes 104 BHI 212 S. cerevisiae DSH213.83 YPD 0 

L. monocytogenes 302 BHI 221 F. graminearium CBS 1385 YPD 0 
 

 Beləliklə, ana südündən izolə edilmiş L. delbrueckıı spp. lactıs A7 ştamının 

sintez etdiyi peptid təbiətli antimikrob maddə (BBM) adsorbsiya-desorbsiya üsulu ilə 

qismən təmizlənmiş və xarakterisə edilmşdir. Müəyyən edimişdir ki, produsent ştamın fəal 

maddəsi ilkin metabolitlərdən olub, becərmənin erkən vaxtlarında (4 s sonra) kultura 

mayesinə ifraz edilmişdir.   Onun molekul çəkisi 3,49 kDa-dan kiçik olmuşdur. Qismən 

təmizlənmiş bakteriosin preparatı termostabil və turşuya davamlı olmaqla temperaturun 

40C - 1210C və mühitin pH 3- pH 9 intervalında fəallığını saxlamışdır. Təmizlənmiş 

bakteriosin onun ilkin preparatı ilə müqayisədə daha geniş antimikrob təsir spektrinə 

malik olmuş, in vitro şəraitdə L. brevis F145 və F1106,  L. bulgaricus 340, L. lactis sub. 

lactis DF04, Li. innocua CIP 80.11, L. monocytogenes 104 və 302, E. coli BAS 23355, 

ATCC 25922, CIP 104368 kimi qrammənfi və qrammüsbət bakteriyaların inkişafının 

qarşısını almışdır. Göstərilən xarakterik xüsusiyyətlər produsent ştamın və onun BBM-

inin fermentasiya üsulu ilə hazırlanmış bir sıra qida və yem məhsullarının bioloji 

mühafizəsində geniş tətbiqi əhəmiyyətə malik olmasına dəlalət edir. 
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CHARACTERISTIC FEATURES OF  BACTERIOCIN LICE INHIBITORY 

SUBSTANCE OF LACTOBACILLUS DELBRUECKII SPP. LACTIS A7 

 

V.Sh.Zulfigarova 

 

SUMMARY 

 

 The antimicrobial peptide substance of the L. delbruecki spp lactis A7 strain was 

partially purified by the adsorption-desorption method and characterized. Its molecular 

weight was less than 3.49 kDa. The partially purified bacteriocin preparation was 

thermostable and retained its activity at medium pH in the pH range of 3–9. The purified 

bacteriocin had a broader spectrum of antimicrobial activity than its parent drug, 

preventing the growth of a number of Gram-negative and Gram-positive bacteria in-vitro. 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАКТЕРИОЦИНОПОДОБНОГО 

ВЕЩЕСТВА ШТАММА LACTOBACILLUS DELBRUECKII SPP. LACTIS A7 

 

           В.Ш.Зульфигарова 

 

            РЕЗЮМЕ 

 

 Методом адсорбции-десорбции частично очищена и охарактеризована 

антимикробная субстанция пептидной природы штамма L. delbruecki spp lactis A7. 

Её молекулярная масса была менее чем 3,49 кДа. Частично очищенный препарат 

бактериоцина был термостабильным и сохранял свою активность при рН среды в 

диапазоне рН 3-9. Очищенный бактериоцин, по сравнению с его исходным 

препаратом, обладал более широким спектром антимикробного действия, in vitro 

предотвращая рост ряда грамотрицательных и грамположительных бактерий. 
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Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən, dermatoloji xəstələnmə strukturunda ekzema 18-

40% təşkil edir, lakin xəstəliyin klinik formaları arasında mikrob ekzeması 12-27% halda 

müəyyən edilir [5, 6]. Ekzema zamanı əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi 

dermatozlar zamanı bütün əmək qabiliyyətini itirmə hallarının 36%-dir. Hospitalizasiya 

olunan xəstələr arasında ekzemalı xəstələrin payı 30%-dən artıqdır [1, 7]. 

Çoxsaylı elmi tədqiqatların nəticələri göstərir ki, ekzema polietioloji xəstəlikdir və 

onun etioloji amilləri arasında St.aureus, Proteus vulgaris, N.meningitidis, Cl.perfringens, 

Cl.histolyticum, Cl.septicum, Pseudomonas aeroginosa qeyd olunur. Ekzematoz 

proseslərin yarısından çoxunda Candida cinsindən olan mayaya bənzər göbələklərin 

rolunun artması qeyd olunur [2-4]. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, mikrob ekzeması zamanı dərinin biosenozunun 

vəziyyətinin qiyməiləndirilməsi, etioloji törədicilərin spektrinin müəyyən edilməsi çox 

vacibdir. 
 

Material və müayinə üsulları 

Respublika Dəri-Zöhrəvi dispanserinə 2019-cu ildə müraciət etmiş 86 nəfər mikrob 

ekzeması olan pasiyent müşahidə altında olmuşdur. Onlardan 51 nəfəri kişi (59,3%), 35 

nəfəri isə qadın (40,7%) olmuşdur. Bütün xəstələr ənənəvi üsullarla müayinə olunmuşlar 

(şikayətlərin soruşulması və anamnez toplanması, ümumi baxış, qanın, sidiyin ümumi 

müayinəsi). Ehtiyac olduqda endokrinoloq, ginekoloq və allerqoloq məsləhəti 

aparılmışdır. Mikrob ekzemasının gedişinin ağırlıq dərəcəsini qiymətləndirmək üçün əsas 

göstərici - dermatoloji indeks hesablanmışdır. 

Mikrob ekzeması olan xəstələrdə dərinin biosenozunun vəziyyətinin öyrənilməsi 

klassik mikribioloji üsulla aparılmışdır. Patoloji materialın mikroflorasının kəmiyyət 

göstəriciləri koloniyaəmələgətirmə vahidinin (KƏV) təyin edilməsilə müəyyən edilmişdir. 

 

UOT № 61.616.5-616.58 
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Tədqiqatın nəticələri və müzakirə 

Müayinə olunan xəstələrin yaşı 18-62 yaş həddində olmuşdur. Mikrob ekzeması 

olan xəstələrin müayinəsi göstərdi ki, mikrob ekzeması daha çox 18-40 yaş qrupunda 

qeydə alınmışdır. Bu yaş qrupunda qadınlar kişilərə nisbətən çox olmuşlar. 40-62 yaş 

qrupunda isə kişilər üstünlük təşkil etmişdir. Mikrob ekzeması olan xəstələrdə tipik forma 

63 nəfərdə (73,3%), paratravmatik forma 23 xəstədə (26,7%) aşkar olunmuşdur. 

Xəstələrin əksəriyyətində xronik mikrob ekzemasının kəskinləşməsi (61 nəfər, 70,9%) və 

yarımkəskin forma (25 nəfər, 29,1%) qeyd olunmuşdur. Xəstələrin çoxu mikrob 

ekzemasından 1 ildən çox əziyyət çəkirdilər – 59 xəstə (68,6%), 27 nəfər (31,4%) 5 ildən 

çox müşahidə olunmuşdur. Müşahidə altında olan xəstələrdə tipik mikrob ekzeması 18-40 

yaş qrupunda, paratravmatik forma daha çox 41-62 yaş həddində qeydə alınmışdır. 

Xəstələrin çoxunda mikrob ekzeması xronik residivləşən formada müşahidə olunmuşdur. 

Ağırlaşmaların sayı ildə orta hesabla 2-3 dəfə olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

ağırlaşmalar daha çox mikrob ekzemasının tipik forması zamanı müşahidə olunur. Mikrob 

ekzeması olan xəstələrin əksəriyyətində 63 (73,3%) ağırlaşmalar daha çox payız və yaz 

mövsümündə müəyyən edilmişdir. 

Müşahidə altında olan xəstələrdə mikrob ekzeması ocaqları daha çox çiyin nahiyəsi 

(31,4%) və üzdə (29,1%), daha az isə daban (12,1%) və bud nahiyəsində (10,9%) lokalizə 

olunmuşdur. Dəri örtüyünün açıq sahələrində (üz, boyun, barmaqlar və daban) tipik 

lokalizasiya 70,9% xəstədə müəyyən edilmişdir. Yuxarı ətraflar aşağı ətraflara nisbətən 

patoloji prosesə daha çox cəlb olunmuşdur (31,4% 26,7%-ə qarşı). 

Müxtəlif yaş qrupları və cinsdən asılı olaraq mikrob ekzemasının rastgəlmə tezliyi 

aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır. 
 

Cədvəl 

Müxtəlif yaş qrupları və cinsdən asılı olaraq mikrob ekzemasının rastgəlmə tezliyi 
 

Yaş qrupları n % 

18-29 yaş 19 22,1 

30-39 yaş 27 31,4 

40-49 yaş 24 28,0 

50 yaş yuxarı 16 18.5 

Kişilər 51 59,3 

Qadınlar 35 40,7 

Cəmi 86 100,0 
 

Cədvəldən göründüyü kimi, mikrob ekzeması müayinə olunan bütün xəstələrdə 

aşkar olunmuşdur (100%). Mikrob ekzemasının maksimal aşkar olunması 30-39 yaş 

qrupunda qeydə alınmışdır (31,4%). 

Mikrob ekzeması olan xəstələrin 58-də (67,4%) yanaşı gedən xəstəliklər olmuşdur. 

Zərərli vərdişlər (spirtli içki qəbulu, siqaret çəkmək) 41 nəfərdə (47,7%) qeydə alınmışdır.  

Mikrob ekzeması olan xəstələrdə dəri zədələnmələri ocaqlarında mikrofloranın 

strukturunun öyrənilməsi aparılmışdır. 

Bununla yanaşı, 18-55 yaş həddində klinik sağlam şəxslərdə (40 nəfər) də dəri 

mikroflorasını da tədqiq etmişlər. Mikrob ekzeması olan xəstələrdə dəri 

mikrobiosenozunun həm kəmiyyət göstəricilərinə, həm də növ tərkibinə görə pozulması 

aşkar edilmişdir. Müayinə olunan 86 nəfərdə dəri zədələnmələri sahəsindən 

Staphylococcus aureus 61 (70,9%) nəfərdə, St.epidermidis 25  (29,1%)  nəfərdə,  St.sapro-  
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phytus 27 (31,4%) nəfərdə müəyyən edilmişdir. 19 (12,8%) nəfərdə Streptococcus 

pyogenes, 11 (12,8%) nəfərdə Proteus, 7 (8,1%) nəfərdə Klebsiella və 9 nəfərdə (10,5%) 

nəfərdə E.coli identifikasiya edilmişdir. 

53 (61,6%) xəstədə mikroorqanizmlər monokultura kimi, 33 (38,4%) xəstədə isə 2, 

ya da 3 mikroorqanizm assosiasiyası halında təcrid edilmişlər. Stafilokoklar monokultura 

şəklində 50,0% halda (St.aureus – 40% xəstədə, St.epidermidis – 10% xəstədə), 

St.pyogenes isə 9,7% təsadüfdə aşkar olunmuşdur. 

Müayinə olunan 25 (29,1%) xəstədə stafilokoklar ya digər növ stafilokoklarla, ya 

da digər mikroorqanizmlərlə assosiasiyada qeydə alınmışlar. 

Mikrob ekzeması olan 71 (82,6%) xəstədə təcrid edilən kulturada yüksək dərəcəli 

çoxalma (Petri kasasında 100 KƏV qədər), sağlam şəxslərdə isə 20 KƏV qədər, 15 

xəstədə (17,4%) isə çox yüksək çoxalma (Petri kasasında tam çoxalma) müşahidə 

olunmuşdur. Mikrob ekzeması olan xəstələrdə dəri zədələnmələri sahəsində mikrofloranın 

çoxalma intensivliyi orta hesabla 74,3±3,3 KƏV olmuşdur ki, bu da sağlam şəxslərdən 

aşkar edilən mikrofloranın çoxalma intensivliyindən 5 dəfə artıqdır (p<0,001). 

Aparılan müayinələrin nəticələrinin təhlili göstərdi ki, mikrob ekzeması zamanı 

etioloji amil kimi əsas etibarilə qrammüsbət koklar – Staphylococcus və bir qədər az 

Streptococcus növlərinin artımı qeyd olunur. 

Mikrob ekzeması zamanı dəri zədələnməsi ocaqlarında qram-mənfi bakteriyaların 

da sıxlığı artmışdır. Göründüyü kimi, St.aureus və S.pyogenes kimi patogen 

mikroorqanizmlər digər rezident mikroflora nümayəndələri – S.epidermidis, 

Corynobacterium və b. Sıxışdıraraq, onların yerinə keçmişdir. Mikrob ekzeması zamanı 

daha çox patogen mikrofloranın fəallaşması görünür. 

Aparılan  tədqiqat  nəticələrinin mövzu üzrə ədəbiyyat məlumatları ilə müqayisəli 

təhlili həyata keçirilmişdir. Belə ki, N.M.Olexnoviç (2001) və V.F.Orxin (2002) 

məlumatlarına əsasən dermatoloji xəstələnmə strukturunda mikrob ekzemasının xüsusi 

çəkisinin 12-27% təşkil etdiyi göstərilir.  Bizim tədqiqatların nəticələrinə əsasən bu 73,3% 

olmuşdur. Digər müəlliflərin qeyd etdiyi kimi hospitalizasiya olunmuş xəstələr arsında 

mikrob ekzeması olan xəstələrin payı 30%-dən artıqdır (1,7).  

Əldə etdiyimiz nəticələr göstərir ki, daha çox mikrob ekzemasının tipik forması - 

73,3%, daha az paratravmatik forması - 26,7% qeyd olunur. Lakin bununla belə xəstələrin 

əksəriyyətində xronik mikrob ekzemasının kəskinləşməsi müşahidə olunur - 70,9%. 

  Mikrob ekzeması mövzusu üzrə araşdırdığımız çoxsaylı elmi mənbələrin 

təhlilindən aydın olur ki, mikrob ekzemasının etioloji amillərinin spektri çox genişdir və 

etioloji amillər arasında patogen və şərti-patogen mikroorqanizmlərin ən müxtəlif 

növlərinə rast gəlinir (2-4). Aparılan tədqiqatların nəticələri mikrob ekzeması olan 

xəstələrdə etioloji törədici kimi əsas etibarilə qrammüsbət koklar-Staphylococcus və bir 

qədər az Streptococcus növlərinin artımını göstərir.      

Beləliklə, tədqiqatlar göstərdi ki, mikrob ekzeması olan xəstələrdə dəri 

zədələnmələri ocaqlarında disbioz və yüksək sıxlıqda patogen mikroorqanizmlərin 

üstünlük təşkil etməsi qeyd olunur: 

1. Mikrob ekzeması daha çox 18-40 yaş qrupunda qeydə alınmışdır. Bu yaş qrupunda  

qadınlar kişilərə nisbətən çox olmuşlar. 

2. Mikrob ekzeması olan xəstələrdə tipik  forma  63  nəfərdə  (73,3%),  paratravmatik 

forma 23 xəstədə (26,7%) aşkar olunmuşdur. 

 



 116 

P.Q.Manafov, M.H.Əliyev, M.M.Muxtarov, B.Ə.Vəliyev, L.İ.Rüstəmova 

 

3. Xəstələrin çoxu mikrob ekzemasından 1  ildən  çox  əziyyət  çəkirdilər  –  59  xəstə  

(68,6%), 27 nəfər (31,4%) 5 ildən çox müşahidə olunmuşdur. 

4. Ağırlaşmaların sayı ildə orta hesabla 2-3 dəfə olmuşdur. 

5. Müşahidə altında olan xəstələrdə mikrob ekzeması ocaqları daha çox çiyin  nahiyə- 

si (31,4%) və üzdə (29,1%), daha az isə daban (12,1%) və bud nahiyəsində (10,9%) 

lokalizə olunmuşdur. 

6. Mikrob ekzeması olan xəstələrin 58-də (67,4%) yanaşı gedən xəstəliklər olmuşdur. 

7. Aparılan müayinələrin nəticələrinin  təhlili  göstərdi  ki,  mikrob  ekzeması  zamanı 

etioloji amil kimi əsas etibarilə qrammüsbət koklar – Staphylococcus və bir qədər az 

Streptococcus növlərinin artımı qeyd olunur. 

8. 53 (61,6%) xəstədə mikroorqanizmlər monokultura kimi, 33 (38,4%) xəstədə isə 2,  

ya da 3 mikroorqanizm assosiasiyası halında təcrid edilmişlər. 
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          CONDITION OF SKIN MICROFLORA IN MICROBIAL ECZEMA 

 

P.Q.Manafov, M.H.Aliyev, M.M.Mukhtarov, B.A.Valiyev, L.I.Rustamova 
 

SUMMARY 
 

The results of examination of 86 patients with microbial eczema are presented. In 

the lesions with microbial eczema a significant increase in  Gram-positive  coccal  flora  is 

revealed, which is  mainly  Staphylococcus,  in  smaller  quantities  –  Streptococcus.  It  is 

shown that pathogens S.aureus and S.pyogenes displace the resident representatives of  the  

microflora (S.epidermidis), which indicates the involvement of pathogenic flora in  micro- 

bial eczema. 
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         СОСТОЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ КОЖИ ПРИ МИКРОБНОЙ ЭКЗЕМЕ 

 

        П.Г.Манафов, М.Г.Алиев, М.М.Мухтаров, Б.А.Велиев, Л.И.Рустамова 

 

           РЕЗЮМЕ 

 

Представлены результаты обследования 86 больных микробной экземой. В 

очагах поражения микробной экземой отмечен значительный рост 

грамположительной кокковой флоры, представленной в основном Staphylococcus, в 

меньших количествах – Streptococcus. Показано, что патогенные микроорганизмы 

S.aureus и S.pyogenes вытесняют представителей резидентной микрофлоры 

(S.epidermidis), что свидетельствует об участии патогенной флоры при микробной 

экземе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Məqalə redaksiyaya 5 aprel 2022 tarixində daxil olmuş, 1 avqust 2022 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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Azərbaycanda iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə regionlar bir-birindən fəqlənir. Belə 

ki, 2017-cı ildə ölkə əhalisinin təqribən 22,9 faizinin yaşadığı Bakı şəhərinin ümumi 

məhsul buraxılışında payı 68,0 faizə, muzdlu işləyənlərin sayında payı 46,0 faizə, əhalinin 

gəlirlərində payı isə 57,2 faizə bərabər olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, belə hal 2000-ci 

illərin əvvəllərində regionların inkişaf səviyyəsinin aşağı olmasını xarakterizə edirdi. Belə 

ki, həmin dövrdə Azərbaycan əsasən aşağı gəlirli ölkələr qrupuna daxil idi və iqtisadi 

rayonlarda iqtisadi inkişaf səviyyəsinin ölkə üzrə orta göstəricidən aşağı olması həmin 

regionlarda əhalinin rifahının aşağı olmasını müəyyən edirdi. Bu amil nəzərə alınaraq, 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı” (2004-2008-ci illər üzrə) 

Dövlət Proqramı qəbul edilərək reallaşdırılmışdır. Ölkədə rayonların mövcud 

potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı, istehsal 

müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi, ixrac  yönümlü məhsul 

istehsalının stimullaşdırılması, yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilə əhalinin həyat 

səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin artırılması bu 

proqramın əsas məqsədləri kimi müəyyən edilmişdir (1).  Qeyd edilən proqram çərçivəsində 

iqtisadi rayonlarda iş yerlərinin yaradılması, infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, əhalinin 

gəlirlərinin artırılması, yoxsulluğun səviyyəsini azaldılması baxımından mühüm tədbirlər 

həyata keçirilmişdir. Həmçinin, bu proqram çərçivəsində ölkədə 9 elektrik stansiyası 

tikilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Lerik, Yardımlı, Ağcabədi, Beyləqan və s. 

rayonlar təbii qazla təmin edilmiş, regionlarda istilik sisteminin yenidən qurulması ilə 

əlaqədar işlər həyata keçirilmiş, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri, Taxtakörpü su anbarının və 

su elektrik stansiyasının inşasına başlanmış,  regionlarda 1000 km-dən çox magistral yol 

çəkilmiş və ya əsaslı təmir edilmis, 69 yeni körpü tikilmiş, 34 körpü təmir edilmiş, 636 

yeni məktəb tikilmiş, 192 məktəb əsaslı təmir olunmuş, ayrı-ayrı məktəblərdə 243 yeni 

sinif otağı tikilib istifadəyə verilmiş, Lənkəran, Qazax, Zaqatala, Bərdə, Qəbələ 

rayonlarında, Gəncə, Naxçıvan və Şirvan şəhərlərində yeni müasir müalicə-diaqnostika 

mərkəzləri istifadəyə verilmişdir (2). 

Dövlət tərəfindən regionların inkişafının dəstəklənməsinin davam etdirilməsi və bu 

sahədə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi məqsədilə 2009-2013-cü 

illərdə regionların inkişafı üzrə ikinci dövlət proqramı reallaşdırılmışdır. Bu proqramın 

icrası nəticəsində iqtisadi, sosial və ekoloji sahələrdə əhəmiyyətli addımlar atılmış, region- 

UOT № 5902.17 
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ların inkişafına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına iri investisiyalar qoyulmuşdur. Belə ki, 

2009-2013-cü illər ərzində 322 min əhalisi olan 172 kənddə modul tipli su təmizləyici 

qurğular istifadəyə verilmiş, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin sahəsi 478 min 

hektardan 893 min hektaradək artırılmış, 960 ha sahədə tezböyüyən ağac cinslərindən 

ibarət meşə plantasiyaları salınmış, arid ərazilərdə 4166 ha sahədə, sel-daşqın təhlükəsi 

olan regionlarda isə 4379 ha sahədə meşəbərpa və meşəsalma tədbirləri yerinə yetirilmiş, 

alternativ enerji mənbələrinin hesabına enerji gücünün artırılması istiqamətində işlər 

həyata keçirilmiş, 53 rayon və şəhər üzrə 662 yaşayış məntəqəsi və 12 yaşayış massivi 

qazlaşdırılmış, əhalinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün yeni su və kanalizasiya 

xətləri çəkilmiş, yeni su anbarları istifadəyə verilmiş, 1,6 mln pm-dən çox suvarma 

kanallarının tikintisi, bərpası və yenidən qurulması həyata keçirilmiş, 10,5 min hektardan 

çox əkin sahəsinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün 400-dən çox subartezian quyusu 

qazılmış və 330 min hektardan artıq torpaq sahəsində digər meliorativ tədbirlər 

görülmüşdür (3). Bütövlükdə, 2003-2013-cü illər ərzində orta aylıq əmək haqqı 5,5 dəfə, 

pensiyalar 9,6 dəfə, minimum əmək haqqıi 11,7 dəfə artmış, yoxsulluğun səviyyəsi isə 8,4 

dəfə azalmışdır. 

2014-2018-ci illər üzrə regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı icra 

edilmişdir. Bu proqram da yuxarıda qeyd edilən məqsədlərin icrası üçün həyata keçirilir. 

Bütövlükdə, 2004-2017-ci illərdə ölkə prezidenti tərəfindən  Bakı istisna olmaqla digər 

regionların sosial-iqtisadi inkisafı ilə əlaqədar 400-dən çox sərəncam vermişdir (4). 

Qeyd etmək lazımdır ki,  müxtəlif istiqamətlərdə həyata keçirilən iqtisadi siyasət 

nəticəsində, xüsusilə neft strategiyasının uğurla reallaşdırılması 2018-ci ildə ölkədə 

ümumi daxili məhsulun həcminin 2000-ci ilə nisbətən təqribən 4,5 dəfə, 2003-cü ilə 

nisbətən isə 3,3 dəfə artmasına səbəb olmuşdur. Son illərdə həyata keçirilmiş iqtisadi 

siayasətin mühüm nəticələrindən biri iş yerlərinin yaradılması ilə əlaqədar omuşdur. Belə 

ki, iqtisadiyyatda işləyən muzdlu işçilərin sayı 2003-cü ildə 1226,6 min nəfərdən 2017-ci 

ildə 1525,0 min nəfərə qədər artmışdır. Ölkədə gəlirlərin artımı regional inkişaf siyasətinin 

formalaşdırılması prosesində daha böyük məqsədlər qoymağa və onları reallaşdırmağa 

imkan vermişdir. Bu siyasətin reallaşdırılması nəticəsində ölkənin regionlarının əhmiyyətli 

dərəcədə inkişafına nail olunmuşdur. Belə ki, 2017-ci ildə iqtisadi rayonlarda ümumi 

məhsul buraxılışı 2003-cü ilə nisbətən 3,5 dəfə artmışdır.  

 
Cədvəl 

Ölkənin iqtisadi rayonları üzrə əhalinin gəlirləri 

(2002=100) 

 2003 2004 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ölkə üzrə cəmi 114.3 131.4 413.2 510.2 692.8 748.4 786.6 832.2 904.6 979.7 

  o cümlədən:           

Bakı şəhəri 114.3 131.6 419.2 515.9 697.2 774.0 821.2 887.7 965.0 1053.7 

Abşeron iqtisadi 

rayonu 114.2 131.2 448.4 547.5 717.6 746.4 818.8 840.1 917.4 1002.7 

Gəncə-Qazax  

iqtisadi rayonu 114.3 129.9 395.5 486.6 664.5 696.8 715.6 739.2 807.2 866.1 

Şəki-Zaqatala  

iqtisadi rayonu 112.3 128.8 388.9 462.8 598.9 610.8 618.1 637.3 702.3 755.7 

Lənkəran iqtisadi  

rayonu 113.7 127.6 366.9 441.3 581.0 596.4 601.2 617.4 678.5 730.8 



 122 

S.T.Mamedov 

 
Quba-Xaçmaz  

iqtisadi rayonu 114.2 131.0 415.3 529.1 712.7 742.3 761.6 776.1 849.8 916.1 

Aran iqtisadi  

rayonu 114.5 130.4 408.1 501.4 687.8 726.4 764.2 787.9 868.3 937.7 

Yuxarı Qarabağ  

iqtisadi rayonu 112.5 129.5 374.0 424.6 531.2 530.7 545.6 546.7 584.9 614.8 

Dağlıq Şirvan  

iqtisadi rayonu  112.4 126.7 408.4 493.9 645.8 679.1 724.6 765.9 841.0 904.9 

Naxçıvan MR 122.4 155.2 491.1 723.7 1166.2 1247.8 1275.3 1295.7 1311.3 1325.7 

Qeyd. Cədvəl Dövlət Statistika Komitəsinin materialları əsasında tərtib edilmişdir. 
 

Cədvəldən göründüyü kimi, 2002-2017-ci illərdə iqtisadi rayonlar üzrə əhalinin 

gəlirləri əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bununla belə, qeyd edilən dövrdə Bakı şəhəri 

üzrə bu göstərici ölkə üzrə olan orta göstəricini üstələdiyindən əhalinin gəlirlərində bu 

şəhərin payı daha da artmışdır. 2002-2017-ci illər üzrə iqtisadi rayonlar üzrə iqtisadiyyatın 

əsas sahələrində məhsul istehsalının fiziki həcminin artımı təqribən Bakı şəhərinə müvafiq 

olmuşdur. Bununla yanaşı,  iqtisadi rayonlarda iqtisadi artıma dövlətin iqtisadi siyasəti 

əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Belə ki, 2017-ci ildə iqtisadi rayonlarda əsas sahələrdə 

məhsul buraxılışı 2002-ci ilə nisbətən 3,8 dəfə artdığı halda, tikinti sahəsində artım 

təqribən 20 dəfəyə bərabər olmuşdur. Nəticədə, qeyd edilən sahənin əsas sahələrdə məhsul 

buraxılışında payı 2004-cü ildə 8,9 faizdən 2017-ci ildə təqribən 20,5 faizə qədər 

artmışdır. Bu da dövlətin iqtisadi siyasəti ilə bağlı olmuşdur. Regionlarda həyata keçirilən 

investisiya qoyuluşlarının əhəmiyyətli hissəsi dövlət büdcəsindən və inkişaf institutları 

tərəfindən maliyyələşdirilir. Məsələn, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən veril-

miş güzəştli kreditlərin 2016-cı ildə 74,0 faizi, 2017-ci ildə 65,1 faizi iqtisadi rayonlara 

yönəldilmişdir. 2017-ci ildə Sahibkarlığa Komək Milli Fondu tərəfindən verilmiş 

kreditlərin 7,8 faizi, maliyyələşdirilmiş layihələrin sayının 33,8 faizi əhalinin həssas 

qruplarından olan sahibkarların layihələrinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir (5, 

s.21). Habelə, əhalinin gəlirlərinin artmasında dövlət büdcəsindən maliyyələşmə əhə-

miyyətli rol oynayır.  

 
Şəkil. Dövlət büdcəsinin iqtisadi rayonlar üzrə adambaşına düşən yerli gəlir və xərcləri (man.) 
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Şəkildən göründüyü kimi, iqtisadi rayonlar üzrə dövlət büdcəsinin yerli gəlirləri 

əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bununla yanaşı, bu artıma dövlət büdcəsindən çəkilən 

xərclər əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstrəmişdir. Belə ki, dövlət büdcəsi hesabına iqtisadi 

rayonlarda tikinti-quraşdırma işlərinin həyata keçirilməsi hesabına yaranan gəlirlərdən 

ödənilən vergilər dövlət büdcəsinin yerli gəlirlərinin formalaşmasında əhəmiyyətli rol 

oynamışdır. Bütövlükdə təhlil göstrərir ki, inzibati rayonlarda dövlət büdcəsinin yerli 

gəlirlər əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənsə də, adambaşına düşən xərclər araslında fərq azdır. 

Belə hal, iqtisadi rayonların inkişafının dövlət büdcəsindən maliyyələşmənin əhəmiyyətli 

rol oyandığını göstərir və 2010-2016-cı illər ərzində dövlət büdcəsinin adambaşına düşən 

xərcləri adambaşına düşən gəlirlərindən təqribən 3 dəfə çox olmuşdur. Qeyd etmək 

lazımdır ki, gəlirlərin iqtisadi rayonlar arasında yenidən bölgüsü bir çox hallarda iqtisadi 

artıma mənfi təsir edə bilər. Bununla belə, Azərbaycanda dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 

əhəmiyyətli hissəsinin neft və qaz hasilatı sahəsində formalaşnası nəticəsində yenidən 

bölgü iqtisadi artıma mənfi təsir göstərmir. Bütövlükdə, son illərdə ölkə üzrə ümumi 

məhsul buraxılışının azalması və dövlət büdcəsindən regionların inkişafın yönəldilən 

vəsaitlərin məhdudlaşması iqtisadi rayonlarda iqtisadi fəallığın aşağı düşməsinə səbəb 

olmuşdur. Göründüyü kimi, iqtisadi rayonlarda iqtisadi artım tempinə mərkəzləşdirilmiş 

xərclərin həcmi əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.   

Davamlı inkişafın əsas məqəsdlərindən biri hər yerdə yoxsulluğun bütün formalarına 

son qoymaqdır. Bu istiqamətdə dövlət tərəfindən bir sıra siyasət tədbirləri həyata 

keçirilmişdir. Birincisi, minimum əmək haqqının və pensiyanın səviyyələri 2003-cü ildə 

müvafiq olaraq 5,5 manatdan və 10 manatdan 2017-ci ildə 116 manata və 110 manata 

qədər artırılmışdır. Bununla yanaşı, 2017-ci ildə bu göstəricilər yaşayış minimumunun 

səviyyəsindən aşağı olmuşdur. Belə ki, bu ildə yaşayış minimumu 155 manat təşkil 

etmişdir. Buna görə də, minimum əmək haqqının və minimum pensiyanın məbləğinin 

yaşayış minimumu səviyyəsinə çatdırılması məqsədəuyğundur. 

Habelə, 2000-ci ildən başlayaraq ölkədə davamlı şəkildə sosial müdafiə sistemi 

təkmilləşdirilmişdir. Belə ki, 2006-cı ildə “Sosial müavinətlər haqqında” qanun qəbul 

edilmişdir. Bu qanun sosial müvainətlərin formalarını, təyin olunma şərtlərini, məbləğinin 

müəyyən olunması qaydasını, onların verilmə müddət və qaydalarını, maliyyələşdirmə 

mənbələrini və verilməsinin dayandırılması qaydalarını müəyyən edir.  

Hazırda ölkədə əhalinin təqribən 28,3 faizinə dövlət tərəfindən əmək pensiyaları, ün-

vanlı dövlət sosial yardımı, sosial müavinətlər və təqaüdlər formasında sosial ödənişlər 

verilir. Sosial müavinətlər yaşa, əlilliyə, ailə başçısını itirməyə, dövlət qulluqçularına 

kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə, sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 

yaşadək uşaqlara, uşaqlı ailələrə (uşaqların sayı), 1 yaşadək uşağı olan olan ailələrə, 

beşdən çox uşağı olan qadınlara ödənilir. Qeyd edilənlərlə yanaşı, radiasiya qəzası 

nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün, uşağın anadan olmasına görə və 

dəfn üçün birdəfəlik müavinətlər verilir. Bununla yanaşı, adambaşına ödənilən ayrı-ayrı 

sosial müavinətlərin məbləği aşağı olmuşdur. Belə ki, 2017-ci ildə yaşa görə bir nəfərə 

ödənilən sosial müavinət 66,0 manata, əlilliyə görə təqribən 55 manata, ailə başçısını 

itirməyə görə 61,0 manata, sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşadək uşaqlara 74,0 

manata bərabər olmuşdur. Göründüyü kimi, qeyd edilən sosial müavinətlərin məbləği 

yaşayış minimumdan əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olmuşdur.  

İqtisadi rayonlarda 2010-2017-ci illərdə sosial müavinət alanların sayı  189  min  nə- 

fərlə 385,0 min nəfər arasında dəyişmiş və sosial müavinətin ümumi məbləği 1,9 dəfə  art- 
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mışdır. Habelə, 2017-ci ildə əhalinin 77,1 faizi iqtisadi rayonların payına düşdüyü halda, 

sosial müvinətlərin ümümi məbləğində iqtisadi rayonların payı təqribən 82,4 faizə bərabər 

olmuşdur. 

Ünvanlı sosial yardım hüququna ailə üzvlərinin əmək qabiliyyətsiz olması, ailənin 

əmək qabiliyyətli üzvünün müvafiq icra hakimiyyəti orqanında işsiz kimi qeydə alınması, 

vəfat etməsi, məhkəmə tərəfindən itkin düşmüş və yaxud ölmüş hesab 

edilməsi, azadlıqdan məhrum edilməsi, ailə üzvünün olduğu yerin məlum olmaması və s. 

kimi səbəblərdən hər bir ailə üzvü üçün orta aylıq gəliri ehtiyac meyarının məcmusundan 

aşağı olan aztəminatlı ailələr malikdirlər (6). Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2006-cı il 2 fevral tarixli 32 nömrəli Qərarı ilə “Sosial yardımın alınması üçün 

müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi 

Qaydaları” və “Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası” təsdiq edilmişdir. 

Ünvanlı dövlət sosial yardım əhalinin minimum tələbatının ödənilməsi məqsədilə verilir 

və bu sosial müdafiə aləti iqtisadi rayonlarda yoxsulluğun azaldılmasında əhəmiyyətli rol 

oynamışdır.  

İqtisadi rayonlarda 2008-2017-cı illərdə dövlət ünvanlı sosial yardımı almış şəxslərin 

sayı 326,6 min nəfərlə 596,7 min nəfər arasında dəyişmişdir. Habelə, iqtisadi rayonlarda 

ödənilmiş ünvanlı sosial yardımın məbləği 2008-ci ilə nisbətən 2016-cı ildə 3,2 dəfə artmış, 

2017-ci ildə 1,2 dəfə azalmışdır. Son ildə ünvanlı sosial yardımların məbləğinin azalması bu 

sahadə nəzarətin artırılması ilə əlaqədar olmuşdur. Habelə, qeyd edilən dövrdə iqtisadi 

rayonların dövlət tərəfindən ödənilmiş ünvanlı sosial yardımın məbləğində payı 2008-ci ildə 

76,6 faizdən 2016-cı ildə 82,2 faizə, 2017-ci ildə isə 86,0 faizə qədər artmışdır. Göründüyü 

kimi, 2017-ci ildə iqtisadi rayonların ölkə əhalisinin ümumi sayında payı 77, 1 faizə bərabər 

olduğu halda, dövlət unvanlı sosial yardımın ümumi məbləğində payı 86,0 faiz təşkil et-

mişdir. 

İqtisadi rayonların pensiyaçıların ümumi sayında payı 2016-cı ilin sonuna 72,0 

faizə, 2017-ci ilin sonuna isə 71,5 faizə, ödənilmiş pensiyanın məbləğində payı isə 

müvafiq olaraq 62,4 faizə və 60,8 faizə bərabər olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

pensiyalar regionlarda yaşayan əhalinin gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir. 

Ölkədə müzdla işləyənlərin sayında iqtisadi regionların payının 2016-2017-ci illərdə 

təqribən 54 faiz təşkil etdiyini və orta aylıq əmək haqqının isə Bakı şəhərindən aşağı 

olduğunu nəzərə alsaq onda mövcud pensiya sisteminin gəlirlərin iqtisadi rayonların 

xeyrinə yenidən bölüşdürdüyü qənaətinə gəlirik. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əhalinin həssas qruplarının sosial müdafiə sisteminin 

qurulması ölkədə, o cümlədən iqtisadi rayonlarda yoxsullu səviyyəsinin əhəmiyyətli 

dərəcədə aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 2001-ci 

ildə 49,0 faizdən 2006-cı ildə 20,8 faizə, 2016-cı ildə isə 5,9 faizə, 2017-ci ildə 5,4 faizə 

qədər azalmışdır. Habelə, qeyd edilən dövrlərdə yoxsulluq həddi müvafiq olaraq 24 

manatdan 58,0 manata, 148,5 manata və 165,7 manata qədər artırılmışdır.  

İqtisadi rayonların iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli rol oynayır. Kənd 

təsərrüfatı sahəsi əhalinin ərzaq təminatı, məşğulluğu ilə yanaşı, ölkədə ekoloji vəziyyəti 

müəyyən edən sahələrdən biridir. Torpaqların qeyri-kənd təyinatlı və fərdi  obyektlərin  ti- 

kintisü üçün ayrılması, torpaqların eroziyayasının artması, meliorasiya işlərinin lazımi  sə- 

viyyədə aparılmaması və s. ilə əlaqədar adambaşına düşən əkin sahəsinin azalması ölkənin 

ərzaq təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərir. Bu baxımdan, kənd təsərrüfatının  inkişafı  döv- 

lət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Bu sahənin inkişafı ilə bağlı bir sıra  proq- 
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ramlar qəbul edilmişdir. Bunların içərisində ən əhəmiyyəklisi “2008-2015-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 

Proqramı”dır. Bu proqramın icrasının mühüm nəticələrindən biri kənd təsərrüfatına dövlət 

dəstəyi mexanizminin formalaşması olmuşdur. Nəzərə alsaq ki, kənd təsərrüfatı 

istehsalının 99,5 faizi iqtisadi rayonlarda həyata keçirilir və bu sahədə 1729,6 min nəfər 

işləyir, onda kənd təsərrüfatının inkişafının sosial-iqtisadi siyasətin mühum 

istiqamətlərindən biri kimi əhəmiyyətli olduğu qənaətinə gəlirik. Azərbaycanda ana və 

uşaqların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi, əhalinin reproduktiv sağlamlığının 

qorunması, sağlam və arzuolunan uşaqların doğulması üçün zəruri şəraitin yaradılması, 

ana və uşaqlar arasında xəstələnmə və ölüm hallarının azaldılmasını nəzərdə tutan “Ana və 

uşaqların sağlamlığının qorunması üzrə Tədbirlər Proqramı” həyata keçirilimiş, qeyd edilə 

proqram çərçivəsində həyata keçirilmişi tədbirlərin davam etdirilməsi üçün ölkə 

prezidentinin 2014-cü il 13 iyun tarixli Sərəncamı ilə “Ana və uşaqların sağlamlığının 

yaxşılaşdırılmasına dair 2014-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, ölkədə hər 100 min nəfər diri doğulana ana ölümü 2000-ci ildə 37,6 

nəfərdən 2017-ci ildə 14,6 nəfərə, 1000 nəfər diridoğulana 5 yaşadək uşaqlar arasında 

ölüm halları 30,5-dən 13,7 qədər azalmışdır. Qed etmək lazımdır ki, iqtisadi rayonlarda 

sonuncu göstərici Bakı şəhərindən aşağıdır. Belə ki, 2016-cı ildə 1000 nəfər diridoğulana 

5 yaşadək uşaqlar arasında ölüm halları Abşeron iqtisadi rayonunda 17,4-ə, Gəncə-Qazax 

iqtisadi rayonunda 7,5-ə bərabər olmuşdur.  

Azərbaycanda, o cümlədən iqtisadi rayonlarda gender bərabərliyi ilə bağlı məhdud-

diyyətlər yoxdur. Hazırda Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 

üzrə Dövlət Komitəsi fəaliyyət göstərir.  Ölkədə 2017-ci ildə fərdi sahibkarların 20,9 

faizini, ümumi təhsil məktəb müəllimlərinin 78,1 faizini, orta ixtisas məktəb 

müəllimlərinin 76,1 faizini, ali məktəb müəllimlərinin 51,9 faizini, həkimlərin 64,9 faizini, 

qadınlar təşkil etmişdir.  

Bütövlükdə, son illərdə dövlətin siyasəti iqtisadi rayonlarda iqtisadi və sosial 

inkişafın təmin edilməsinə yönəlmişdir. 
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STATE POLICY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

REGIONS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

S.T.Mamedov 

 

SUMMARY 

 

Reducing the inequality in a level of development among the regions has always 

been the priority of internal policy of the Republic of Azerbaijan. This research analyses 

the main problems and mechanisms in the realization of the aforementioned goal as well 

as the achieved results and possible perspectives. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

          С.Т.Мамедов 

 

 

           РЕЗЮМЕ 

 

 В Азербайджанской Республике снижение неравномерности уровня развития  

регионов всегда было одним из приоритетных направлений внутренней политики. В 

статье представлен анализ основных задач и механизмов реализации данной цели, 

достигнутых результатов и открывающихся перспектив. 
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Mətnin strukturu mətndə ötürülən informasiyanın oxucular (dinləyicilər) tərəfindən 

səmərəli mənimsənilməsi üçün mətnin hisslələrinin müəyyən ardıcıllığıdır.  Müəllif  qarşı- 

sına qoyduğu məqsəd və vəzifələrdən asılı olaraq, mətnin strukturunu müəyyənləşdirir. 

Mətnin strukturu qabaqcadan məlum olduqda mətni yazma prosesi də asanlaşır. Belə ki, 

mətnin strukturu, sanki bir çərçivə olaraq, fikirlərin daha cilalanmış, ardıcıl və əlaqəli 

təqdiminə kömək edir.  

Mətn nisbətən dəqiq sərhədlərə malik 3 hissədən ibarətdir: başlanğıc, orta və son. 

Bu hissələrin arasında keçid adətən yumşaq və implisit olaraq reallaşdığından, sərhədlər 

əksər hallarda mütləq xarakter daşımır. Mətnin tərkibindəki ayrı-ayrı hissələr bütövün bir 

hissəsi olaraq sanki cilalanır və bütün mətnin ümumi məzmununa tabe olmaqla mətnə öz 

informativ stuktur zərrəciyini gətirir (Məmmədov, 2002: 80-82). Publisistik mətnlər 

adətən giriş, korpus hissə və nəticədən ibarət olur. İnformasiya janrlarında girişə adətən lid 

(lead) də deyilir.   

Xəbər mətnlərini bu sahədə fərqləndirən cəhət onların, əsasən, iki hissədən - giriş 

və korpus hissə, və ya yalnız bir hissədən – giriş hissədən ibarət olmasıdır. Xəbər 

diskursunun strukurunda nəticənin olmaması xəbər materialının prinsipial vəzifəsindən 

irəli gəlir. Yəni xəbərdə yeni baş vermiş və ya hələ də davam edən hadisə, o cümlədən, 

baş verəcəyi barədə yeni əldə edilmiş məlumatların çatdırılması əsas məqsəddir. Ona görə 

də hadisə ilə bağlı faktlar müəyyən linqvistik qanunauyğunluğa əsasən cümlələrdə özünə 

yer tapır və müəyyən prioritetə görə sadalanır. İdeal xəbər diskursunda nəticə informativ 

materialı hazırlayanlar tərəfindən çıxarılmır, mətn açıq qalır. Bu ixtiyar yalnız oxucu, 

dinləyici və tamaşaçılara verilir.  

Lakin bu o demək deyil ki, xəbər mətni bitmiş xarakter daşımır. O, əsas məqsədi 

olan məlumatlandırmağı hadisə çərçivəsində tam yerinə yetirirsə, xəbər diskursu 

tamamlanmış xarakter daşıyır. Yəni cavablandırılması mümkün olan xəbər suallarına 

cavab verilirsə və cavablar mətnyaratma kateqoriyalarına uyğun qurulursa, mətn bitkin 

sayılır. Başqa sözlə, xəbər diskursunda mətnin tamlığı nəticənin var və ya yoxluğu ilə 

ölçülmür. Bəzi dilçilər mətnin bütövlüyünə üç səviyyədə baxırlar:  semantik,  kommunika- 

tiv və struktur (və ya mətnin tematik, struktur və kommunikativ vəhdəti) (Антипенко, 

2000: 34). Nəticənin olmaması xəbər materialının strukturuna aiddir, yəni normada media 

xəbər diskursu yalnız giriş və korpus hissədən ibarət olur, vəssəlam.  

 

UOT № 070 



 129 

M.N.Mönsümova 

 

Adətən, vizual KİV-də (mətbuatda) geniş xəbər mətnlərində başlıq da olur. Xəbər 

materialının başlığı lakonikliyi ilə seçilib, ideal halda cəmi bir sətrə yerləşməlidir. On söz 

xəbər başlığı üçün maksimum həddir. Xəbər başlığı rahat oxunmalı, oriqinallığı ilə cəlb 

etməli və qısalığına rəğmən informasiyalı olmalıdır (Ерофеев, 2018: 46).  Aparıcı sözlərə 

malik olması isə oxucuya təsir etmək imkanını artırır. Məsələn, başlığa aparıcı fakt 

çıxarıla bilər və ya tanınmışın yeni deyilmiş sitatı verilə bilər.   

Başlıq statik deyil, dinamik olsa daha çox diqqət cəlb etmiş olacaq. Ona görə də, 

xəbər başlığında hərəkət ifadə edən sözlərin - fellərin də olması daha məqsədə uyğundur.  

Amma xəbər başlığına verilən başlıca tələb – aldadıcı olmamasıdır. Xəbər başlığı 

mövzunu və materialın əsas məğzini ifadə etməlidir. Başlıq korpusda verilən hadisə 

barədə olmazsa oxucu inamı itirilmiş olacaq. Etibarı isə yenidən qazanmaq çox çətindir.  

Qeyd edək ki, yalnız giriş hissədən ibarət olan xəbərin (qısa xəbərin) başlığı olmur. 

Mətbuatda onlar bir rubrika altında verilə bilərlər. Media internetdə (məsələn, sosial 

şəbəkələrdə) və ya elektron KİV-də (məsələn, hər saatın əvvərində radio xəbərlərində) 

qısa xəbərlər mövzu istiqamətlərinə görə də bölüşdürülməyərək, bir-başa məğzə 

keçirilərək, sadəcə təqlim olunur. Bir-neçə cümlədən və ya abzasdan ibarət media 

xəbərlərdə giriş hissə həm də başlığın funksiyalarını daşıyır: mövzunu məlum edir, diqqəti 

cəlb edir və s. Ümumiyyətlə, başlıqsız xəbərlər mediada təbii haldır. Məsələn, elektron 

KİV-də başlığı olan xəbəri təsəvvür etmək də çətindir. isə, əksər hallarda, başlıq geniş 

xəbərlərə verilir.  

Xəbər başlığı oxucu diqqətini cəlb edirsə, xəbərin lid hissəsi oxucu marağının 

yaranmasına səbəb olur. Xəbərin ilk cümləsi (və ya abzası) olan lid (giriş), həm də xəbər 

mətninin lider cümləsidir (abzasıdır). Media xəbərin başlığı olmaya bilər, lakin lidi mütləq 

olmalıdır. Təsadüfi deyil ki, qəzetlərdə və media internetdə xəbərin giriş hissəsi seçilmiş 

şriftlə verilir. Düzdür bəzi informasiya saytlarında xəbərlər yalnız lid formasında (qısa 

xəbər) təqdim olunur. Tele-radioda isə aparıcının giriş cümləsini lid olaraq qəbul etmək 

olar. Anlaşıldığı kimi, lid iki formada ola bilər: lid cümlə və lid abzas. 

Ümumiyyətlə, digər mətnlərdən fərqli olaraq, ciddi xəbər mətnində giriş hissə (lid) 

tam mənada müstəqil olmur. O, konkret məqsədə xidmət edir: auditoriyanın diqqətini 

hadisə ilə bağlı ən önəmli faktlarla cəlb etmək, konkret olmaq. Media xəbərin korpus 

hissəsi isə girişdən tam asılı olur. Çünki fokus nöqtə giriş hissədə qoyulur, korpusda isə 

bütün faktlar həmin fokusdan kənara çıxmır. Belə ki, xəbər mətnində korpus hissə varsa, 

o, girişdə müəyyənləşdirilmiş mahiyyətin açılmasına, detallarla zənginləşdirilməsinə 

xidmət edir.   

Həmçinin, giriş hissənin oxunulma və dinlənilmə “şansı” daha çoxdur. Giriş 

hissədən asılı olaraq oxucu (dinləyici) korpusu da oxuyacaq (dinləyəcək) və ya 

oxumayacaq (dinləməyəcək). Məhz buna görə, girişin mahiyyəti ilə bərabər, mahiyyətin 

çatdırılma yollarına da önəm verilir: giriş hissə sadə, aydın, konkret, əlaqəli və ardıcıl 

qurulur.  

Qəzetlərdə lid 30-35 söz arası olursa, teleradioda lid daha qısa olur. Lidin məqsədi 

oxucu (dinləyici, tamaşaçı) marağını oyatmaq, xəbərin başlığı yoxdursa həm də onun 

diqqətini cəlb etməkdir. Bununla belə, xəbərin başlıq və giriş hissəsi sual cümlə 

formasında ola bilməz. Hər halda, keyfiyyətli media ciddi xəbərlərdə özünə bunu icazə 

verməyəcək. Çünki xəbərin məqsədi suallara cavab verməkdir. Başlıq ilə lid isə xəbər 

mətninin bir hissəsi olaraq onun məqsədinə zidd gedə bilməz.  
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Vizual KİV-də lid-abzasda xəbərin bütün 6 sualı cavablandırılmağa çalışılır. Lakin 

əgər lid yalnız bir cümlədən ibarətdirsə onu ağırlaşdırmamaq üçün ancaq ən önəmli 

məqamlara toxunularaq, digər suallara cavab xəbər mətninin növbəti abzaslarında 

açıqlanır. Adətən niyə? və necə? sualları lid-cümlədə cavab tapmır. O cümlədən, olaydan 

asılı olaraq bəzi suallara cavab auditoriya üçün aşkar olduğundan və ya heç bir xəbər 

dəyərinə malik olmadığından onlar cavablandırılmaya da bilərlər.  

Məsələn, gündəlik və ya hər bir neçə saatdan bir yenilənən xəbərlərdə (əsasən 

radio və televiziya xəbərlərində) “Bu gün filan hadisə olub” deməyə ehtiyac olmur. 

Burada əsas məsələ kanalın operativlik nüfuzunun qazanılması və qorunmasıdır. Onda, 

dinləyicilər hadisələrin baş verməsi ilə hadisə barəsindəki xəbər arasında zamanın uzun 

olmadığını anlamış olacaqlar. Lakin, adətən, operativliyini itirən xəbərlərin lidindən də 

zaman faktoru çıxarılır. Çünki zaman artıq xəbər dəyəri kimi qiymətləndirilə bilmir və 

deməli, önəmliliyinə görə giriş cümlədə verilməyə “layiq” olmur. Belə olduqda, zaman 

barədə məlumat xəbər mətninin sonrakı cümlələrində aydınlaşdırılır.  

Korpus hissəsində “bu gün”, “dünən” zaman zərfliklərindənsə, «bu gün  səhər 

saatlarında», «bu gün gecə» və s. bu kimi daha dar zaman kəsiyini əks etdirən ifadələr 

daha çox dəqiqliyi ifadə edir. Lakin operativlik effektinin qorunması üçün günorta 

xəbərlərində “bu səhər” zaman göstəricisi uğurlu addımdırsa, axşam xəbərlərində həmin 

ifadəni “bu gün” zaman zərfliyi ilə əvəz edilsə dürüstlük pozulmaz, amma opetarivlik 

dəyəri də uzadılar. Yəni səhər baş vermiş hadisə ilə axşam xəbərləri arasındakı xəbər üçün 

“uzun” zaman kəsiyini “bu gün” zaman zərfliyi bir növ “yumşaldır”.  

Qəbul olunmuş faktdır ki, xəbərin başlığını və illüstrasiyanı hər bir potensial oxucu 

görəcək. Lidi təqribən 60 %  ehtimal var ki, oxuyacaqlar. Hər sonrakı abzasın oxunulma 

şansı isə daha da azalır. Bununla belə xəbərin korpus hissəsinə də müəyyən tələblər verilir. 

İlk növbədə başlıqda və liddə müəyyənləşdirilmiş mövzunu növbəti abzaslar da davam 

etdirməli, fokus nöqtədən kənara çıxarılmamalıdır. İstənilən formaya malik olmasından 

asılı olmayaraq (tərs və ya düz piramida, blok və s.) liddən sonrakı mətni oxumağa qərar 

verən oxucu bu qərarın doğru olduğu qənaətinə gəlməlidir.  

“Jurnalistika materialları ifadə olunan struktur elementlərinə və buna uyğun seçilən 

formaya görə sadə və mürəkkəb olmaq etibarı ilə iki yerə bölünür. Bu mənada sadə 

formaya meylli olan xəbər materialının quruluşu ilə çox elementli, irihəcmli məqalə və ya 

araşdırma materiallarının forması arasında ciddi fərqlər vardır” (Məhərrəmli, 2012: 364). 

Xəbər mətninin yazılışının prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi nöqteyi-nəzərindən müxtəlif 

strukturlara ayırmaq olar. Məsələn, “tərs piramida” qaydası faktların əhəmiyyətlilik 

dərəcəsinə görə (bəzi hallarda maraq dərəcəsinə görə də deyə bilərik) çoxdan aza doğru 

düzülüşüdür. Növbəti cümlələr ilk cümləni (abzası) təstiqləyir, açıqlayır, izah edir, qısası, 

birinci cümlədən (abzasdan) yararlanır. Belə olan halda ilk cümlə (abzas) xəbərin həm 

formasını, həm də mövzusunu auditoriyaya agah edir.  

Xəbərlərin bu formada yazılması 19-cu əsrin ortalarında ABŞ-da vətəndaş 

müharibəsi zamanı yarandı və keçmiş redaktorların “qəzetlər rezin deyillər, onları dartaraq 

uzatmaq olmaz” (Fang, 1991: 2) sevimli deyimi ilə də uyğunlaşdı. Belə ki, xəbər mətnini 

kiçiltmək lazım gəldikdə redaktə prosesi aşağıdan yuxarıya aparılaraq, sadəcə olaraq, son 

cümlələr materialdan çıxarılırdı. Belə qısaltma məlumatlılığa, ardıcıllığa və cümlələr 

arasındakı bağlılığa ziyan vermirdi. Həmçinin tərs piramida üsulu qəzet oxucuları üçün də 

əlverişli oldu. Çünki oxucular: 
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- ilk cümlədən əsas məlumatı alaraq xəbərin onlara lazım olub olmadığını 

müəyyənləşdirirlər;  

- özlərinə lazım olan məlumatları ön cümlələrdən aldıqdan sonra materialı sona 

qədər oxumağa vaxt sərf etməyə də bilərlər;  

- və əlbəttə, gündəlik baş verənlər barədə cəmi bir-iki cümlə oxuyaraq 

kifayətlənənlər də az deyil.  

Hazırda media internetdə də bu üsuldan istifadə oxuculara qısa zaman kəsiyində 

hərtərəfli məlumat almağa imkan verir.   

“Düz piramida” qaydasında isə proses tam tərsinə olur. Faktlar əhəmiyyətlilik 

dərəcəsinə görə (əksər hallarda maraq dərəcəsinə görə) azda çoxa doğru təqdim olunur. 

Yəni material elə qurulur ki, ən vacib və ən maraqlı faktlar mətnin sonunda verilir. Əgər 

tərs piramida qaydasında bütün cümlələr ilk abzası aydınlaşdırırsa, düz piramida 

qaydasında bütün cümlələr sonuncu abzasda bir “partlayış” olacağına adresatları 

hazırlayır. Əksər hallarda düz piramida qaydasında rəngli xəbərlər hazırlanır. Rəngli 

xəbərlərdə isə rekreativ (əyləncə) funksiya üstünlük təşkil edir.  

Ümumiyyətlə, tərs və düz piramida üsulları sadə struktura malik xəbər 

materiallarına aid edilsələr də, geniş xəbər mətnlərində irihəcmli materiallara xas olan 

strukturları da müşahidə edə bilərik. Məsələn,  xəbər materialının korpusu blok strukturda, 

adətən, faktlar eyni dərəcədə əhəmiyyətə malik olduqda hazırlanır. Giriş hissədə fokus 

müəyyənləşdirilir, korpus hissədə isə məntiqi ardıcıllıq gözlənilməklə bir faktdan digərinə 

yumuşaq keçid edilir. O cümlədən, konflikt strukturlu xəbər mətnlərinə də rast gəlinir. 

Belə materiallar ziddiyyətli mövqelər üstündə qurulur. (Məhərrəmli, 2012: 364) 

Xronoloji ardıcıllıq, adətən, xəbər mətnlərində olmur. Belə struktur daha çox 

reportaj janrına xasdır.  

Korpus hissədə heç bis sual cavabsız qalmamalıdır. Ehtiyyac varsa hadisələrin 

tarixcəsi barəsində də (yəni, xəbər yenilikdir, hadisələrin tarixçəsi isə yeni olmayan 

informasiyadır) qısa məlumat verilməlidir ki, material “öz ayaqları üstə dayansın”.  

Xəbər mətni hətta bir hissədən də ibarət ola bilər: yalnız giriş. Əlbəttə ki, bir 

hissədən ibarət olan xəbər mətnləri giriş deyil, əsas hissə olaraq qəbul olunsa da, 

mahiyyətcə giriş hissənin daşıdığı bütün funksiyanı özündə ehtiva edir. Bu tip qısa 

xəbərlərdə bir və ya bir neçə cümlə daxilində önəmli məlumatlar əlaqəli çatdırılır və mətn 

tamamlanır. Qısa xəbər mətni çərçivəsində bircə dənə də artıq söz və hissəciyə yol 

verilmir. Bunu biz daha geniş xəbər mətnləri barəsində də deyə bilərik. Lakin bir hissədən 

ibarət qısa xəbərlərdə prioritetə uyğun ən önəmli məlumatlar, təfərrüatsız, amma 

tamamlanmış şəkidə çatdırılır.  Məsələn: 

 11 mart 2022 18:58 (UTC +04:00) “Rus Ordusunun Ukraynanın infrastrukturuna 

vurduğu ziyan ən azı 120 milyard dollar, yaxud 3,6 trilyon qrivna təşkil edir. APA xəbər 

verir ki, bu barədə “Rada” telekanalının efirində iqtisadiyyat naziri Denis Kudin açıqlama 

verib” (https://apa.az/).  

Bu iki cümləlik xəbərdə əsas informasiya birinci cümlədə çatdırılsa da, ikinci 

cümləni az əhəmiyyətli saymaq olmaz, çünki birinci cümləni əsaslı edən məhz ikinci 

cümlədəki informasiya mənbəyinin göstərilməsidir. Belə ki, media xəbərin mütləq 

mənbəsi göstərilməlidir, əks halda o fakt kimi qəbul olunmayacaq və deməli, xəbər janrı 

çərçivəsində mediada təqdim olunmaq dəyərini itirəcək. Çünki dəqiq mənbə media xəbəri 

adi xəbərdən fərqləndirən əsas və hətta mütləq cəhətlərdən biridir. Deməli, birinci 

cümlədəki xəbəri media xəbər statusuna qaldıran məhz ikinci cümlədəki mənbəndir. İnfor- 
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mativ jurnalistikaya xas olan bu faktor, bu iki cümləni bir-birinə bağlayaraq bir tam 

yaradır. Burada əlaqəli nitqin məna tamlığına bu cümlələrin mexaniki cəmi sayəsində 

deyil, keyfiyyətcə yeni struktur-semantik formalaşması nəticəsində nail olunur. 

 Qısa xəbərdə, o cümlədən, diqqəti cəlb edən məqam mətndə xəbərə xas ən vacib 

cəhət olan – zamanın qeyd olunmamasıdır. Müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrinin 

təhlili deməyə əsas verir ki, adətən, dövrülüyü bir sutkadan qısa olan media kanallarında 

(mütəmadi olaraq yenilənən informasiya saytları, gün ərzində bir neçə dəfə efirə çıxan 

xəbər buraxılışları) yeni baş vermiş hadisə ilə əlaqədar zaman ortaq bilik (Van Dijk Teun: 

2014) sayəsində auditoriyaya məlum olduğundan xəbər mətnlərinə (xüsusilə qısa 

xəbərlərə) daxil edilmir. Burada da xəbər mətninin sayta yerləşdirilmə vaxtı dəqiq qeyd 

olunduğundan və informasiya agentliyinin öz operativlik nüfuzunu qoruduğundan (yəni 

hadisə ilə xəbər mətninin sayta yerləşdirilməsi zamanının qısalığı) bir də mətndə zamanla 

əlaqədar qeydin verilməsi artıq hesab olunub. 

Media mətnin əsas məqsədi mahiyyəti çatdırmaqdır. Bunu müxtəlif formalarla 

(janr, struktur və s.) etmək olar. Lakin istənilən formada auditoriya az sözlə tezliklə məğzə 

yiyələnmək istəyəcək. Xüsusilə operativliyi ilə seçilən və sevilən xəbər janrında 

uzunçuluğu heç kəs rəğbətlə qarşılamayacaq. Məsələn, radio xəbərlərinin KİSS 

adlandırılan qızıl qaydası var. KİSS -  “Keep It Short and Simple” və ya “Keep it short and 

sweet” formulunun abriviaturasıdır və ingilis dilindən mənası “yığcam və sadə ol” və ya 

“yığcam və şirin ol” deməkdir (Vlad Davian, 2018: 79). Ona görə də xəbər mətninə 

incəsənət elementi kimi yanaşmaq lazım deyil. “Araşdırmalar göstərir ki, 15 sözdən uzun 

olan cümlələr anlaşılmaq üçün mürəkkəbdir. Dinləyiciləri qədim Yunanıstandakı 

spartalıların vəziyyətinə salmaq lazım deyil. Bir dəfə onlar Samos adasından gələn elçinin 

uzun nitqini səbrlə dinlədikdən sonra deyiblər: “Biz onun əvvəldə nə dediyini unutduq, 

sonda dediklərini isə anlamadıq, çünki əvvəli yadda saxlaya bilməmişdik” (Məhərrəmli, 

Kərimova, 2017: 40).  

Beləliklə, jurnalistikanın ən qədim və ən kiçik janrı olan xəbər digər mətnlərdən öz 

strukturuna görə fərqlənir və özünəməxsus forma özəlliklərinə malikdir. Bu da xəbər 

diskursuna dair gözləntilərdən irəli gəlir. Əsas vəzifəsi təhlil etmə və qiymətləndirmə 

olmadığından bu tip mətnlərdə ümumiləşdirilmiş nəticə verilmir. Məlumatlandırmaq 

vəzifəsi media xəbər mətnlərində giriş və korpus hissə ilə tamamlanır. Hər hissənin 

mətnlərindəki özəllikləri isə bu janrın dəqiqlik, lakoniklik və aydınlıq dəyərlərini 

reallaşdırılmasından irəli gəlir. Müəllifin topladığı informasiyaları müəyyən seçilmiş 

struktur çərçivəsində hazırlaması isə onun qarşısına qoyduğu məqsəd və vəzifələrlə 

şərtlənir. 
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      THE STRUCTURE OF MEDIA NEWS TEXTS 

 

                                                   M.N.Monsumova 

 

SUMMARY 

 

The main purpose of this article is to show the differences in the structure of the 

news text, to substantiate these differences and to clarify the features and characteristics of 

different parts of media news texts. 

 

        СТРУКТУРА МЕДИА-НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ 

 

         М.Н.Монсумова 

 

           РЕЗЮМЕ 

 

Основной целью статьи является показать различия в структуре новостного 

текста, обосновать эти различия и уточнить особенности и характеристики разных 

частей медиа-новостных текстов. 
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“ODLAR YURDU UNİVERSİTETİNİN ELMİ VƏ PEDAQOJİ XƏBƏRLƏRİ” 

JURNALINA TƏQDİM OLUNAN MƏQALƏLƏRİN  

TƏRTİBAT QAYDALARI 

 

 

     1.   Elmlər doktorları və professorlar istisna olmaqla, hər məqalə üçün müvafiq elm 

sahəsi üzrə elmlər doktorunun rəyi təqdim edilməlidir.  

2. Jurnala təqdim olunan məqalənin strukturu ümumdünya miqyasında elmi  

məqalələrə şamil edilən tələblərə cavab verməlidir. Yəni, məqalədə toxunulan problem 

ümumi şəkildə müəyyənləşdirilməli, onun mühüm elmi və praktiki məsələlərlə olan 

əlaqəsi göstərilməli, müəllifin bu problem üzrə istinad etdiyi ən son işlərin təhlili 

verilməli, məqalənin həsr olunduğu problemin həll olunmamış hissələri, habelə alınan 

nəticələr və onların perspektivləri göstərilməlidir. 

3.  Mövzusunun səthi və tezissayağı olduğu, elmi baxımdan kifayət qədər  

əsaslandırılmadığı məqalələr qəbul edilmir. 

4. Məqalənin başlığı qısa olmalı, məzmunu əks etdirməli və 100 işarədən artıq  

olmamalıdır. Məqaləyə üç dildə (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) açar sözlər və  

UOT indeksi əlavə olunmalıdır (UOT indeksinin dəqiqliyinə görə redaksiya heyəti 

məsuliyyət daşımır). Azərbaycan dilində təqdim olunan məqalənin sonunda ingilis və rus 

dillərində, ingilis dilində təqdim olunan məqalənin sonunda Azərbaycan və rus 

dillərində, rus dilində təqdim olunan məqalənin sonunda Azərbaycan və ingilis dillərində 

eyni məzmunlu xülasələr verilməlidir. 

5. Məqalə jurnalın redaksiyasına bir nüsxədə printerdən çıxarılmış şəkildə (A4 

formatda) və elektron variantda (kompakt diskdə) təqdim olunmalı, nüsxə müəllif 

tərəfindən imzalanmalıdır. Alternativ olaraq, məqaləni journal@oyu.edu.az ünvanına da 

göndərmək olar. 

6. Məqalənun mətni Microsoft Word proqramında Times New Roman şrifti ilə 

yığılmalıdır. Şriftin ölçüsü 12, sətirlərarası interval 1 olmalıdır. Sol və sağ tərəfdən məsafə 

2,8 sm, yuxarı və aşağıdan isə 3 sm olmalıdır. Birinci sətirdəki boşluq 1,25 sm, düstur, 

rəsm və cədvəllərdə interval məsafələri (yuxarı və aşağıdan) 6 punkt olmalıdır. Şəkillər 

(rəsmlər) 11 ölçülü rəsmaltı yazılarla müşayiət olunmalı və mətnə skan edilmiş şəkildə 

(yəni skannerdən keçirilmiş şəkildə) daxil edilməlidir. Cədvəllərdə şriftin ölçüsü 11 

olmalıdır. Düsturlar Word Equation redaktorunda yığılmalıdır. 

7. Təqdim olunun məqalə 5-15 səhifə həcmində olmalıdır. Həcmi 15 səhifəni aşan 

məqalə yalnız redaksiya heyətinin razılığı ilə qəbul olunur. Mətnin qrammatik cəhətdən 

düzgünlüyü müəllif tərəfindən yoxlanılmalıdır. 

8.  Qoşma səhifədə müəllifin adı, soyadı, atasının adı, elmi dərəcəsi (varsa), iş yeri, 

iş yerinin ünvanı, müəllifin e-mail ünvanı və əlaqə telefonları göstərilməli, habelə 

əlyazmanın əvvəllər heç bir elmi nəşrdə dərc olunmadığı və elmin hansı sahəsinə aid 

olduğu qeyd olunmalıdır. 

 

 

 

 

 
 əlaqə telefonu: (051) 572 34 36 

 email: journal@oyu.edu.az 

 ünvan: Bakı AZ1072, Koroğlu Rəhimov küçəsi 13, Odlar Yurdu Universiteti, Ümumi şöbə 
 http://www.journal.oyu.edu.az 

mailto:journal@oyu.edu.az
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GUIDE FOR AUTHORS 

 

1. All the submitted articles must be peer-reviewed. The peer-reviewers name and 

affiliation must be included as part of the article to be located at the end after the 

References. It should be on a separate line 2 lines below the last reference and start with 

the words “Reviewed by…”.  

2. The contents of an article must meet generally accepted international scientific 

norms. The aim and the purpose of the article as well as its feasibility must be clearly 

indicated. It should deal with innovative ideas, developments, directions, misdirections, 

areas which need to be explored, future outlook, prior errors, problems, personnel, 

funding, or trends in the chosen field. 

3. The manuscript with incomplete coverage of the subject will not be accepted. 

4. The title of the article must be concise not to exceed 100 characters and be in 

full conformity with the contents. The article should include keywords and subject index 

(UDC). Also, an abstract is required consisting of 50-100 words. 

5. Overseas authors are expected to submit their articles electronically to 

fuadhud@yahoo.com. Local contributors should submit a hard copy (in A4 format) and 

electronic version of their articles (in a compact disk) directly to the editorial office (see 

contact addresses at the bottom of this page) or mail it to journal@oyu.edu.az. 

6. Microsoft Word is the only preferred input program. The font used should be 

Times New Roman of 12 points. Text must be single spaced with 2.8 cm left/right margins 

and 3 cm top/bottom margins. Figures must be scanned and captioned in 11-points Times 

New Roman. Formulae should be input using Word Equation. And tabular data should be 

input using 11-points Times New Roman. 

7. Authors are encouraged to submit articles ranging from 5-15 pages (including 

appendixes, references, figures and tables). Sanction of editorial board is required for the 

acceptance of manuscripts exceeding 15 pages. The author should check the text for 

grammar. 

8. Each article should include title, name, patronymic, current affiliation, postal 

address, e-mail and phone numbers of the author who should also provide a written 

evidence that the presented manuscript has been never published before. Also, the author 

must indicate the field of science to which his (her) manuscript belongs. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

1. За  исключением  докторов  наук  и  профессоров,  каждая  статья  должна  

иметь рецензию доктора наук в соответствующей области науки. 

2. Структура  представляемой  в  журнал  статьи  должна   отвечать   

общемировым требованиям  к  научным  статьям.  То  есть,  статья  должна  

включать  определение проблемы в общем виде, её связь с важными научными и 

практическими задачами; анализ  последних  достижений  и  публикаций  по  

данной   проблеме,   на   которые опирается автор; выделение нерешённых частей 

проблемы, которым посвящается данная статья; формирование целей статьи 

(постановка задачи); содержание основного исследования с полным обоснованием 

полученных научных   результатов; выводы из проведенного исследования и 

перспективы в данном направлении. 

3. Рукопись, в которой материал изложен поверхностно, тезисно, без 

достаточного научного обоснования - не принимается.  

4. Заголовок должен быть кратким, отражать содержание статьи и не 

превышать 100 знаков. Статья должна содержать ключевые слова на трёх языках 

(азербайджанском, английском и русском) и индекс УДК. Если язык статьи – 

азербайджанский, в конце приводятся идентичные по содержанию резюме на 

английском и русском языках.  Аналогично,  англоязычная   статья   сопровождается   

азербайджанским и русским, а русскоязычная – азербайджанским и английским 

резюме (идентичного содержания). 

5. Рукопись представляется в редакцию журнала в одном экземпляре  

хорошего качества  формата  А4  вместе  с  электронным вариантом (на  компактном   

диске). Экземпляр подписывается автором. Электронный вариант можно прислать и 

по адресу journal@oyu.edu.az. 

6. Текст статьи должен быть набран в программе Microsoft Word шрифтом 

Times New Roman 12 размера с одиночным междустрочным интервалом. Верхние и 

нижние поля – 3 см, левые и правые – 2.8 см. Отступы: первой строки (абзац) – 1,25 

см, интервалы (выше и ниже) от формул, рисунков, таблиц – 6 п.т. Рисунки и фото 

сопровождаются подрисуночными текстами в шрифте Times New Roman 11 размера 

и вставляются в текст в отсканированном виде. Формулы набираются в редакторе 

Word Equation с полуторным междустрочным интервалом. 

7. Объём представляемой статьи должен быть в пределах 5-15 страниц. 

Статьи большего объема принимаются только по согласованию с редколлегией 

журнала. Текст должен быть проверен на грамматические ошибки, вычитан и 

просмотрен автором. 

8. На отдельной странице указываются фамилии, инициалы автора, учёная 

степень (если имеется), место работы, почтовый адрес места работы, а также 

электронный адрес и контактные телефоны автора. В сопроводительном письме 

следует указать, что рукопись ранее нигде не публиковалась. Также необходимо 

указать принадлежность статьи к той или иной научной сфере. 
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