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Проведена радикальная соолигомеризация 4-метил-2-пропенилфенола с малеино-
вым ангидридом в массе. Изучено влияние различных факторов на свободно-радикаль-
ную соолигомеризацию и найдены оптимальные условия, обеспечивающие достаточно 
высокие выходы: температура 800С, соотношение мономеров 1:1, продолжительность 
процесса 5 часов, количество инициатора 1%. Структуры синтезированных соолигоме-
ров подтверждены методами ЯМР-спектроскопии. Синтезированные соолигомеры 
модифицированы алифатическими (диэтиламин) и циклическими аминами (морфолин, 
пиперидин), изучены противокоррозионные свойства этих соединений. Установлено, 
что наилучшие результаты проявляют соолигомеры модифицированные диэтилами-
ном, так при концентрации 150 мг/л степень защиты составляет 94%. 

 
Ключевые слова: пропенилфенол, малеиновый ангидрид, соолигомери-
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Ингибиторная защита металлов от коррозионного разрушения в 
агрессивных средах является одной из экономически и экологически 
обоснованных способов увеличения сроков их службы [1-3]. Поэтому, 
учитывая актуальность проблемы ингибирования коррозионных процес-
сов с помощью специальных химических веществ, были изучены ингиби-
рующие свойства некоторых азотсодержащих производных двойных со-
олигомеров алкенилфенолов с малеиновым ангидридом, выявлены зако-
номерности влияния их структуры и состава на защитный эффект. Моди-
фицированные аминами соолигомеры исследованы в качестве ингибито-
ров коррозии в водно-солевых системах. 

Наличие в структурах соолигомеров алкенилфенолов с малеиновым 
ангидридом реакционноспособных фрагментов (ангидридного кольца, 
ОН-группы, ароматического кольца) могут служить основой для разра-
ботки водо- и маслорастворимых продуктов, могущих найти применение 
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в качестве ингибиторов коррозии, биоцидов и др.  
Известно, что большинство применяемых в нефтяной промыш-

ленности ингибиторов, предназначенных для защиты трубопроводов си-
стемы сбора и транспортировки нефти и влажного сероводородсодержа-
щего нефтяного газа, являются азотсодержащими ПАВ дифильной струк-
туры [4, 5]. 

С целью синтеза новых водорастворимых производных двойных со-
олигомеров алкенилфенолов с малеиновым ангидридом были исследова-
ны их реакции с различными алифатическими и циклическими аминами. 

В данной статье авторами приводятся результаты исследований ре-
акций соолигомеризации 4-метил-2-пропенилфенола с малеиновым ан-
гидридом, а также химической модификации полученных соолигомеров, 
их реакциями с алифатическими и циклическими аминами, изучение про-
тивокоррозионных свойств последних. 

Экспериментальная часть: Двойные соолигомеры 4-метил-2-про-
пенил фенола с малеиновым ангидридом были синтезированы по методи-
ке, разработанной авторами ранее [6, 7]. Реакция проводилась в массе в 
запаянных ампулах при температуре 800С в присутствии низкотемпера-
турного инициатора- динитрила азоизомасляной кислоты (ДИНИЗ), одна-
ко предварительно оба сомономера растворялись в растворителе (аце-
тоне) с последующей откачкой растворителя и создания условий вакуума. 

Состав образца Сталь-3: (0.14-0.22% C, 0.05-0.17% Si, 0.4-0.65% Mn, 
0.3% Ni, 0.3%, Cu, 0.3% Cr, 0.08% As, 0.05% S и 0,04% P, а остальная 
часть Fe). Образец зачищается наждачной бумагой со шлифом 1200, про-
мывается бидистилированной водой, ацетоном и высушивается. Размеры 
образца стали равны 2.39 см  1.89 см  0.37 см. Все измерения проводи-
лись на аналитических весах с точностью 0,0001 г. 

Обсуждение результатов: В условиях соолигомеризации 4-метил-
2-пропенилфенола с малеиновым ангидридом, как и следовало ожидать, в 
основном образуются соолигомерные соединения, высокомолекулярные- 
не образуются, что можно объяснить ингибирующим влиянием феноль-
ного гидроксила на рост цепей. Полученные данные подтверждают пред-
варительно проведенные нами исследования реакций двойной соолиго-
меризации, т.е. соотношение мономеров в исходной смеси не играет су-
щественного влияния в образовании продуктов. 

Схему реакции соолигомеризации можно представить следующим 
образом: 
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Синтезированные соолигомеры представляют собой твердые веще-
ства белого цвета, хорошо растворимые в кислородсодержащих раство-
рителях (ацетоне, диоксане). 

Была проведена серия опытов двойной соолигомеризации при тем-
пературе распада ДНИЗ-а (80°С) 4-метил-2-пропенилфенола с малеино-
вым ангидридом, полученные данные приводятся в нижеследующей таб-
лице 1:  

 

Таблица 1 
Зависимость влияния различных факторов на соолигомеризацию  

4-метил-2-пропенилфенола с малеиновым ангидридом  
 

Количество  
инициатора 

Продолжительность  
реакции, час 

Соотношение 
мономеров  

Выход  
соолигомера, % 

1 0,5 1:1 24 
1 0,5 1:2 21 
1 0,5 1:3 22 
1 0,5 2:1 23 
1 0,5 3:1 19 
1 1 1:1 36 
1 1,5 1:1 45 
1 3 1:1 66 
1 3 1:2 57 
1 3 1:3 58 
1 3 2:1 62 
1 3 3:1 60 
1 5 1:1 80 
1 5 1:2 78 
1 5 1:3 77 
1 5 2:1 74 
1 5 3:1 75 
1 7 1:1 80 

 
Соотношение мономеров варировали в интервале 3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 

1:3, продолжительность реакции 0,5-7 часов при температуре соолигоме-
ризации 800С. 

Как видно из результатов таблицы оптимальные условия реакции 
соолигомеризации: температура 800С, соотношение мономеров 1:1, про-
должительность процесса 5 часов, количество инициатора 1%.  

Соолигомеры 4-метил-2-пропенилфенола с малеиновым ангидридом 
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очищали осаждением их ацетоновых растворов в гептане, гексане. Далее 
осажденные соолигомеры высушивали в вакуумном шкафу до постоян-
ной массы.  

Структура синтезированных соолигомеров была подтверждена ме-
тодами ЯМР-спектроскопии (рис 1). 

 

 
 

Рис. 1. ЯМР-спектр соолигомеров МА с 4-метил-2-пропенилфенолом 
 

Данные ЯМР-спектроскопии соолигомеров МА с 4-метил-2-пропе-
нилфенолом ((ДМСО-d6, δ, м.д.): 0.8-1.3 (CH3), 1.8-2.2 (CH), 3.1-3.5 (CH), 
6.5-8.1 (Ar).  

Синтезированные соолигомеры обладают полифункциональными 
свойствами. С целью получения водорастворимых производных изучены 
реакции синтезированных соолигомеров с алифатическими и цикличе-
скими аминами и выявлены основные маршруты образования конечных 
модифицированных соолигомеров в зависимости от их соотношения и 
условий процесса. При температурах 0-50С и эквимолярном соотношении 
соолигомеров к взятому амину реакция протекает только по фенольному 
гидроксилу, а при их соотношении 1:(2-3) моль при 30-350С по феноль-
ному гидроксилу и ангидридному кольцу малеинового звена с образова-
нием их производных, содержащих в структурах моноамидную группу и 
солевой фрагмент. 

Было установлено, что при осуществлении реакций соолигомеров с 
алифатическими аминами (например, с диэтиламином или диэтанола-
мином) при температуре 0-50С и их соотношении 1:1 моль реакция проте-
кает по фенольному гидроксилу с образованием соответствующей соли. 

 
 

 

Также установлено, что при осуществлении реакции соолигомеров с 
алифатическим амином при температуре 350С и их соотношении 1:(2-3) 
моль происходит раскрытие ангидридного кольца и образование соли 
нижеследующей структуры: 
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Полученная соль соолигомера представляет собой порошокообраз-

ное вещество светло-желтого цвета, хорошо растворимое в воде. Образо-
вание соединения, содержащего солевой фрагмент, происходит за счет 
способности свободной электронной пары атома азота образовывать ко-
валентную связь с протоном ОН-группы. 

Структуры полученных солей соолигомера были подтверждены 
данными ИК- и ЯМР-спектроскопии (рис. 2, 3).  

 

 
 

Рис. 2. ЯМР-спектры соли соолигомера 4-метил-2-пропенилфенола с малеино-
вым ангидридом, модифицированных пиперидином: 

1Н ЯМР-спектр (ДМСО-d6, δ, м.д.): 1.1-1.5 (CH3), 1.5 -1.9 (CH и CH2), 2-2.2 
(CH2), 2.8-3.2 (CH2), 3.1-3.5 (CH), 6.6-7.3 (Ar). 

 

 
 

Рис. 3. ЯМР-спектр соолигомера 4-метил-2-пропенилфенола с малеиновым ан-
гидридом, модифицированных морфолином:  

1Н ЯМР-спектр (ДМСО-d6, δ, м.д.): 0.8-1.4 (CH3), 1.1 -1.5 (CH), 2-2.2 (CH3- груп-
па), 2.7-3.1 (CH2), 3.2-3.5 (CH), 3.5-4.1 (CH2), 6.6-7.3 (Ar). 

 
Паралельно были проведены испытания по изучению проти-

вокоррозионной стойкости соолигомеров 4-метил-2-пропенилфенола с 
малеиновым ангидридом, модифицированных диэтиламином, пипериди-
ном и морфолином. Полученные данные приводятся в таблице 2:  
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Таблица 2 
Результаты противокоррозионных испытаний соолигомеров  

4-метил-2-пропенилфенола с малеиновым ангидридом,  
модифицированных аминами 

 

 
Испытанный образец 

 
Концентрация, 

мг/л 

3%-ный водный раствор 
NaCI 

3%-ный водный раствор 
NaCI + октан (7:1) 

Скорость 
коррозии, 
г/м2 час 

Степень 
защиты, % 

Скорость 
коррозии, 
г/м2 час 

Степень 
защиты, % 

Соолигомер, моди-
фицированный  
диэтиламином 

50 0,48 76 0,71 73 
100 0,3 85 0,50 81 
150 0,12 94 0,29 89 

Соолигомер, модифи-
цированный пипери-

дином 

50 0,66 67 0,95 64 
100 0,56 72 0,64 68 
150 0,3 85 0,53 80 

Соолигомер, модифи-
цированный  
морфолином 

50 0,42 79 0,69 74 
100 0,28 86 0,50 81 
150 0,16 92 0,32 88 

Без какой-либо до-
бавки (контрольный) 

- 2,0 - 2,65 - 

 

Как видно из результатов испытаний, наилучшие результаты прояв-
ляют соолигомеры модифицированные диэтиламином, так при концен-
трации 150 мг/л степень защиты составляет 94%, а при переходе к цикли-
ческим аминами наилучший результат наблюдается у соолигомера моди-
фицированного морфолином (степень защиты составляет 92%).  
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4-METİL-2-PROPENİLFENOLUN MALEİN ANHİDRİDİ İLƏ 
SOOLİQOMERLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ 

 
N.V.ƏZİMOVA, M.R.BAYRAMOV, M.A.AĞAYEVA,  

О.N.CAVADOVA, İ.Q.MƏMMƏDOV 
 

XÜLASƏ 
 

4-Metil-2-propenilfenolun malein anhidridi ilə radikal sooliqomerləşməsi kütlədə həya-
ta keçirilmişdir. Müxtəlif faktorların sərbəst-radikal sooliqomerləşmə prosesinə təsiri öyrəni-
lərək optimal şərait tapılmışdır: temperatur- 80°C; monomerlərin nisbəti- 1:1; prosesin aparıl-
ma müddəti- 5 saat; inisiatorun miqdarı- 1%. Sintez olunan sooliqomerlərin quruluşu NMR 
metodu ilə öyrənilmişdir. Sintez olunan sooliqomerlərin alifatik və tsiklik aminlərlə modifi-
kasiyası aparılmış, eləcə də bu birləşmələrin korroziyaya qarşı xassələri tədqiq edilmişdir. Ən 
yaxşı korroziya inhibitoru xassəsinə dietilaminlə modifikasiya edilmiş sooliqomerin malik 
olması müəyyənləşdirilmişdir (150mq/l qatılıqda korroziyadan mühafizə effekti 94%). 

 
Açar sözlər: propenilfenol, malein anhidridi, sooliqomer, amin, korroziya 

 
SYNTHESİS AND İNVESTİGATİON OF CO-OİLGOMERS  

OF 4-METHYL-2-PROPENYLPHENOL WİTH THE  MALEİN ANHYDRİDE 
 

N.V.AZIMOVA, M.R.BAYRAMOV, M.A.AGAYEVA, 
O.N.JAVADOVA, I.G.MAMEDOV 

 
SUMMARY 

 
Co-ologomerization of 4-methyl-2-propenylphenol with the maleic anhydide in mass 

was carried out.  Influences of different factors to the free-radical co-oligomerization processes 
were stydied and optimal condition was found: temperature- 80°C; ratio of monomers- 1:1; 
proceses time- 5 hour; amount of inisiator- 1%. Structure of synthesized co-oligomers 
investigated by the NMR method. Modification of obtained co-oligomers with an aliphatic and 
cyclic amines was carried out and their anticorrosion properties were stydied. The best 
corrosion inhibitor properties was demontrated modificated co-oligomers with the diethyla-
mine (protection effect 94% at 150 mg/l concentration).  

 
Keywords: propenylphenol, maleic anhydride, co-oligomer, amine, corrosion 
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Определена зависимость уровня  кислотности среды на дисперсность суспензии 
образованой наночастицами никеля. Установлено что частицы нанопыли Ni образуют 
нестабильные дисперсные системы в водной среде, и степень агрегации частиц одно-
значно зависит от концентрации суспензии.Было обнаружено, что для суспензий с кон-
центрацией менее 2 мг / л совокупная прочность суспензии не зависит от концентра-
ции. 

 
Ключевые слова: наночастицы, никель, Уровень сислотности, суспензия 

 
Введение 

 В последние годы наночастицы никеля стали одним из самых ин-
тересных металлических наноматериалов в мире исследований из-за раз-
личных многообещающих применений в химическом катализе и электро-
катализе, магнитных банкнотах, аккумуляторных батареях, медицинской 
диагностике для изучения биомедицинских процесссов, сверхпроводящих 
устройствах и других областях [1,2]. Также, более дешевые наночастицы 
никеля используются для определения спирта и разработки топливных 
элементов разного вида, особенно в составе электродов, разработанных в 
щелочной среде, хотя электрокаталитическая активность чистого никеля  
невысока[3,4]. 
 Среди всех используемых магнитных металлических наноматериа-
лов наноструктурированные никелевые материалы сложно приготовить, 
поскольку они легко окисляются, что затрудняет процесс [5,6]. За по-
следние десятилетия были разработаны различные химические и физиче-
ские подходы для решения этой проблемы и получения высококачествен-
ных наночастиц никеля. 

 
Материалы и методы 

Для изучения влияния кислой среды на дисперсию суспензий нано-
частиц никеля были созданы различные значения pH в пределе от 4 до 9. 
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Контроль кислотности поддерживался использованием 1% HNO3 и NaOH 
(98%, Sigma - Aldrich) с помощью кислотного титрования, непрерывно 
перемешивается через магнитную мешалку. После достижения желаемого 
уровня  кислотности среды растворы непрерывно перемешивали в тече-
ние не менее 10 часов до достижения равновесия в системе. При необхо-
димости используют дополнительное титрование. Растворенные растворы 
используют для тестирования в течение 2 часов. Концентрация суспен-
зий, составляла 0,02 мг / л. 

Для определения растворимости порошков в стеклянной таре гото-
виться суспензии с концентрацией наночастиц в дистиллированной воде в 
соотношении 100… 500 мг/л и концентрацией наночастиц никеля. Затем 
суспензию готовили  ультразвуком при комнатной температуре в течение 
120 минут (40 Вт). Затем суспензии центрифугируют на центрифуге - 
Centrifuge 5702 (Eppendorf) при скорости 200 об/мин в течение полу часа  
для осаждения твердых частиц. 

Отделенный от наночастиц раствор добавляют 20, 40, 60, 80 и 100 
раз для суспензий с концентрацией частиц 100, 200, 300, 400 и 500 мг / л. 

Установили  концентрацию ионов Ni2+ в растворе и рассчитали сте-
пень растворения. Стандартный раствор, содержащий ионы никеля (500 
мг/л), готовили растворением 239 мг NiSO4 ∙ 7H2O в 100 мл воды. Стан-
дартный раствор не хранился более 1 месяца. Рабочий раствор (50 мг/л) 
получают добавлением 1 мл стандартного раствора к 100 мл дистиллиро-
ванной воды для получения концентрации ионов Ni. Рабочий раствор не 
держали более 7 дней. Для анализа к 10 мл полученному и выделенному 
образцу суспензии добавляются по 5 мл: 20% раствора тартрата калия-
натрия, 5% раствора гидроксида натрия, 5% раствора гидросульфата ам-
мония, смесь 1% диметилглиоксимового спирта. Концентрация ионов Ni 
по измеренной оптической плотности определялась по калибровочному 
графику. 

Обсуждение результатов 
 Согласно полученным экспериментальным данным, частицы 
нанопыли Ni образуют нестабильные дисперсные системы в водной сре-
де, и степень агрегации частиц однозначно зависит от концентрации сус-
пензии полученной при использовании ультразвука. 
 При формировании водных суспензий пропорциональное распре-
деление частиц Ni вне зависимости от концентрации суспензий и метода 
определения дисперсии, а также pH среды показало, что они являются од-
номодальными. Как видно, по мере увеличения pH основной пик распре-
деления переходит в большую область, причем распределение становится 
мягким и скрытым. 
 Однако концентрация и уровень кислотности влияют на распреде-
ление размера агрегатов, образующихся в воде. В этом случае распреде-
ление агрегатовв суспензии 200, 2 и 0,02 мг / л при pH = 7составляет соот-
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ветственно, 220 … 46 мкм, 106 … 936 мкм. Расстояние между агрегатами 
уменьшается с уменьшением концентрации. Похоже, что начальный объ-
ем суспензии pH слабо влияет на средний размер суспензии, но этот эф-
фект уменьшается после добавления суспензии. Оказалось, что средний 
размер частиц не изменяется в добавке суспензии 200 мг / л при pH = 5… 
8. В кислой среде pH = 9 измерение уменьшается на 7%, но в щелочной 
среде pH = 9 оно увеличивается на 6,6% .Для большего количества добав-
ленных суспензий характерна зависимость: уменьшение размера частиц 
на 5,3% и 4,8% в концентрации суспензиях 2 и 0,02 мг / л соответственно, 
когда уровень кислотности проходить от 6 до 4. По другим оценкам, зна-
чение pH может измениться.  
 В то же время 110-кратное уменьшение частиц никеля в водной 
суспензии свидетельствует о ее нелинейности. Было обнаружено, что для 
суспензий с концентрацией менее 2 мг / л совокупная прочность суспен-
зии не зависит от концентрации. Средний размер частиц в водной суспен-
зии при pH = 7 составляет 3153, 233 и 213 мкм, в концентрированных сус-
пензиях – 200, 2 и 0,02 мг / л. 

 
Рис. 1. СЭМ-изображения образцов наночастиц никеля, стабилизированных полиакри-
ловой кислотой, представлены в лупах (70 000) в медленном электронном режиме при 
напряжении 15 кЭв. 

 
Заключение 

 Синтезированы наночастицы никеля и определен размер наночас-
тиц Ni, полученных в результате синтеза. Различные значения pH = 4… 9 
были созданы для изучения влияния кислой среды на дисперсию суспен-
зий наночастиц никеля. PH выравнивали с помощью 1% HNO3 с исполь-
зованием кислотного титрования. Было показано, что кислотность дис-
персионной среды в диапазоне pH 5 ... 9 незначительно влияет на средний 
размер частиц в суспензии той же концентрации, в то время как в сильно-
кислой среде для всех исследованных суспензий, pH = 4, размер частиц 
уменьшается до 6,6. 
  



15 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Jortner J., Rao C.N.R., Nanostructured advanced materials. Perspectives and directions, Pure 

Appl. Chem 74 (2002) 1491–1506. DOI: 10.1351/pac200274091491 
2. Panácek A., Kvítek L., Prucek R., Koláˇ r M., Veceˇ rová R., Pizúrová N., Sharma V.K.,  

Nevˇ ecná T.J.,  Zboˇ ril R., Silver colloid nanoparticles: synthesis, characterization, and 
their antibacterial activity, Phys. Chem. J. B 110 (2006) 16248–16253. DOI: 
10.1021/jp063826h 

3. Li X., Elliott D.W., Zhang W., Zero-Valent Iron Nanoparticles for Abatement of 
Environmental Pollutants: Materials and Engineering Aspects, Critical Reviews in Solid 
State and Materials Sciences. 31 (2006) 111-122. DOI: 10.1080/10408430601057611 

4. Hortola, P., SEM examination of human erythrocytes in uncoated bloodstains on stone: use 
of conventional as environmental-like SEM in a soft biological tissue (and hard inorganic 
material). Journal of Microscopy. 218 (2) (2005) 94-103. DOI: 10.1111/j.1365-
2818.2005.01477.x 

5. Tian H., Li J.,  Mu Z., Li L., Z.H. Effect of pH on DDT degradation in aqueous solution 
using bimetallic Ni/Fe nanoparticles, Sep. Purif. Technol. 66 (2009) 84–89. DOI: 
10.1016/j.seppur.2008.11.018 

6. Joo S.H., Zhao D., Destruction of lindane and atrazine using stabilized iron nanoparticles 
under aerobic and anaerobic conditions: effects of catalyst and stabilizer, Chemosphere 70 
(2008) 418–425. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2007.06.070 

 
NİKEL NANOHİSSƏCİKLƏRİN SUSPENZİYASI 

 
G.ALLAHVERDİYEVA 

 
XÜLASƏ 

 
Mühitin turşuluq səviyyəsinin asılı olaraq nikel nanohissəcikləri tərəfindən əmələ gələn 

suspenziyanın dispersiyası müəyyən edilmişdir. Ni nanohissəciklərinin sulu bir mühitdə qeyri-
sabit dispers sistemlər meydana gətirdiyi və hissəciklərin toplanma dərəcəsinin birmənalı 
olaraq suspenziyanın konsentrasiyasından asılı olduğu aşkar edilmişdir. Ni nanohissəciklərin 
konsentrasiyası 2 mq / L-dən az olan suspenziyalar üçün davamlığa ümumi asılı olmadığı aşkar 
edildi. 

 
Açar sözlər: nanohissəciklər, nikel, turşuluq səviyyəsi, suspensiya 
 

SUSPENSIONS OF NICKEL NANOPARTICLES 
 

G.ALLAHVERDIYEVA 
 

SUMMARY 
 

The dependence of the acidity level of the medium on the dispersion of the suspension 
formed by nickel nanoparticles has been determined. It was found that particles of Ni 
nanopowder form unstable disperse systems in an aqueous medium, and the degree of particle 
aggregation unambiguously depends on the concentration of the suspension. It was found that 
for suspensions with a concentration of less than 2 mg / L, the total strength of the suspension 
is independent of concentration. 

 
Keywords: nanoparticles, nickel, acidity level, suspension 
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С помощью метода выращивания кристаллов из раствора в расплаве с использовани-

ем селенида олова был получен более совершенные кристаллы низкотемпературная поли-
морфной формы соединения CuInSe2. Стандартными электрофизическими методами были 
измерен температурная зависимость электропроводимости кристаллов халькопритной 
фазы (α-CuInSe2), получены непосредственно из жидкого расплава. Установлено, что селе-
нид олова при внедрении до 2мол% практически не влияют на электропроводимость и ши-
рины запрещенный зоны халькопритной фазы соединения CuInSe2 . 

 
Ключевые слова: халькопритной фазы CuInSe2, эвтектические системы, элек-

тропроводимость.  
 

Введение  
В полупроводниковой фотоэнергетике сложные халькогениды меди, 

особенно, CuInSe2 занимает особое место [1]. Последние годы по получе-
нию совершенных кристаллов CuInSe2  и изучение его физические и оп-
тические характеристики посвящены многочисленные работ (статьи, мо-
нографии, диссертации и др.). К примеру, из них можно указать научные 
исследовании [2-10]. Авторы этих работ сообщают что измерение прове-
дены на монокристаллах, полученных методом Бриджмена-Стокбаргера. 
Однако при этом не учитывается наличие и особенности полиморфного 
переход у соединения CuInSe2. Данный переход сфалерит халькопирит 
осуществляется при 810 С и при переходе происходит значительное рас-
ширение и последствии образования многочислительных дефектов, дис-
локаций, а также визуально наблюдаемые трещины. А физическое харак-
теристики, особенно, электропроводимость халькопиритной фазы CuInSe2 

сильно зависит от дефектности структуры [5]. Для предотвращения обра-
зования дефектов или уменьшение их концентрации необходима кри-
сталлизации халькопирита (α-CuInSe2) непосредственно из жидкой  фазы, 
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методом из раствора в расплаве. Данный метод успешно применяется в 
случае эвтектического характера взаимодействия между основного со-
единения и растворителя [12]. С целью поиска более эффективного рас-
творителя был изучен ряд эвтектических систем с участием соединения 
CuInSe2 [13-17]. В ликвидусе первичной кристаллизации этих систем 
определены метатектические точки полиморфного перехода  CuInSe2. 
Однако, авторы этих работ в основном ограничены определением пара-
метров (температуры и состава) метатектических и эвтектических точек. 
Только авторами  [16] используя данные эвтектической диаграммы 
CuInSe2-BiI3 были получены монокристаллы α- CuInSe2 и изучены актив-
ное влияние растворителей трииодида висмута на электрофизические 
свойств халькопритной фазы.  

Одним из требований выращивания кристаллов методом из раствора 
в расплаве является не растворимости эвтектика образующего побочного 
компонента или не же не ухудшение функциальных свойств основного 
соединения. Здесь наиболее подходящими растворителями могут оказать-
ся элементы подгруппы германия, т. к. CuInSe2 относится к алмазоподоб-
ным полупроводникам с концентрацией 4 эл./ат. и элементы подгруппы  
германия могут играть рол  изоэлектронных примесей. 

Физико-химические взаимодействия в селенидных системах CuInSe2 

-ВIV-Se (где ВIV- Ge, Sn, Pb) представлены в работах  [18-20], где опреде-
лены параметры полиморфного перехода, т. е. границы областей первич-
ной кристаллизации высокотемпературной и низкотемпературной моди-
фикации соединения CuInSe2 

Целью настоящей работы является исследование температурные за-
висимости электропроводимости и вольтамперной характеристики кри-
сталлов халькопирита, полученных методом из раствора-расплаве, где в 
качестве растворителя используются селенид олова. 

 
Экспериментальная часть 

Область первичной кристаллизации низкотемпературной α-CuInSe2 
под воздействием олова и его селенидов в квазитройной системе CuInSe2-
Sn-Se определены по некоторым разрезом [18]. Однако, совершенные 
кристаллы α-CuInSe2 были получены исходя из данных разреза CuInSe2-
SnSe. Приготовление образцов проводили из особо чистых элементов 
(медь электролитическая с примесью ниже 10-4 степени, индий марки Ин-
000, олова Sn000 и селен ОСЧ 17-3). Сплавы были синтезированы в эва-
куированный ( 0,1Ра) кварцевых ампулах  с выдержкой при температуре 
1000 С в течение 6 часов с периодической перемешиванием. Затем спла-
вы охладили со скоростью  8-10 град/мин до комнатной температуры.  

Сплавы для измерения физических свойств были получены зонной крис-
таллизацией расплава ниже метатектической точки системы CuInSe2-SnSe. 
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Электропроводность был измерен зондовым компенсационным ме-
тодом при постоянном токе в интервале температур 300-800К [21]. Ком-
пенсатором служил потенциометр постоянного тока Р348.  

Электролитические заточенные концы вольфрамовых зондов прива-
ривались к образцу в вакууме конденсаторным разрядом. Для определе-
ния температуры применялись медь-константановые термопары. Все из-
мерения проводились в вакууме порядка ~0,1 Ра. Торцы образцов залу-
живались эвтектикой In-Ga (с температурой плавления 15 С).  
 Вольтамперные характеристики были измерены на образцах тол-
щиной ~3мм. В перпендикулярном направлении к поверхности образца 
были наращены разность напряжение постоянного тока до 20 В и были 
измерены образующие токи на боковых торцах образца. 

Относительные погрешности составляли: при измерении электро-
проводности – до 2%, а при вольтамперной характеристике – до 4%. 

 
Обсуждение экспериментальных результатов. 

В работе [17] представлены фазовые равновесие в квазитройной си-
стеме CuInSe2-Sn-Se по отдельному разрезу и в целом. Определены обла-
сти первичной кристаллизации α и β полиморфных форм соединение. 
Граница перехода отражена на диаграмме проекций поверхности ликви-
дуса и установлено, что область первичной кристаллизации халькопирит-
ной фазы расширяется в направлении роста мольной доли: 
Se SnSe2 SnSe Sn. 

Наиболее совершенные кристаллы   -CuInSe2 должны получаться 
по разрезу CuInSe2-SnSe, т.к. отношение анионов к катионам в CuInSe2 и в 
SnSe одинаковы. Кроме того в данном разрезе имеется растворимость на 
основе -CuInSe2 до 2 мол.% SnSe, что облегчает выбор однородных 
сплавов для измерения электрофизических свойств и интерпретации ме-
ханизма проводимости.  

Фазовая диаграмма разреза CuInSe2-SnSe имеет эвтектический тип с 
монотектикой. Эвтектика системы кристаллизуется при 720 С и 82мол% 
SnSe [18] . Монотектический процесс происходит при 730 С, причем об-
ласть не смешиваемости двух жидких фаз, охватывает интервал концен-
трации 63-81мол% SnSe. Метатекческая точка фазового перехода имеет 
координаты 790 С и 52 мол% SnSe.  

Полученные непосредственно из жидкой фазы образцы CuInSe2 

подвергались рентгенографическому анализу на ДРОН-2.0 (СuK -излуче-
ние, Ni-фильтр) при режиме 35 кВ, 10 мA. Из рентгенограммы видно, что 
кристаллическая структура соединения относится к упорядоченной струк-
туре халькопирита, что следует из наличия типичных рефлексов типа 
(112), (220/204), (116/312), (316/332) (рис. 1). 
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Рис.1. Дифрактограмма соединения CuInSe2 

 
Значения размера зерна (D) для порощка рассчитывались по фор-

муле Шеррера: Dhkl = (0,9λ)/(βcosθ), где λ - длина волны CuKα (1,5405 Å), 
β - ширина на половине максимальной интенсивности пика, а θ - угол 
Брэгга соответствующего дифракционного пика [22]. Как известно при 
наличии дефектов пики рентген рефлексов несколько расширяются и ин-
тенсивности их уменьшается. Как видно в дифрактограмме соединения 
рентгеновские пики достаточно интенсивные и узкие по ширине, что ука-
зывает хорошую кристалличность и относительно малой дефектности 
соединения CuInSe2. Расчетом Dhkl  установлены  размеры кристаллов око-
ло 500 нм, что свидетельствует хорошей кристалличности полученных 
кристаллов. 

Результаты измерения температурной зависимости электропровод-
ности сплавов из области твердых растворов представлены на рис.2. 
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Рис.2. Зависимость электропроводности твердых растворов  CuInSe2)1-x(SnSe)x 

от температуры (а) и ширины запрещенной зоны от состава (b), где 1-
CuInSe2; 2- x = 0,005; 3- x = 0,015 (a) 

(220,204) 
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Характер зависимости электропроводности CuInSe2  и твердых рас-
творов  (CuInSe2)1-x(SnSe)x носит полупроводниковый характер. На кри-
вах четко наблюдается две участки: участок примесной проводимости и 
участок собственной проводимости. Переход к собственной проводимо-
сти у соединения  CuInSe2 осуществляется при 670К, что согласуется 
данным [23]. Температура перехода у твердых растворов меняется незна-
чительно. По зависимости ln f(1/T) определены ширина запрещенной 
зоны и энергии активации образцов которые представлены в таблице 1. 

 
Таблице 1 

Значение ширины запрещенной зоны и энергии активации 
сплавов твердых растворов (CuInSe2)1-x(SnSe)x. 

Состав  Eg,eV Ea,eV 
CuInSe2 0,97 0,023 
(CuInSe2)0,995(SnSe)0,005 0,97 0,024 
(CuInSe2)0,985(SnSe)0,015 0,98 0,026 

 
В приставке рисунка представлен зависимость ширины запрещен-

ной зоны от состава твердых растворов (рис 2б). Как видно в области 
твердых растворов ширина запрещенной зоны сплавов практически оста-
ется не измененными. С растворением SnSe очень мало увеличивается 
значение проводимости и сохраняется “n” тип проводимости. 
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BİRBAŞA MAYE ƏRİNTİDƏN KRİSTALLAŞDIRILMIŞ CuInSe2 BİRLƏŞMƏSİNİN 

XALKOPRİT FAZININ ELEKTRİK KEÇRİCİLİYİ  
 

 N.M.ALLAZOVA 
 

XÜLASƏ 
 

Qalay seleniddən həlledici kimi istifadə etməklə CuInSe2 birləşməsinin aşağı tempe-
raturlu polimorf formasının daha mükəmməl kristalları maye ərinti məhlulundan yetişdiril-
mişdir. Birbaşa maye ərintidən kristallaşdırılmış xalkopirit fazasının (α-CuInSe2) elektrik 
keçiriciliyi standart elektrofiziki metodla ölçülmüşdür. Məlum olmuşdur ki, 2 mol.%-ə qədər 
həll olan SnSe  α-CuInSe2-nin elektrik keçiriciliyinə və qadağan olunmuş zolağının eninə 
praktiki olaraq təsir göstərmir. 

 
Açar sözlər: CuInSe2 xalkoprit fazası, evtektik sistemlər, elektrik keçiriciliyi. 
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ELECTRIC CONDUCTIVITY OF THE CHALCOPRITE PHASE  
OF CuInSe2, CRYSTALIZED DIRECTLY FROM A LIQUID MELT 

 
N.M.ALLAZOVA 

 
SUMMARY 

 
Using the method of growing crystals from a solution in a melt using tin selenide, more 

perfect crystals of the low-temperature polymorphic form of the CuInSe2 compound were 
obtained. The temperature dependence of the electrical conductivity of crystals of the 
chalcoprite phase (α-CuInSe2), obtained directly from the liquid melt, was measured by 
standard electrophysical methods. It was found that tin selenide, when incorporated up to 2 
mol%, practically does not affect the electrical conductivity and band gap of the chalcoprite 
phase of the CuInSe2 compound.  

 
Key words: chalcoprite phase CuInSe2, eutectic systems, electrical conductivity. 
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LƏNKƏRAN ZONASININ MİNERAL SULARININ  

KİMYƏVİ TƏRKİBİ 
 

G.A.QƏDİROVA 
Bakı Dövlət Universiteti 

gadirova@gmail.com 
 

Lənkəran zonası kimyəvi tərkibi ilə fərqlənən mineral və geotermal sularla zəngindir. 
Bulaq sularının mineralizasiya dərəcəsi 4.8-14.8% -dir. Kalsium ionlarının tərkibi 1200-2250 
mq / l arasındadır. Mineral və termal sularda xlor ionlarının konsentrasiyası 2608-21725 mq / 
l-dir. SO4

2- ionlarının tərkibi əhəmiyyətsizdir. Radioaktiv elementlərdən sulardakı uran 
miqdarı 1.10-7-1.10-8 mg / l-dir. 

 
Açar sözlər: mineral, ion, konsentrasiya, radioaktiv,temperatur 
 
Lənkəran təbii zonası istər dağ, istərsə də düzən sahələrdə mineral və 

geotermal sularla zəngindir. Onlar kimyəvi tərkibinə görə bir-birindən fərq-
lənirlər. Minerallaşma dərəcəsinə görə istər mineral bulaqların suları, istərsə də 
geotermal sular müxtəlifdir. Mineral bulaqların minerallıq dərəcəsi 6,7 q/l-dən 
14,8 q/l arasında dəyişir. Kalsium (Ca2+) ionunun miqdarı 1200 mq/l-dən 2250 
mq/l-dir. Mineral və termal sularda xlor ionunun miqdarı 2608 mq/l-dən 11725 
m/l-ə qədərdir. SO42- ionlarının miqdarı isə cüzidir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
radioaktiv elementlərdən uranın miqdarı 1x10-7-8x10-7 arasında dəyişir. Donuz 
ütən, İsti su termal (Masallı) sularında uranın miqdarı nisbətən çoxdur, bu da 
çox güman ki temperaturdan asılıdır. 
        Lənkəran zonasının geoloji quruluşu son dərəcə müxtəlifdir. O iki böyük 
sahədən ibarətdir. Talış dağları sahəsi və Lənkəran ovalığı. Talış dağları sahəsi 
geoloji ve geomorfoloji cəhətdən sərbəstdir. Effuziya və instruziv xarakterinə  
görə spesifik bioloji tərkibi daha cavan üçüncü dövr törəmələrinə aiddir. Talış 
dağlarının geoloji-textonik cəhətdən müstəqil sahə kimi qəbul etməyə imkan 
verir. Cənub-şərq istiqamətində bu ərazi Gilan əyalətinə qədər davam edir və 
qırışıqların bir hissəsi qırılaraq Xəzər dənizinə batır. Bu dağların geoloji 
quruluşu bir sıra lay hissələrinə ayrılır. Onlar şimal-qərb istiqamətində uzanır, 
2 antiklinalı əmələ gətirir. 
         Qeyd edək ki, insan cəmiyyətindəki maddi mədəniyyətin inkşafı, yerin 
öyrənilməsi və onun mineral və sair sərvətlərindən istifadə edilməsi ilə bağ-
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lıdır. Bu cəhətdən mineral suların müxtəlif məqsədlər üçün istifadəsi insanları 
ta qədim zamanlardan maraqlandırmışdır. Suların tərkibi də müxtəlifdir. Bu 
bölgədəki soyuq və termal sular çoxluq təşkil edir. Bu ərazinin suları kimyəvi 
tərkibinə görə hidrokarbonatlı sulfatlı, sulfatlı xlorlu, hidrogen sulfidli, azot 
qazlı və.s tərkibli olurlar. Suların kimyəvi tərkibinin müxtəlifliyi onun öyrə-
nilməsini zəruri edir 1-3 . 
        Bütün bu su nümunələrini AMEA-nın Kimya Problemləri İnstitutunun 
laboratoriyalarında və Lənkəran Dövlət Universitetinin kimya laboratoriyasın-
da analiz aparılmışdır. Mineral suların PH, minerallaşma dərəcəsi, temperaturu, 
tərkibindəki kation (Ca2+, Mg2+ və.s), anionların (Cl-, SO42-, HCO3-) miqdarı 
təyin edilmişdir. Alınan nəticə aşağıdakı kimi göstərilmişdir. 
        Cədvəldən göründüyü kimi ərazidə 15 punktdan (bulaqdan) götürülmüş su 
nümunələrinin PH-ı eyni olmamışdır. Şəraitdən asılı olaraq onlar  zəif turş, turş 
və neytral (qələvi yönümlü) olmuşdur. Suların PH-ı 5,18-dən 7,15-ə kimi tə-
rəddüd edir. 
        Suyun reaksiyasına görə Astara yanar bulağının PH-ı 5.18, İsti su (Haf-
toni) bulağının PH-ı 5.60, Donuz ütən bulağının PH-ı 5,9 olmuşdur. Qalan su 
nümunələri Qoşa bulaq, Hirkan bulağı, Osman bulağı suları zəif turşuluğa 
malikdir. Mədə suyu və Şəfa bulağı (Masallı) neytral və ya qələvi meylli 
olmuşdur. (PH 7,12-7,15) Göründüyü kimi termal suların PH-ı, soyuq suların 
PH-dan kəskin fərqlənir (PH 5,60-7,12). 
        Analiz nəticələri suların minerallaşma dərəcəsinin fərqli olduğunu göstə-
rir. Yüksək minerallaşma dərəcəsi olan sular Donuz ütən- 17 q/l, İsti su (Ma-
sallı) 14,5 q/l, İsti su- 12,4 q/l (Lənkəran Haftoni) misal göstərmək olar. Bu su-
ların temperaturu yüksək olduğundan (500-650) onlarda mineralların həll olma-
sı da yüksəkdir. Soyuq suların minerallaşma dərəcəsi 6,7 q/l-dən 10,8 q/l inter-
valında dəyişir. Ceyran bulağı, Osman bulağının minerallaşma dərəcəsi aralıq 
təşkil edir. Mineral bulaq və termal sularda kation və anionlarında miqdarı 
mq/l-lə təyin edilmişdir. Analiz nəticələri göstərir ki, mineral suların tərkibində 
K+, Na+, Ca2+, Mg2+ kationları mövcuddur. Bu suların tərkibində kalsiumun 
miqdarı (Ca2+) 2189 mq/l-dən 1184 ml/l-ə qədərdir. Mg2+ miqdarı isə 2,40 
mq/l-4,07 ml/l. Ca2+ miqdarı soyuq mineral sularında nisbətən çoxdur. Qoşa 
bulaq, Nar bulağı, Hirkan bulağı sularında Mg2+ kationunun miqdarı nisbətən 
çoxdur. Anionlardan CO22- cənub zonasının mineral sularında çox azdır, demək 
olar ki, yoxdur. Ən çox Cl- ionunun miqdarı digər anionlara nisbətən çoxluq 
təşkil edir. 2189 mq/l-dən 2250 mq/l qədər dəyişir. Nar bağı bulağı, Yanar bu-
laq, Ceyran bulaq, Osman bulaq, Donuz ütən, İsti su termal, Şəfa bulağında 
xlor ionunun miqdarı cədvəldə göstərilən başqa bulaq suları ilə müqayisədə 
azdır. 
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Cədvəl 
Lənkəran cənub bölgəsinin dağətəyi  

mineral və termal sularının bəzi kimyəvi xassələri 
 

№ 
 

Mineral 
bulaqların adı 

 
T, 
0C 

 
PH 

 
Mine-
rallığı, 

q/l 

Kation və anionların miqdarı, mq/l 
 
Ca2+ 

 
Mg2+ 

 
Cl- 

 
SO4

2- 
 
HCO3

- 
 
CO3

2- 

1. İsti su bulağı 
(Havzova 
termal) 

 
42 

 
6.10 

 
10.8 

 
2250 

 
24.06 

 
2069 

 
40.0 

 
45.8 

 
5.8 

2. Qoşa bulaq I 25 6.85 9.6 1750 31.04 8300 32.4 22.6 yoxdur 
3. Qoşa bulaq II 22 6.95 9.7 1610 34.01 8200 30.4 20.8 yoxdur 
4. Hirkan bulağı 19 6.19 7.2 1550 29.08 7750 34.8 17.00 yoxdur 
5. İsti su bulağı I 17 6.93 8.8 1310 22.01 6150 26.0 19.00 yoxdur 

6. İsti su bulağı II 18 6.54 9.4 1184 33 8220 29.0 20.01 yoxdur 
7. İsti su bulağı 

(termal) 
39  

5.60 
 
12.4 

 
1800 

 
20.01 

 
2608 

 
56.0 

 
17.00 

 
yoxdur 

8. Nar bağı 
bulağı 

20 6.73 7.8 1200 35.08 6503 33.1 32.01 yoxdur 

9. Yanar bulağı 37 5.18 7.8 1200 22.01 7270 42.1 44.01 4.7 
10. Ceyran bulağı 17 6.30 7.9 1733.8 17.7 8952 43.1 24.7 2.7 
11. Osman bulağı 18 6.60 6.7 1888 12.08 6054 41.0 21.0 2.3 
12. Donuz ütən 

bulağı (termal) 
 
65 

 
5.9 

 
17 

 
2189.8 

 
5.7 

 
10688 

 
36.0 

 
36 

 
7.7 

13. İsti su bulağı 62 6.15 14.8 2089.8 4.40 10523 26.0 26 8.9 
14. Mədə suyu 

bulağı 
17-
18 

7.15 10.5 1988.0 6.1 10258 30.5 30.5 6.2 

15. Şəfa bulağı 17 7.12 9.2 1808.0 5.4 11725 24 24.0 5.4 
 

Qeyd etmək  lazımdır ki, radioaktiv elementlərdən uranın miqdarı 1x10-7-
8x10-7 mq/l arasında dəyişir. Donuz ütən, isti su termal (Masallı) sularında 
uranın miqdarı nisbətən çoxdur, bu da çox güman ki, temperaturdan asılıdır. 

Təqdiqatlar göstərmişdir ki, uran karbonat ionu iştirak edən sulu məh-
lullarda uranil karbonat (UO2(CO3)34-, UO2(OH3)-, UO2(CO3)22-) kompleks for-
masında olur. Tədqiq olunan mineral sularda (cədvəl) göründüyü kimi karbonat 
ionu olduqca azdır, uranın bu sularda həll olub kompleks verməsi məhdudlaşır 
və bu səbəbdən uranın öyrənilən sularda az olması izah oluna bilər [4-6]. 

Təcrübi tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, sularda karbonat 
ionunun miqdarı n x10-6M, PH-7,5-dən çox olarsa, uran hidroliz etmiş halda 
silisumlu birləşmələrin sorbsiya olunmuş kolloid halda olur. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЛЕНКОРАНСКОЙ ЗОНЫ 

 
Г.А.КАДЫРОВА 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Ленкоранская зона богата минеральными и геотермальными водами, отличающи-

мися по химическому составу. Степень минерализации родниковых вод составляет 4,8-
14,8%. Содержание ионов кальция находится в пределах 1200-2250 мг/л. Концентрация 
ионов хлора в минеральных и термальных водах составляет 2608-21725 мг/л. Содержа-
ние SO42- ионов незначительно. Из радиоактивных элементов содержание урана в водах 
составляет 1.10-7-1.10-8 мг/л. 

 
Ключевые слова: минерал, ион, концентрация, радиоактивность, температура. 

 
CHEMICAL COMPOSITION OF MINERAL WATERS  

OF THE LENKORAN ZONE 
 

G.A.GADIROVA 
 

SUMMARY 
 

The Lankaran zone is rich in mineral and geothermal waters, differing in chemical 
composition. The degree of mineralization of spring waters is 4.8-14.8%. The content of 
calcium ions is in the range of 1200-2250 mg / l. The concentration of chlorine ions in mineral 
and thermal waters is 2608-21725 mg / l. The content of SO42 ions is negligible. Of the 
radioactive elements, the uranium content in the waters is 1.10-7-1.10-8 mg / l. 

 
Keywords: mineral, ion, concentration, radioactivity, temperature. 
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Ln-As-S və Ln-As-Se SİSTEMLƏRİNDƏ ƏMƏLƏGƏLƏN 
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Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, kükürd və selen tərkibli birləşmələrin 
monokristallarını böyütmək üçün temperatur düşümü 60 ÷ 90 dərəcə təşkil etməlidir.     

Müəyyən edilmişdir ki, kükürdlü birləşmələrin məxsusi müqaviməti selen iştirakı ilə 
olan birləşmələrinkindən böyükdür. Qadağan olunmuş zolağın eni də kükürdlü birləşmələr 
üçün daha böyükdür. Tərkibdən asılı olaraq ΔE=0,57-1,07 intevalında dəyişir. 

Tm-As-S monokristalların yetişdirilməsinin optimal rejimləri və kristallokimyəvi 
xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, LnAsX3 birləşməsi stibnitəbənzər quruluş tipi 
əmələ gətirir. TmAs4S7,TmAs2S4 ,TmAsSe və TmAsSe3  birləşmələrinin laueqramları öyrənilmiş 
və monokristalların tərkibi kimyəvi analiz vasitəsilə təsdiq edilmişdir. 

 
Açar sözlər: sistem, temperatur, ərinti, monokristal, quruluş 
 
Giriş. Ədəbiyyat materiallarının analizindən məlum olur ki, lantanid, ar-

sen xalkogenidlərinin əsasında və onların qarşılıqlı təsirindən alınmış birləşmə-
lər, şüşələr və bərk məhlullar elektronikada, optoelektronikada infraqırmızı 
spektroskopiyada perspektivli materiallar kimi özünə yer tapmışdır. Tulium 
xalkogenidlərində də müəyyən optiki və akustooptiki xalkogenidli şüşələr alın-
mışdır [3-7]. Arsen və tulium xalkogenidlərinin qarşılıqlı təsirindən alınan bir-
ləşmələrində perspektiv xassəli funksional materiallar olacağı gözlənilir. Ona 
görə də Tm-As-S və Tm-As-Se sistemlərində ehtimal olunan birləşmələri sin-
tez edib, onların xassələrini araşdırmaq mühüm aktual məsələlərdən biridir. 

Son illərdə bizim və habelə xarici ölkələrin bir çox elmi müəssisələrində 
lantanidlərin iştirakı ilə ikili, üçlü və daha mürəkkəb yarımkeçirici maddələrin, 
o cümlədən şüşəvari maddələrin tədqiqi sahəsində böyük işlər görülmüşdür 
[10-13]. 

 
Başlıq. Birləşmələrin sintezi ilkin komponentlərdən təmizlənmiş, kvars 

ampulalarda:  
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B-5 təmizlik dərəcəli arsendən, A-1 təmizlikli Tm, analiz üçün xüsusi 
təmizlikli kükürd və B-4 təmizlik dərəcəsinə malik selendən istifadə edilmişdir. 
Sintez üçün nümunə çəkiləri ВЛР-200 markalı analitik tərəzidə 10-5q dəqiq-
liklə götürülmüşdür. Sonradan hər bir tərkib üçün nümunə çəkiləri kvars ampu-
lalara doldurulmuş və 1,33·10-3 mPa qalıq təzyiqinə qədər ampulaların havası 
sorulmuş və ampulaların ağzı oksigen qaz alovunda lehimlənmişdir. Ondan 
aşağı təzyiqlərdə lantanid (Tm) oksidləşir və reaksiya getməsinə əngəl törədir, 
ərintilər kvars konteynerin divarlarına yapışır və nəticədə mexaniki davamlılıq 
azalır. Kristalların elektrofiziki xassələrində qiymətlər müxtəlif alınır [1].  

Ərintilərin nümunə çəkisi 3q təşkil etmişdir. Sintez fırlanan sobalarda 
aparılmışdır. Sobanın fırlanma sürəti 700-750 dövr/saat olmuşdur. Ərintilər 
1000-1400 K qədər temperaturda saxlanılmış və 3-7 dər/dəq sürətilə soyudul-
muşdur.  

Sintez edilmiş ərintilər monokristal yetişdirmək üçün hazırlanmış və 
kimyəvi qazdaşıyıcı reaksiya vasitəsilə birləşmələrin monokristalları yetişdiril-
mişdir. Daşıyıcı rolunu yod oynamışdır, bu zaman yod buxar halına keçir, xal-
kogen (S,Se) və yodidlər də qaz halında olur. 

Müəyyən edilmişdir ki, birləşmələrin monokristallarını böyütmək üçün 
temperatur düşümü 60 ÷ 90 dərəcə təşkil edir. Belə ki, bu halda az miqdarda 
kristallaşma mərkəzi əmələ gəlir və daha əlverişli şərait yaranır ki, təkmil kris-
tal alınsın və onların üzərində kristallokimyəvi əməliyyat aparılsın. 

Monokristallar suya, üzvi həlledicilərə qarşı davamlıdır. Qələvilər onlara 
təsir etmir, mineral turşularda həll olurlar. 

Monokristalların təkmilliyi laueqram çəkməklə müəyyən edilmişdir 
(şəkil 1, 2). 

 
                                     a) TmAs4S7                                     b) TmAs2S4 

 
Şək. 1. TmAs4S7 və TmAs2S4  birləşmələrinin laueqramları. 

 



29 

 
                                     a) TmAsSe                                b) TmAsSe3 

Şək. 2. TmAsSe və TmAsSe3  birləşmələrinin laueqramları. 
    

Monokristalların tərkibi kimyəvi analiz vasitəsilə təsdiq edilmişdir. Kim-
yəvi analizin nəticələri cədvəl 1-də verilmişdir. 
 

Cədvəl 1 
Birləşmələrin kimyəvi analizinin nəticələri 

Birləşmə formulu Komponentlərin nisbəti 
kütlə % ilə 

Komponentlərin nisbəti 

Tm As S,Se 
TmAsS3 32,54 16,21 51,25 1:1:3 
TmAs2S4 24,42 24,31 51,26 1:2:4 
TmAs4S7 14,99 29,88 55,11 1:4:7 
Tm3As4S9 30,87 20,50 48,62 3:4:9 
TmAsSe3 46,80 23,31 29,85 1:1:3 
TmAs2Se4 35,14 35,11 29,87 1:2:4 
TmAs4Se7 22,31 44,46 35,23 1:4:7 
Tm3As4Se9 46,89 27,08 26,02 3:4:9 

 
Birləşmələrin elementar qəfəsinin parametrlərini araşdırarkən müəyyən 

edilmişdir ki, Ln, Sb və Ln, As xalkogenidlərində quruluş analogiyaları vardır. 
LnS:As2S3 nisbətini dəyişdikcə bu birləşmələrin quruluşunda müxtəlif 

quruluş tipləri əmələ gəlir (cədvəl 2). 
Cədvəldən göründüyü kimi, LnAsX3 birləşməsi stibnitəbənzər quruluş 

tipi əmələ gətirir. Bu cədvələ əsasən selenin də birləşmələrinin optimal rejim-
ləri hesablanmış və monokristalları yetişdirilmişdir.  

Ədəbiyyat [2,14]-də verilən hipotetik quruluşa əsasən Tm:As:X (S,Se) 
müxtəlif nisbətlərində birləşmələr sintez edilmişdir və verilən hipotetik quruluş 
eksperimentlə təsdiq edilmişdir. 
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Cədvəl 2 
Tm-As-S monokristalların yetişdirilməsinin optimal rejimləri və 

kristallokimyəvi xassələri 

Birləşmə-
nin 

tərkibi 

Termiki effekt, 
K 

Yodun 
konsen-
trasiyası, 
mq/sm3 

Vaxt, 
saat 

Monokristalın 
ölçüsü, mm3 

Sinqoniya Struktur 
quruluşu 

T1 T2 

TmAsS3 950 880 4,0 75 1,9x1,2x1 Romb Sb2S3 

TmAs4S7 925 845 4,0 72 1,8x1,2x1 - - 
TmAs2S4 1070 980 4,5 48 2x2x1 - - 
Tm3As4S9 1260 1200 5,0 65 2x1,5x1 - - 

 
Hipotetik quruluşda Ln kationunun vəziyyəti imkan verir ki, bu kristallik 

quruluş bütün lantanidlərə  şamil edilə bilsin [2,14]. 
Birləşmələrin kristalloqrafik xüsusiyyətləri öyrənildikdən sonra onların 

polikristal şəkildə elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı öyrənilmişdir. Şə-
killərdən göründüyü kimi (şəkil 3 və 4) birləşmələr üçün σ~f (103/T) asılılı-
ğında geniş aşqar sahəsi müşahidə olunur və qrafikdən istifadə edərək birləş-
mələrin termiki qadağan olunmuş zolağının eni hesablanmışdır və cədvəl 3-də 
verilir. 

Cədvəl 3 
Birləşmələrin bəzi elektrofiziki xassələri 

Birləşmə tərkibi Elektrik keçiriciliyi  
σ 298·102  
(Om-1·sm-1) 

Qadağan olunmuş 
zolağın eni,  
ΔET, eV 

Keçiricilik 
tipi (p,n) 

TmAsS3 9·10-4 1,03 “n” 
TmAs2S4 5·10-3 1,07 “n” 
TmAs4S7 6·10-4 1,11 “n” 
Tm3As4S9 5·10-3 0,88 “n” 
TmAsSe3 4·10-4 0,57 “n” 
TmAs2Se4 9·10-3 0,68 “n” 
TmAs4Se7 8·10-3 0,66 “n” 
Tm3As4Se9 6·10-2 0,67 “n” 

TmAsS 8·10-4 1,03 “n” 
TmAsSe 6·10-3 0,98 “n” 

 
Tədqiqatlar göstərir ki, kükürdlü birləşmələrin məxsusi müqaviməti selen 

iştirakı ilə olan birləşmələrinkindən böyükdür. Qadağan olunmuş zolağın eni 
də kükürdlü birləşmələr üçün daha böyükdür. 
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Şək. 3.  Kükürd tərkibli birləşmələrin elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Şək. 4. Selen tərkibli birləşmələrin elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı 
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NƏTİCƏ 
1. Kükürd və selen tərkibli birləşmələrin kristalloqrafik xüsusiyyətləri öy-

rənildikdən sonra onların polikristal şəkildə elektrik keçiriciliyinin tem-
peratur asılılığı öyrənilmişdir. Şəkillərdən göründüyü kimi (şəkil 3 və 
4) birləşmələr üçün σ~f (103/T) asılılığında  geniş aşqar sahəsi müşa-
hidə olunur və qrafikdən istifadə edərək birləşmələrin termiki qadağan 
olunmuş zolağının eni hesablanmışdır. 

2. Tm-As-S monokristalların yetişdirilməsinin optimal rejimləri və kristal-
lokimyəvi xassələri cədvəl 2-də verilmişdir. Cədvəldən göründüyü 
kimi, LnAsX3 birləşməsi stibnitəbənzər quruluş tipi əmələ gətirir. Bu 
cədvələ əsasən selenin də birləşmələrinin optimal rejimləri hesablanmış 
və monokristalları yetişdirilmişdir. 

3. TmAs4S7,TmAs2S4 ,TmAsSe və TmAsSe3  birləşmələrinin laueqramları 
öyrənilmiş və monokristalların tərkibi kimyəvi analiz vasitəsilə təsdiq 
edilmişdir 
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СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМАХ  

Ln-As-S И Ln-As-Se, ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ И 
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
Г.Г.ГАХРАМАНОВА 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Исследования показали, что для роста монокристаллов соединений серы и селена 

перепад температур должен составлять 60 ÷ 90 градусов. 
Установлено, что удельное сопротивление соединений серы больше, чем 

соединений селена. Ширина запрещенной полосы также больше для соединений серы. В 
зависимости от состава ΔE = изменяется в пределах 0,57–1,07. 

Исследованы оптимальные режимы выращивания и кристаллохимические 
свойства монокристаллов Tm-As-S. Было обнаружено, что соединение LnAsX3 образует 
антимонитовую структуру. Исследованы лауэграммы соединений TmAs4S7, TmAs2S4, 
TmAsSe и TmAsSe3, состав монокристаллов подтвержден химическим анализом. 

 
Ключевые слова: система, температура, сплав, монокристалл, структура. 

 
 

SYNTHESIS OF COMPOUNDS BY THE FORMATION OF  Ln-As-S AND Ln-As-Se 
SYSTEMS, GROWING MONOCRYSTAL AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES 

 
G.G.GAKHRAMANOVA 

 
SUMMARY 

 
At the result of investigation it was observed the temperature condition for growth of 

monocrystal should contain  60-90  interval. 
It was determined  the specific resistance of compounds which contain  sulfur are higher 

than selen  compounds. The size of forbidden band for sulfur contain compounds are higher. 
For content it can be change  E=0,57-1,07 interval. 

 It was also studied the the optimal regime for growth monocrystal  of Tm-As-S systems 
and  crystallochemical properties. It was observed LnAsX3   tipe  compound show the structure 
similar to stibnite. It has  been studied the diagrams of TmAs4 S7, TmAs2S4, TmAsSe and 
TmAsSe3 systems and also been proved the structure in different chemical  analysis . 

 
Keywords, system, temperature,  alloy, monocrystal, structure. 
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Данная статья посвящена выделению штаммов термофильных бактерий, обла-

дающих способностью синтезировать наночастицы серебра, из термальной воды Ба-
базянан Сальянского района Азербайджана. Было выделено всего 5 штаммов тер-
мофильных бактерий (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5) из образца воды Бабазянан (t=500C, pH=7.0), и 
изучено их способность синтезировать наночастицы серебра. Было установлено, что 
только штамм Б1 обладает способностью синтезировать наночастицы серебра. Об-
разование наночастиц серебра штаммом Б1 было определено в первую очередь изме-
нением цвета от белого до коричневого в растворе биомассы, и от желтого до темно 
коричневого цвета в культуральной жидкости. Также наличие наночастиц серебра 
определяли спектрофотометрически, измеряя оптическую плотность растворов в 
диапазоне длин волн 300-750 нм. Оптическая характеристика растворов, в которых 
происходило изменение цвета, позволила установить наличие присущих наночастицам 
серебра пиков, лежащих в области 380-450 нм. Поглощение света в области длины вол-
ны 410-420 нм  показало наличие наночастиц серебра в реакционной среде. 

Были изучены морфологические и культуральные признаки штамма Б1. В резуль-
тате этих исследований штамм был идентифицирован, и отнесен к роду Bacillus. Было 
изучено также отношение этого штамма к pH среды и температуре. Установлено, 
что оптимальным значением pH для данного штамма является pH=7.0, максимальным-
9.5, минимальным-6.5, а оптимальной температурой роста t=550C, максимальной-650С, 
минимальной-450С. 

 
Ключевые слова: наночастицы серебра, термофильные бактерии, зеленый синтез 

наночастиц серебра, спектрофотометрия наночастиц серебра, идентификация бактерий 
           

Как известно, на сегодняшний день синтез наночастиц металлов и 
их применение в различных областях медицины является одним из самых 
актуальных проблем. Важной областью применения наночастиц является 
медицинская практика. Применение нанотехнологий в этой области име-
ет большое значение для дальнейшего совершенствования и углубления 
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медицинской науки, которая за последние сто лет добилась больших 
успехов в защите здоровья человека. Различные области медицины, в ко-
торых могут применяться наночастицы металлов, это - медицинская диа-
гностика, молекулярная диагностика, получение изображений, кон-
трастирующих с наночастицами, нанофармакология (направленная до-
ставка лекарств), нанохирургия и т.д. Наноразмеры, которыми обладают 
наночастицы позволяют изучать природу заболеваний на молекулярном 
уровне, что в свою очередь может привести к получению важных резуль-
татов в лечении этих заболеваний. Это особенно многообещающе при 
первоначальной диагностике и лечении такого опасного заболевания, как 
рак. Нанотерапия может повысить уровень точной и быстрой диагности-
ки, лечения и профилактики заболеваний, сыграть важную роль в защите 
здоровья человека [3, 7]. 
          Следует отметить, что наночастицы серебра оказывают бактери-
цидное действие на многих патогенных микроорганизмов. Данное свой-
ство позволяет использовать наночастиц серебра как антибактериальное 
средство против патогенных микроорганизмов, а также для лечения и 
диагностики различных заболеваний: например, для лечения дерматитов 
инфекционного происхождения разработана мазь на основе наносеребра. 
Наносеребро используется для ингибирования вирусов ВИЧ и герпеса, 
как антимикробный и антибактериальный компонент в композициях, в 
иммунохимических методах исследования и для изучения биологических 
эффектов. Учитывая, что антибиотики использовались против патоген-
ных микроорганизмов в течение сотен лет и что некоторые патогенные 
микроорганизмы стали устойчивыми к антибиотикам, современной меди-
цине необходимо производить антибактериальные средства, имеющих 
меньше побочных эффектов, которые могут заменить антибиотиков. Это 
еще раз доказывает, насколько важны наночастицы металлов для совре-
менной медицины и человечества [5, 11, 15]. 
          Несмотря на то, что существует несколько методов получения нано-
частиц металлов, микробиологический метод является одним из самых 
простых и экономочески выгодных методов. Данный метод осуществля-
ется посредством восстановления солей металлов с помощью микроорга-
низмов. Микробиологический метод получения наночастиц металлов ис-
пользуется в связи с простотой проведения синтеза, так как не требует 
дорогостоящего лабораторного оборудования, а также использования 
вредных химических реактивов, загрязняющих окружающую среду, а 
метаболиты бактерий обладают нужными свойствами для восстановления 
ионов и формирования наночастиц металлов, а так же их стабилизации [3, 
9, 10, 13, 14]. 
          Особый интерес представляет способность некоторых штаммов тер-
мофильных бактерий синтезировать наночастицы металлов. Использова-
ние штаммов термофильных бактерий для получения наночастиц метал-
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лов имеет множество практических преимуществ. Оптимальная темпера-
тура для роста термофильных бактерий находится в диапазоне 50-750C, и 
при таких высоких показателях температур метаболический процесс про-
текает с большей скоростью, что позволяет получить предназначенный 
для синтеза продукт реакции  за более короткое время, и привести вероят-
ность загрязнения среды другими микроорганизмами к минимуму [1, 2, 8]. 
 

Материалы и методы исследования 
          В качестве объекта исследования были использованы штаммы тер-
мофильных бактерий (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 ), выделенных из термальной воды 
Бабазянан Сальянского района. 
          Для выделения штаммов термофильных бактерий был сделан посев 
образца воды на среде мясо-пептонный агар (pH=7.0). Культивирование 
проводилось в течение 3-4 суток при температуре 560 С. Полученные ко-
лонии термофильных бактерий были выделены в чистую культуру по ме-
тодике Коха [1, 2, 4, 6].  
          Изучена способность выделенных штаммов термофильных бакте-
рий синтезировать наночастицы серебра. Для этого был сделан посев вы-
деленных штаммов на жидкую питательную среду следующего состава: 
мясной экстракт-1.0 г\л, пептон-5.0 г\л, дрожжевой экстракт-2.0 г\л, хло-
рид натрия-5.0 г\л. Культивирование проводилось в течение 3 суток при 
температуре 560 С. Полученную культуру бактерий, выращенную на жид-
кой питательной среде, разливали в пробирки и центрифугировали при 
3000 об\мин в течение 15 минут. Получившуюся культуральную жид-
кость, содержащую экземетаболиты, отбирали в емкости. Оставшуюся 
биомассу трижды центрифугировали добавлением дистиллированной 
воды при 3000 об\мин в течение 5 минут для полной очистки от остатков 
питательной среды.  
          Для приготовления раствора использовали нитрат серебра (AgNO3). 
Добавляли 0.17 гр нитрата серебра в 1 л дистиллированной воды – полу-
чали мМ  р-р нитрата серебра. 
          Следующий этап включал непосредственно синтез наночастиц. На 5  
гр полученной биомассы добавляли 50 мл раствора нитрата серебра. 50 
мл культуральной жидкости смешивали с раствором нитрата серебра в 
отношении 1:1. В качестве контрольной пробы на 50 мл стерильной жид-
кой питательной среды, добавили раствор нитрата серебра в отношении 
1:1. Полученные растворы в колбах поместили в термостат при темпера-
туре 550 С в течение четырех суток. 
          Для анализа наличия наночастиц серебра в растворах, биомасса бы-
ла отделена путем фильтрации. Образование наночастиц серебра в пер-
вую очередь определялось по изменению цвета реакционной среды. А 
также наличие наночастиц серебра определялось спектрофотометрически 
с помощью прибора «JENWAY 7315-UV Spectrophotometer», измеряя 
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спектры поглощения в интервале 300-750 нм [3, 10, 12, 16]. 
          Были изучены морфологические и культуральные признаки штамма 
Б1, обладающего способностью синтезировать наночастицы серебра, а 
также отношение этого штамма к pH среды и температуре. В результате 
этих исследований штамм был идентифицирован. 
 

Результаты исследования и их обсуждение 
       Выделено всего 5 штаммов термофильных бактерий (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5) 
из термальной воды Бабазянан Сальянского района Азербайджана и изу-
чено их способность синтезировать наночастицы серебра. Выяснилось, 
что только штамм Б1 обладает способностью синтезировать наночастицы 
серебра. Это в первую очередь наблюдалось по изменению цвета реак-
ционной среды от белого до коричневого в растворе биоимассы, и от 
желтого до темно коричневого в культуральной жидкости. В инкуби-
рованной тех же условиях контрольной колбе изменение цвета не наблю-
далось. Полученные результаты отражены на рис.1. и рис.2. 
          Для дальнейшего изучения наличия наночастиц серебра в реак-
ционной среде, изменивший цвет, биомасса была отделена путем филь-
трации и полученный коллоидный раствор вместе с изменившей цвет 
культуральной жидкостью был анализирован в UV-спектрофотометре 
(JENWAY 7315-UV Spectrophotometer). Оптическая характеристика рас-
творов позволила установить наличие присущих наночастицам серебра 
пиков, лежащих в области 380-450 нм (410, 420 нм) (рис.3 и рис.4).  

 
А.                                           Б.                                         В. 

Рис.1. Изменение цвета в растворе биомассы с течением времени при температуре 550 С 
в термостате: А-начальный цвет реакционный среды, Б-после сутки, В-после 4-ех суток. 
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                      А.                                       Б.                                           В. 
Рис.2.  Изменение цвета в культуральной жидкости с течением времени при температуре 

550 С в термостате: А-начальный цвет реакционной среды,  
Б-после сутки, В-после 4-ех суток. 

 

            
Рис.3. UV-спектр поглощения  наночастиц серебра в культуральной жидкости штамма Б1. 

 

     
Рис.4. UV-спектр поглощения коллоидного раствора наночастиц серебра,  

полученного от биомассы штамма Б1. 
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        С целью идентификации штамма Б1, обладающего способностью 
синтезировать наночастицы серебра, были изучены его морфологические 
и культуральные признаки. Культуральные признаки штамма Б1 вы-
росшего на плотной среде мясо-пептонный агар, описаны следующим об-
разом: форма колонии-округлая, край-волнистый, поверхность приподня-
тый, консистенция мягкая, цвет бежевый, по степени прозрачности-мут-
ный. По форме клетки штамма Б1 имеют палочковидную форму (рис.5). 
 

         
Рис.5. Культуральные и морфологические признаки 3-ех суточного штамма Б1. 

 
          Было изучено также отношение штамма Б1 к pH среды и темпе-
ратуре. Установлено, что оптимальным значением pH для данного штам-
ма является pH=7.0, максимальным-9.5, минимальным-6.5, а оптимальной 
температурой роста t=550 C, максимальной-650С, минимальной-450С. 
           Штамм Б1 на основе морфо-культуральных признаков, указанных 
выше, был идентифицирован и отнесен к роду Bacillus. 
        Таким образом, было выделено всего 5 штаммов  термофильных бак-
терий (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5) из термальной воды Бабазянан Сальянского райо-
на, и изучено их способность синтезировать наночастицы серебра. Выяс-
нилось, что только штамм Б1 обладает способностью синтезировать нано-
частицы серебра. Были изучены морфо – культуральные признаки, а так-
же отношение этого штамма к pH и температуре. Штамм был иден-
тифицирован и отнесен к роду Bacillus. 
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GÜMÜŞ NANOHİSSƏCİKLƏRİ ƏMƏLƏ GƏTİRƏN TERMOFİL BAKTERİYA 

ŞTAMLARININ BABAZƏNAN TERMAL SUYUNDAN AYRILMASI 
 

G.Y.GÜNƏŞOVA, F.R.ƏHMƏDOVA, R.İ.XƏLİLOV 
 

XÜLASƏ 
 

          Təqdim olunan məqalə gümüş nanohissəcikləri əmələ gətirə bilən termofil bak-
teriya ştamlarının, Salyan rayonunun Babazənan termal suyundan ayrılmasına həsr olu-
nub. Su nümunəsindən (t=500C, pH=7.0) ümumilikdə 5 termofil bakteriya ştamı (Б1, Б2, 
Б3, Б4, Б5) ayrılmış və onların gümüş nanohissəcik əmələ gətirmək qabiliyyəti araşdırıl-
mışdır. Müəyyən edilmişdir ki, yalnız Б1 ştamı gümüş nanohissəciklər əmələ gətirmək 
xüsusiyyətinə malikdir. Bu ştamın gümüş nanohissəciklər əmələ gətirmək qabiliyyəti ilkin 
olaraq reaksion qarışığın (biokütlədə) ağ rəngdən qəhvəyi rəngə, (kultural mayedə) sarı 
rəngdən tünd qəhvəyi rəngə dəyişilməsi ilə müşahidə edilmişdir. Gümüş nanohissə-
ciklərin əmələ gəlməsi həmçinin UV-spektrofotometrdə məhlulların optik sıxlıqlarının 
300-750 nm dalğa uzunluğunda ölçülməsi ilə də təyin olunmuşdur. 410-420 dalğa 
uzunluğunda udulmanın olması reaksion qarışıqda məhz gümüş nanohissəciklərin əmələ 
gəlməsini göstərmişdir. 

Б1 ştamının morfoloji və kultural əlamətləri, həmçinin mühitin pH və temperaturu-
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na olan münasibəti araşdırılmışdır. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində ştam identifikasiya 
edilmiş və Bacillus cinsinin nümayəndəsi kimi təyin edilmişdir. 

 
Açar sözlər: gümüş nanohissəcikləri, termofil bakteriyalar, gümüş nanohissəcik-

lərin yaşıl sintezi, nanohissəciklərin UV-spektri 
 

ISOLATION OF STRAINS OF THERMOPHILIC BACTERIA FORMING SILVER 
NANOPARTICLES FROM THERMAL WATER OF BABAZYANAN 

 
G.Y.GUNASHOVA, F.R.AHMADOVA, R.I.KHALILOV 

 
SUMMARY 

 
This article is devoted to the isolation of strains of thermophilic bacteria capable of 

synthesizing silver nanoparticles from the thermal water of Babazyanan in the Salyan region of 
Azerbaijan. Only 5 strains of thermophilic bacteria (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5) were isolated from a 
Babazyanan water  (t = 500C, pH = 7.0), and their ability to synthesize silver nanoparticles was 
studied. It was found that only strain  Б1 has the ability to synthesize silver nanoparticles. The 
formation of silver nanoparticles by strain Б1 was determined primarily by a color change from 
white to brown in the biomass solution, and from yellow to dark brown color in the culture 
liquid. Also, the presence of silver nanoparticles was determined spectrophotometrically by 
measuring the optical density of solutions in the wavelength range of 300-750 nm. Absorption 
wavelength of 410-420 nm in UV-spectrophotometer indicated the formation of silver 
nanoparticles in the reaction medium. 

This strain was identified by its morphological – cultural properties,  its ratio to pH and 
temperature and was assigned to the genus Bacillus. 

 
Key words: silver nanoparticles, thermophilic bacteria, green synthesis of silver 

nanoparticles, UV-spectroscopy of silver nanoparticles 
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Tədqiqatın məzmununun əsasını sonsuzluqdan əziyyət çəkən kişilərdə Y xromosomunun 

AZF lokusunun mikrodelesiyalarının analizi təşkil edir. Tədqiqatlar Təbrizin «Royan» 
sonsuzluq mərkəzinə müraciət edən qeyri-normal kariotip və qeyri-konstruktiv arqumentlərə 
malik olan kişilər üzərində aparılmışdır. Məqalədə qeyd edilir ki, spermatogenezin pozulması 
ilə bağlı, genetik şərtilənmiş kişi sonsuzluğunun səbəbinin 10-15%-i Y xromosomlarının 
struktur pozulması ilə əlaqədardır. Bizim tədqiqatların məqsədi kişi sonsuzluğunun genetik 
pozulmasında azoospermiyanın obstruktiv olmayan kriteriyasının müəyyənləşməsini üzə 
çıxarmaqdır.  

 
Açar sözlər: xromosom, azoospermiya, spermatozoid, mayalanma, eyakulyat, son-

suzluq,  genetika, mutasiya, delesiya. 
 

GİRİŞ 
Müasir dünyada sonsuzluq, cəmiyyətin demoqrafik əsaslarına toxunan 

mühüm tibbi-genetik sosial problemdir. Hazırda evli cütlüklərin 15%-i sonsuz-
luqdan əziyyət çəkir və bu zaman kişi faktorunun sayı dayanmadan artır. Uro-
loqların Avropa assosiasiyasının göstərdiklərinə əsasən hazırda bu rəqəm 50%-
ə çatır [1]. Təxminən 5% kişidə reproduktv yaşda spermanın müxtəlif kəmiyyət 
və keyfiyyət dəyişikliyi baş verir. Kişi sonsuzluğunun təqribən 1/3-ni sonsuz-
luğun ideopatik tipinə aid edirlər ki, bunun çox hissəsi genetik faktorlarla şərt-
lənir; buraya spermatogenez genlərində mutasiya və ya müxtəlif xromosom 
pozulmaları aid edilir [2, 3]. 

Genetik faktorların sonsuzluğun etiologiyasında roluna həsr edilmiş çox-
saylı tədqiqatların nəticələri göstərir ki, reproduktiv pozulma strukturunda qeyd 
edilən faktorların aparıcı rolu kişilərdə olduğu kimi, qadınlarda da aşkar edilir 
[4,5]. Belə ki, kişilərdə sonsuzluğun ağır formalarının 30-50%-i genetik faktor-
larla şərtlənir. Kariotiplərin anomaliyalarından əlavə, kişilərdə sonsuzluğun ge-
netik səbəbləri Y xromosomunun delesiyasından (xromosom çatışmazlığı) ası-
lıdır ki, bunlar da AZF  lokusunu əhatə edir (tutur). Bu lokusda yerləşən genlər 
spermatogenez prosesində mühüm rol oynayır.  

Göstərilən mutasiyanın spermoqramın bu göstəriciləri ilə müxtəlif popul-
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yasiyalarda geniş yayılması orta hesabla 7,6%-ni [6,7] təşkil edir. Y xromoso-
munun mikrodelesiyası – azoospermiyanın orta hesabla 10-15%-nin və oliqo-
zoospermiyanın ağır dərəcəsinin 5-10%-nin müəyyən sahələrə düşməsidir; bu 
isə spermatogenezin pozulması və kişilərdə sonsuzluqla şərtlənir, AZF lokusu-
nun delesiyası spermatogenezin aktivliyinin aşağı düşməsi, onun cinsiyyət hü-
ceyrəsinin və toxum kanallarında praktiki olaraq olmaması sayəsində sperma-
togenezin müxtəlif dərəcədə pozulması ilə bağlıdır – Sertoli hüceyrə sindromu 
(SHS) [4-6, 8-12].  

Spermoqrammaların dəyişilmiş göstəriciləri zamanı azoospermiya və oli-
qozoospermiyanın ağır dərəcəsi spermatogenezin pozulmasının ən çox ağır for-
malarından biridir və kişilərdə bütün pozulmuş reprodyktiv funksiyalarından 
10-20% və 15-20%-ə uyğun gəlir. Müasir dövrdə mövcud olan molekulyar-ge-
netik, sitogenetik və AZF lokusunu tutan Y xromosomunun makro- və mikro-
delesiyaları azoospermiyalı kişilərdə 10-15% və oliqozoospermiyanın ağır də-
rəcəli kişilərdə 5-10% olduğunu müşahidə etməyə imkan verir [5-8, 11-15]. 

İlk olaraq kişilərdə sonsuzluq və spermatogenezin pozulma etiologiyasın-
da  Yq11  lokusunun delesiyasının rolu 1976-cı ildə göstərilmişdir (L.Tiepolo 
və O.Zuffardi [16]. Sonrakı sitogenetik və molekulyar-genetik tədqiqatlar STS 
texnologiyasının (sequence tagged sites) köməyilə Y-xromosomların 23 dele-
siyalı məsafəni birləşdirən [17] dəqiq xəritəsini qurmağa imkan verdi. AZF  lo-
kusunun Y xromosomlarında uzun çiyinin detal hissələrinin çoxluğu təsdiq 
edildi; onun delesiyası spermatogenezin pozulmasına cavabdeh idi.  

1996-cı ildə P.H.Vogt və onun həmmüəllifləri 26 kişidə aşkar edilən de-
lesiya lokalizasiyasının əldə edilmiş məlumatlar əsasında Yq11.21-q11.23 lo-
kusunda üç üst-üstə düşməyən subregionu ayırmağı təklif etdilər: AZFa, AZFb 
və AZFc [18]. 

 
Material  və  metodlar 

2018-2019-cu illərdə yenicə sonsuzluğa tutulmuş pasiyentlər müayinə 
edildi. Spermioloji tədqiqatların əsasında sonsuzluğa malik kişiləri 2 qrupa böl-
dülər: azoospermiyalı qrup və kontrol qrupu (cədvəl 1). Azoospermiya qrupun-
da 57 xəstə, kontrol qrupda 25 sağlam (fertil) kişi var idi.  

Müayinə ümumkliniki, ümumi və xüsusi androloji tədqiqatları əhatə edir. 
Spermatoloji (standart spermioloji tədqiqat, bəzi hallarda yumurtalığın biop-
tatının histoloji tədqiqi), molekulyar-genetik tədqiqatlar (Y xromosomunun 
mikrodelesiya analizi) da əsas yer turur.  

Eyakulyatın spermioloji analizi ÜST-ın [19] göstərdiyi kimi standart me-
todika üzrə yerinə yetirilirdi. Yumurtalığın bioptatının histoloji tədqiqatı sisto-
loji analiz [9] yolu ilə aparılırdı.  

Polimeraz zəncirvari reaksiyasını [PZR] Real-time amplifikatorunda apa-
rılmışdır. Real-time CFX96 Touch-Taq-polimeraz-ın istifadəsilə Bio-Rad La-
boratories (ABŞ) firmasının istehsalıdır.  

AZF lokusunun mikrodelesiyanın analizi Y-xromosomların [12] molekul-
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yar diaqnozunun göstəricisinə uyğun aparılırdı. Delesiyaları aşkara çıxarmaq 
üçün multipleks amplifikasiyadan (MPA) istifadə edilmişdir, bu isə göstərilən 
göstəricinin xüsusi modifikasında təklif edilmişdir. Analizin birinci mərhə-
ləsində delesiyaların aşkarlanması üç subregionda  AZFa, AZFb, AZFc-də ye-
rinə yetirilirdi. PZR -in yerinə yetirilməsi üçün DNT standart metodika əsa-
sında müəyyən praymer dəsti ilə çıxarılmışdır ki, o da öz növbəsində Y-spe-
sifik STSs-nin üç cütünü özündə birləşdirirdi.  

 
Nəticələr 

57 nəfər sonsuzluqdan əziyyət çəkən müayinə edilmiş kişilərdə AZF 
lokusunun delesiyası 6 nəfərdə (10,5 %) aşkar edilmişdi (cədvəl 1). Kontrol 
qrupunun fertil kişilərinin heç birində bir dənədə olsun Y-delesiyası tapılma-
mışdı. Y-xromosom delesiyaları yalnız azoospermiyalı xəstələrdə müəyyən 
edilmişdir. Hər şeydən əvvəl delesiyalar AZFc- subregionunda yerləşmişdir – 3 
nəfər (50,9%) (cədvəl 2). AZFb subregionunun mikrodelesiyaları 2 xəstədə aş-
kar edilmişdir (AZF lokusunun bütün hallarda delesiyalarının 33,3%-i) və bir 
xəstədə AZFa+b+c subregionunun mikrodelesiyaları  (16,6 %) üzə çıxarıldı.  

 
Cədvəl 1   

Müayinə edilmiş kişi qruplarında AZF lokusunun  
Y xromosomunun mikrodelesiyalarının tezliyi 

№  
Pasientlər 

qrupu 

Müayinə 
edilmiş 
kişilərin 
miqdarı 

AZF  lokusunda  
Y xromosomun 

mikrodelesiyalarının 
aşkar edilmə sayı 

Aşkar edilmiş 
mikrodelesiyaların 

%-i 

1 Azoospermiyalı 
pasientlər  

57 6 10,5 % 

2 Kontrol qrup  30 - 0 % 
 

Cədvəl 2   
Y-xromosomun uzun çiyinin  AZF  lokusununda mikrodelesiyaların 

aşkar edilmiş miqdarı 
№  

Pasientlər qrupu 
Müayinə edilmiş 
kişilərin miqdarı 

Aşkar edilmiş 
mikrodelesiyaların %-i 

1 AZFb – subregionunun 
mikrodelesiyaları 

2 33,3  

2 AZFc – subregionunun 
mikrodelesiyaları 

3 50,0 

3 AZFa+b+c – subregionunun 
mikrodelesiyaları 

1 16,6 

 
AZF-lokusu mikrodelesiyaları aşkar edilən kişilərdəki spermioloji və his-

toloji şəkil spermatogenezin pozulmasının müxtəlif dərəcələrini göstərmişdır. 
AZFb- subregionu mikrodelesiyaları olan hər iki tip pasientlərdə azoosper-
miyanın olduğu qeyd edilmişdir. Onlardan birinin üzərində yumurtalığın 
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bioptat sindromunu aşkar etməyə imkan vermişdir. Molekulyar analizin nəti-
cələrinə əsasən bu pasientlərdə delesiya sahəsi AZFb – subregionunun sY11.97 
markerinin  tutduğu müəyyən edilmişdir.  

AZFc subregion delesiyaları olan kişilərdə spermatozoidlər müşahidə 
edilməmişdir (azoosermiya). Bu pasientlərin ikisinin üzərində aparılan təd-
qiqatın nəticəsində xəstəlik yumurtalığın bioptat histopreparatının analizi sayə-
sində müəyyən edildi ki, onların birinin toxum kanallarında cinsiyyət hücey-
rələri aşkar edilməmişdir.  

 

Müzakirə 
Sonsuzluğa malik kişilərin Y-xromosomlarının mikrodelesiyalarının aş-

kar edilməsi tezliyi müxtəlif tədqiqatlarda variasiya edilir (dəyişir) (1 %-dən 35 
%-dək) [7,8,10, 20]. Bu delesiyaların geniş yayılması tezliyinin aşkar edilməsi 
bir sıra faktorlarla şərtlənir; bunların arasında mikrodelesiyaların analizinin 
aparılması üçün pasientlərin seçilməsi kriteriyası böyük rol oynayır. Fertil ol-
mayan kişilərin seçilməsi üçün aparılan tədqiqatda 10,5% müayinə edilənlərin 
AZF – lokusunun Y-xromosomlarının müxtəlif delesiyaların daşıyıcı olduğu 
müəyyən edilmişdir; bu isə reproduksiyanın pozulmasına kifayət qədər səbəb 
olan amildir. Analoji tədqiqatların nəticələrinin analizi göstərmişdir ki, tez-tez 
AZFc subregionuna mutasiya təsir edir. Bizim tədqiqatların nəticələri əsasında 
aşkar edilən mikrodelesiyaların miqdarı ümumilikdə ayrı-ayrı subregionların 
delesiyası və ya bir neçə regionu əhatə etməsi tezliyinə analojidir; həmçinin 
Asiya populyasiyasında delesiyaların rast gəlinən orta tezliyi ilə analojidir [20]. 
Bu zaman bizim aşkar etdiyimiz delesiyaların müxtəlif növləri arasındakı mü-
tənasiblik, sonsuz kişilərin AZF lokusunda delesiya pozulmalarının strukturunu 
göstərir.  

AZFb və AZFc subregionlarını əhatə edən delesiyalar zamanı kişilərdə 
əsasən azoospermiya və Sertoli hüceyrə sindromu (SHS) aşkar edilmişdir. De-
lesiyaların ölçüsündən və lokuslaşmasından spermatogenezin pozulma dərəcə-
sindən asılılığın müəyyən edilməsi, oositin sitoplazmasına spermatozoidin in-
yeksiyasını həyata keçirmək üçün İCSİ (İntra Cytoplazmatik Sperm İnjection) 
yararlı spermatozoidlərin alınma imkanları üçün proqnozun verilməsi böyük 
əhəmiyyətə malikdir [5, 8, 11]. AZFa və ya AZFb subregionlarını tutan dele-
siyaların olması yetkin cinsiyyət hüceyrələrinin alınmasının qeyri-mümkünlü-
yünü göstərir. Lakin AZFc delesiyaları olan pasiantlərdə yumurtalığın biopsi-
yası zamanı təxminən 50-70% təsadüfdə yetkin spermatozoidləri almaq olar [5, 
21].  

 

Nəticə 
Sonsuz kişilərdə Y-xromosomun mikrodelesiyalarının çoxsaylı tədqiqat-

ları nəticəsində, həmçinin kişi cinsiyyət hüceyrələrinin inkişafı və diferensiasi-
yasında AZF lokusunda genlərin  rolunun qiymətləndirilməsi, insanda sperma-
togenezin nəzarətində Y-xromosomunun əhəmiyyətli roluna şəhadət verir. 
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Genetika, andrologiya, reproduktiv təbabət sahəsi ilə məşğul olan mütəxəs-
sislər belə fikrə gəlmişlər ki, kişilərdə sonsuzluğun geniş yayılmasının sə-
bəblərindən biri azoospermiyadır.  

Y-xromosomu mikrodelesiyalarının tədqiqi praktikada geniş yer tutur. 
Klassik mikrodelesiyaların olmasını tapmaq üçün Y-xromosomlarının molekul-
yar-genetik analizi azoospermiyalı və ağır dərəcəli oliqozoospermiyalı bütün 
kişilərə təklif edilməlidir. Azoospermiya və ağır formalı oliqozoospermiyalı ki-
şilərin Y-xromosomun AZF lokusunun mikrodelesiyalarının tədqiqi spermato-
genezin pozulmasının genetik səbəbini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu 
mühüm diaqnostik və proqnostik  ölçüdür, hansı ki, müalicə taktikasının, son-
suzluğun ləğv edilməsi metodlarının seçimini müəyyən edir, həmçinin ekstra-
korporal mayalanmanın aparılması üçün spermatozoidlərin alınması mümkün-
lüyünün proqnozonu verir; əsasən spermatozoidin intrasitoplazmatik injek-
siyanın oositə daxil edilməsi ilə.  

Sonsuzluğa malik kişilərin AZF likusunda Y xromosomlarının mikrode-
lesiyalarının yüksək tezliyini nəzərə alaraq, spermatozoid pozulması olan bütün 
pasientlərə qeyri-fertilliyin genetik və genetik olmayan səbəblərinin istisnası 
üçün AZF lokusunun genotipinin araşdırılmasını məsləhət görmək olar.  
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АНАЛИЗ МИКРОДЕЛЕЦИЙ AZF ЛОКУСА  
Y ХРОМОСОМЫ У МУЖЧИН C БЕСПЛОДИЕМ 

 
Ф.Д.МАРДОМИ, М.Ш. БАБАЕВ  

 
РЕЗЮМЕ 

 

Основное содержание исследования составляет анализ микроделеций AZF локуса 
Y хромосомы у мужчин, страдающих бесплодием. Исследования проводились в Тебриз-
ском Центре бесплодия «Royan» на мужчинах, обратившихся в центр при наличии не-
конструктивных аргументов и нормального кариотипа. В статье отмечается, что причи-
ной генетически обусловленного мужского бесплодия, связанного с нарушением спер-
матогенеза, в 10-15% случаев являются структурные нарушения Y-хромосомы. Целью 
нашего исследования явилось уточнение структуры и определение роли генетических 
нарушений при мужском бесплодии, а также определении критериев необструктивной 
азооспермии.  

 

Ключевые слова: хромосома, азооспермия, сперматозоид, оплодотворение, эяку-
лят, бесплодие генетика, мутация, делеция. 
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ANALYSIS OF AZF MICRODELETIONS  
OF THE Y CHROMOSOME LOCUS IN MEN WITH INFERTILITY 

 
F.D.MARDOMI, M.Sh.BABAEV  

 
SUMMARY 

 
The main content of the study is the analysis of AZF microdeletions of the Y 

chromosome locus in men suffering from infertility. The studies were carried out at the Royan 
Fertility Center in Tabriz on men who applied to the center with non-constructive arguments 
and normal karyotype. The article notes that the cause of genetically determined male 
infertility associated with impaired spermatogenesis, in 10-15% of cases, are structural 
abnormalities of the Y chromosome. The aim of our study was to clarify the structure and 
determine the role of genetic disorders in male infertility, as well as to determine the criteria 
for non-obstructive azoospermia. 

 
Keywords: chromosome, azoospermia, spermatozoon, fertilization, ejaculate, infertility 

genetics, mutation, deletion. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ ОСЕТРОВЫХ  
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 В статье приводятся результаты формирования ремонтно-маточных и про-
дукционных стад Куринского (персидского) осетра (Acipenser gueldenstaedtii persicus 
Borodin, 1897), стерляди (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758), белуги (Huso huso Linnaeus, 
1758) и бестера (Huso huso  x  Acipenser ruthenus) выращенных на Хыллинском осетро-
вом рыбоводном заводе и Самухском фермерском рыбоводном хозяйстве Азербай-
джанской Республики. В 2013-ом году на Хыллинском ОРЗ впервые в Азербайджанской 
республике выращенных "от икры" бассейновым способом производителей куринского 
осетра получена зрелая икра для рыбоводного использования. В 2019-ом году на Самух-
ском фермерском рыбоводном хозяйстве впервые в истории рыбохозяйственных иссле-
дований в Азербайджане сформировано «от икры» продукционное стадо стерляди и в 
4-х годовалом возрасте получено от них потомство для рыбоводного использования. В 
2021-ом году от этих производителей была повторно получена зрелая икра. На этом 
хозяйстве сформировано также продукционное стадо белуги «от икры» и в декабре 
2020-го года в возрасте 15 лет впервые от них получена зрелая икра. В результате оплодо-
творения икры белуги спермой стерляди получены гибриды – бестеры (♀ Huso huso x ♂ 
Acipenser ruthenus), которые успешно выращиваются на этом хозяйстве. В дальнейшем 
предусматривается формирование их ремонтно-маточного стада. Выращивание этих рыб 
проходило на артезианской воде с регулируемым температурным режимом. 

 
Ключевые слова: ремонтно-маточное стадо, регулируемый температурный ре-

жим, артезианская вода, рыбоводно-биологические и гематологические показатели, 
Куринский (персидский) осетр, стерлядь,  белуга, бестер, зрелая икра. 
  

В современных экологических условиях, когда воздействие раз-
личных природных и антропогенных факторов на экосистему моря до-
стигли своего апогея, как никогда важным становится сохранение гено-
фонда и поддержание численности осетровых на стабильном уровне. 
Наряду с мероприятиями по формированию репродуктивных стад, огра-
ничению промысловой нагрузки, усилению охраны и другое, в сохране-
нии популяционного генофонда важную роль выполняет искусственное 
воспроизводство осетровых рыб. В тоже время, испытывая острый дефи-
цит производителей естественной генерации, действующие рыбоводные 
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заводы требуют существенной технической модернизации с целью сни-
жения расхода самок и самцов для получения репродуктивной икры и 
улучшения качественных и увеличения количественных показателей вы-
ращиваемой молоди. Эта задача может быть решена интенсификацией 
заводского воспроизводства осетровых рыб за счет внедрения прогрес-
сивных технологий в производство с одной стороны, а с другой стороны 
интенсивным развитием товарного осетроводства.  

Вопросы  искусственного разведения осетровых рыб многие годы 
являются приоритетными направлениями различных стран мира. Для 
успешного развития осетрового хозяйства проводятся работы в области 
формирования и эксплуатации ремонтно-маточных стад (РМС) различ-
ных видов осетровых рыб. В результате выполненных исследований  раз-
работаны биологические основы формирования РМС, которые успешно 
внедряются в практику рыбоводства [24, 20, 21, 1, 2, 22, 26, 4, 29].  

Одним из  видов осетровых рыб,  имеющих наиболее важное зна-
чение для товарного осетроводства, является стерлядь (Acipenser ruthenus 
Linnaeus, 1758). Опыт рыбоводных работ со стерлядью имеет более чем 
вековую историю и сейчас уже можно утверждать, что основные особен-
ности биотехники разведения при различных технологиях успешно реше-
ны [3, 11, 30, 18, 16]. В то же время, работы по искусственному разведе-
нию стерляди в целях воспроизводства в Азербайджане ранее не прово-
дились, поэтому биотехнология ее разведения не разработана. Это объяс-
няется, прежде всего, малочисленностью ее ресурсов и невозможностью 
заготовки производителей в необходимом количестве в устье реки Куры. 

Первые опыты с товарным выращиванием гибридов осетровых 
проведены в Азербайджане еще в советское время. В Азербайджане на 
протяжении долгих лет проводились научно-исследовательские работы 
по получению гибридов стерляди – бестера (♀ Huso huso  x  ♂ Acipenser 
ruthenus) и шистера (♀ Acipenser nudiventris x ♂ Acipenser ruthenus), а 
также изучались эколого-физиологические особенности межродовых и 
межвидовых гибридов и проявления гетерозиса в раннем онтогенезе [7, 
8]. Параллельно проводились исследования по изучению питания и то-
варному выращиванию гибрида белуга х стерлядь в условиях Азербай-
джана [9, 10]. Часть молоди бестеров использовалась для зарыбления 
внутренних водоемов Азербайджана, прежде всего, Мингечевирского 
водохранилища с целью получения товарной продукции. При проведении 
этих работ икру получали от куринской белуги или шипа, а оплодотворе-
ние икры производили спермой стерляди, привезенной из Астраханской 
области Российской Федерации.  

Целью настоящих исследований являлось формирование ремонт-
но-маточных и продукционных стад куринского осетра (Acipenser guel-
denstaedtii persicus Borodin, 1897), стерляди (Acipenser ruthenus Linnaeus, 
1758), белуги (Huso huso Linnaeus, 1758) и бестера (Huso huso  x  Acipenser 
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ruthenus) «от икры» в условиях Азербайджана. В задачи наших исследо-
ваний на первом этапе входила изучение морфофизиологических и рыбо-
водных особенностей выращенных в неволе сеголеток и взрослых особей,  
а также наблюдения за наступлением их половозрелости и их рыбоводное 
использование в промышленных масштабах.  

 
Материалы и методы исследований 

Работа была проведена в период 2004-2013 гг. на Хыллинском 
осетровом рыбоводном заводе (г. Нефтечала, пос. Хыллы) и 2015-2021 гг. 
на Самухском рыбоводном фермерском хозяйстве “Samukh - fish”  (г. 
Барда, с. Самух) Азербайджанской Республики.  

Формирование ремонтно-маточного и продукционного стада 
куринского осетра в (Acipenser gueldenstaedtii persicus Borodin, 1897) 
Азербайджане. 

Работы по получению потомства от репродуктивных самок  ку-
ринского (персидского) осетра (Acipenser gueldenstaedtii persicus Borodin), 
выращенные «от икры» в заводских условиях, проводились нами в 2013 
году на базе Хыллинского ОРЗ Азербайджанской Республики. Для сти-
муляции созревания отобранным двум элитным самкам из маточного ста-
да 2004-го года рождения внутримышечно вводили суспензию водного 
экстракта ацетонированных гипофизов осетровых рыб из расчета 2,5 мг 
на 1 кг массы тела рыб. Во избежание близкородственного скрещивания 
для осеменения икры были использованы самцы куринского (персидско-
го) осетра из маточного стада 2005-го года рождения. УЗИ диагностика 
пола и стадий зрелости, гормональная стимуляция производителей, опло-
дотворение и обесклеивание икры, а также ее инкубация в инкубацион-
ных аппаратах «Осетр» осуществлялись согласно действующей методике 
[5, 27, 28]. 

Формирование ремонтно-маточного стада стерляди (Acipenser 
ruthenus Linnaeus, 1758) в Азербайджане. Первоначально небольшая 
партия оплодотворенной икры стерляди (Acipenser ruthenus Linnaeus, 
1758) была привезена в Азербайджанскую Республику в мае 2015 г. из 
Астраханской области Российской Федерации. Доинкубацию оплодотво-
ренной икры проводили в аппаратах Вейса, установленных в инкубаци-
онном цеху рыбоводного хозяйства.  

В процессе выращивания полученных личинок и молоди про-
водился постоянный контроль над плотностью посадки, размерными 
группами рыб, а также гидрохимическими показателями воды в каждом 
бассейне. Для мальков расход воды в бассейнах составлял 0,8-3,0 л/мин в 
расчете на 1 кг массы рыбы. По мере роста молоди расход воды увеличи-
ли до 6,5-7,0 л/мин. Уровень растворенного кислорода и pH воды состав-
ляли 7,8-8,4 мг/л и 7,2-7,8, соответственно. 

Кормление предличинок стерляди в бассейнах осуществляли за 2 
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суток до их перехода на экзогенное питание. В этот период личинок 
начинали кормить живым кормом – науплиями артемии (Artemia salina).  
После достижения молодью навески 60 мг  постепенно их переводили на 
питание искусственным кормом для осетровых рыб марки Aller Aqua 
(SGP 493) фракцией от 0,15 до 1,1 мм. Начиная с годовалого возраста, 
рыб кормили продукционными кормами Aller Aqua (45/15). На основе 
потомства искусственной генерации на указанном фермерском хозяйстве 
сформировали ремонтно-маточное стадо с целью получения собственных 
производителей.  

Ультразвуковую диагностику пола и стадий зрелости гонад особей 
стерляди проводили осенью в 2019 г. согласно действующей методике [6, 
27] с использованием сканера марки PS-301V. По результатам просмотра 
среди рыб были выявлены самки и самцы, половые железы которых 
находились на III-IV стадии зрелости.  

В возрасте 3 года (в начале августа 2019 г.) производителей стер-
ляди перевели в садки на естественную температуру. В начале декабря 
при температуре воды 120C осуществляли подготовку производителей к 
получению икры.  

С целью инъекции первоначально отобрали из садков по 15 особей 
самок и самцов стерляди средней навеской 0,65 кг и 0,6 кг, соответ-
ственно. После отбора щуповых проб методом биопсии [6] и определения 
коэффициента поляризации ооцитов самок стерляди с гонадами на IV 
стадии зрелости поместили в отдельные прямоугольные бассейны площа-
дью по 3,0 м2 для выдерживания.  

В бассейнах создавали проточный режим воды со средней скоро-
стью 0,5 м/с. К инъекции самок стерляди приступили, начиная с 9-го де-
кабря 2019 года, при температуре воды 11,3○C и коэффициенте по-
ляризации ядра ооцитов < 0,09. Для приготовления суспензии использо-
вали сухие ацетонированные гипофизы сазана (Cyprinus carpio Linnaeus, 
1758). Общая доза гипофиза сазана для самок стерляди при температуре 
воды 11,30С составляла 6 мг/кг. Из них 30% составляла предварительная 
доза (1,8 мг/кг), а 70% - разрешающая доза (4,2 мг/кг). Интервал между 
предварительной и разрешающей инъекцией при температуре воды 
11,8○С составлял 14 часов. 

Самцам стерляди вводили 1/3 дозы гормонального препарата, ис-
пользованной для самок при одноразовых инъекциях (2 мг/кг). Инъеци-
рование самцов проводили в период разрешающей инъекции самок. Ка-
чество и активность спермиев определяли по шкале Г.М.Персова [1953].  

При получении икры от производителей стерляди преимуществен-
но был использован метод надрезания яйцевода [19]. Оплодотворение 
полученной икры стерляди производили полусухим методом, а обесклеи-
вание оплодотворенной икры проводили согласно действующей методике 
[5, 28]. В качестве обесклеивающего вещества применяли вулканическую 
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глину. Инкубацию оплодотворенной икры проводили разработанным 
нами способом [12]. 

Производители стерляди половые, продукты которых были полу-
чены прижизненным способом пересадились в специальные садки для их 
дальнейшего выдерживания. Эти производители выращивались в услови-
ях рыбоводного хозяйства с целью повторного созревания. 

Формирование продукционного стада белуги (Huso huso Lin-
naeus, 1758) и получение бестеров (♀ Huso huso  x  ♂ Acipenser ruthe-
nus). На Самухском фермерском рыбоводном хозяйстве Азербайджан-
ской Республики помимо стерляди (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758), 
формируются также продукционные стада белуги (Huso huso Linnaeus, 
1758), русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833), персидско-
го (куринского) осетра (Acipenser gueldenstaedtii persicus Borodin, 1897) и 
бестера (♀ Huso huso x ♂ Acipenser ruthenus) – гибрид белуги и стерляди, 
которые относятся к семейству осетровых рыб (Acipenseridae).  

Формирование ремонтно-маточного стада белуги на фермерском 
рыбоводном хозяйстве “Samukh - fish” осуществляется начиная с августа 
2019-го года. Первоначально двухгодовики белуги (Huso huso Linnaeus, 
1758) были привезены из Ирана в 2007-ом году и до 2015-го года выра-
щивались прудовым способом на базе фермерского рыбоводного хозяй-
ства, расположенной в Сабирабадском районе Азербайджанской Респуб-
лики. При кормлении белуги в качестве кормов преимущественно была 
использована килька. В конце 2015-го эти белуги перевозились в Хыл-
линский ОРЗ (г. Нефтечала), где они выдерживались в прямоугольных 
бетонных бассейнах, площадью 72 м2 (18 х 4 м) вплоть до августа 2019-го 
года. В августе 2019-го года эти белуги были доставлены на фермерское 
рыбоводное хозяйство “Samukh - fish” и были посажены в круглые бетон-
ные бассейны площадью 178 м2, куда подавалась артезианская вода, тем-
пература которой не опускается ниже 18○С в зимнее время и не повыша-
ется выше 22○С в летнее время. Кормление рыб осуществлялось частично 
килькой, но потом они постепенно были переведены на гранулированные 
корма Aller Aqua. В этих условиях белуги выдерживались вплоть до по-
лучения половых продуктов (5 декабря 2020-го года). 

С целью инъекции первоначально отобрали из садков по 5 особей 
самок и самцов белуги средней навеской 30 кг. После отбора щуповых 
проб и определения коэффициента поляризации ядра ооцитов самок бе-
луги с гонадами на IV стадии зрелости поместили в отдельные круглые 
бассейны площадью по 6,0 м2 для выдерживания. Коэффициент поляри-
зации ядра ооцитов одной самки белуги составлял 0,07.  

К рыбоводному использованию белуги на фермерском рыбовод-
ном хозяйстве “Samukh - fish” приступили 5-го декабря 2020-го года. Для 
гормональной стимуляции были использованы сухие ацетонированные 
гипофизы сазана (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758). Производилось дву-
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кратное инъецирование (предварительная и разрешающая) самки белуги 
из расчета 20% и 80% от общей дозы гипофиза. Общая доза гипофиза 
сазана для инъекции самки белуги массой 30 кг составляла 120 мг (из 
расчета 4 мг/кг тела). Предварительная инъекция самки белуги осуществ-
лялась в 16 часов 5-го декабря при температуре воды 11,5○С. Доза гипо-
физа при предварительной инъекции составляла: 0,72 мг х 30 кг ~ 22 мг. 
Разрешающая инъекция самки белуги осуществлялась в 6.00 6-го декабря 
при температуре воды 11,8○С. Время между предварительной и разреша-
ющей инъекциями составляло 14 часов. 

В связи с падением естественной температуры канальной воды по-
сле разрещающей инъекции мы перевели  самку белуги в инкубационный 
цех, где  добавили в бассейны более теплую артезианскую воду (16○С). В 
результате, начиная с 17:00 6-го декабря температура воды в бассейне с 
проинъцированной самкой белуги составляла 13,5○С, и оставалась ста-
бильной до получения зрелой икры. Доза гипофиза при разрешающей 
инъекции составляла: 3,28 мг х 30 кг ~ 99 мг. Температура воды, содер-
жание растворенного в воде кислорода и pH во время разрешающей инъ-
екции составляли 11,8○С, 8,5 мг/л и 8,4, соответственно.  

Одновременно с разрешающей инъекцией самки белуги прово-
дилось инъецирование самцов белуги. Всего было проинъецировано 5 
самцов белуги средней массой ~ 31 кг (от 27 кг до 32 кг). Доза гипофи-
зарной инъекции для самцов белуги составляла 2 мг/кг тела.  Вместе с 
самцами белуги также было проинъецировано 6 самцов стерляди средней 
массой 1,075 кг.  

 
Результаты исследований 

 Формирование ремонтно-маточного и продукционного стада 
куринского осетра в (Acipenser gueldenstaedtii persicus Borodin, 1897) 
Азербайджане. На основе проведенных исследований в 2012-ом году по 
определению пола и стадии зрелости ремонтно-маточного стада осетро-
вых рыб методом ультразвуковой диагностики нам удалось выделить не-
сколько самок куринского (персидского) осетра из маточного стада 2004 
года рождения, состояние зрелости гонады которых находились на III-IV 
и IV незавершенных стадиях развития. Эти самки были отсажены в от-
дельный бассейн с целью формирования репродуктивных самок в завод-
ских условиях. В 2013-ом году в период рыбоводного сезона после пред-
варительного осмотра репродуктивных самок методом УЗИ диагностики 
внутримышечно вводили им суспензию водного экстракта ацетонирован-
ных гипофизов осетровых рыб. Длительность созревания репродуктив-
ных самок после гормональной инъекции составила 30-32 часов. Средняя 
рабочая плодовитость по двум самкам составила 131150 штук икринок. 
Гонадо-соматический индекс ГСИ) репродуктивных самок составил 21,1 
и 20,0%, а количество икринок в 1 г составило 52 и 53 штук, соответ-
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ственно [33, 34].  
Нами прослежен весь биотехнический процесс от созревания самок 

до выпуска молоди в естественный водоем. Качеству потомства оценивали 
по рыбоводно-биологическим показателям икры, личинок и молоди. 

Формирование ремонтно-маточного стада стерляди и получе-
ние от них потомство. При оптимальной схеме кормления искусствен-
ным кормом для осетровых рыб марки Aller Aqua (SGP 493) и управляе-
мом температурном режиме среднесуточный прирост мальков стерляди 
(до 1 г) составлял почти 13%. Динамика роста, а также гематологические 
показатели сеголеток и годовиков стерляди при выращивании бассейно-
вым способом соответствовали норме [14]. В 4-х годовалом возрасте 
средняя навеска репродуктивных особей стерляди составляла 660 г.  

Первые проинъецированные самки стерляди созрели 13-го декабря 
2019-года. Поскольку эти самки созрели впервые, то их гонадо-сомати-
ческий индекс был относительно низким и составлял от 15,4 до 18,5%. 
Количество икринок в одном грамме составляло от 128 до 132 штук. Про-
цент нормального развития эмбрионов на стадии малой желточной проб-
ки (17-я стадия) составлял от 44 до 53% у разных особей. Выход предли-
чинок от живой икры в целом составлял 55% [14, 15].  

Производители стерляди, половые продукты которых были полу-
чены прижизненным способом, были переведены  в специальные садки 
для их дальнейшего выдерживания. Эти производители выращивались в 
условиях рыбоводного хозяйства с целью повторного созревания. В 
настоящее время, полученное по принципу "от икры до икры" потомство 
стерляди выращивается в рыбоводном хозяйстве и его общее количество 
составляет более 100 тыс. особей. 

Рыбоводное использование продукционного стада стерляди на 
фермерском хозяйстве “Samukh - fish” продолжалось вплоть до марта 
2020 года. В общей сложности было получена икра от 10-ти партий рыб 
по 15 особей в каждой. Часть икры была использована в пищевых целях. 

В начале января (13.01-14.01) 2021-го года после биопсии и опре-
деление коэффициента поляризации ядра ооцитов 4 самкам стерляди, от 
которых (первый раз в декабре 2019-го года) икра была получена при-
жизненным способом, производили гипофизарную инъекцию. 15-го янва-
ря 2021-года эти производители стерляди созрели повторно, и от них бы-
ла получена икра высокого рыбоводного качества. Навеска  икры состав-
ляла 83 шт./г. 

Рыбоводное использование самок белуги и получение бестера. 7-
го декабря 2020-го года в 10:40 от одной самки белуги в возрасте 15 лет 
(впервые нерестящаяся белуга) была получена зрелая икра общей навес-
кой 3 кг. Гонадо-соматический индекс (ГСИ) самки белуги составлял 
10%. Однако, из 5 проинъецированных самцов белуги ни один не дал 
сперму. Поэтому оплодотворение икры белуги производили спермой 
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стерляди. Перед оплодотворением определяли активность спермы стер-
ляди (табл. 1) по шкале Г.М.Персова [1953]. 

Обесклеивание икры производилось раствором красного танина из 
расчета 2,5 г танина на 10 литров воды. Время обесклеивания составило 1 
мин. 50 сек. В результате 7-го декабря 2020-года в 11:30 икру белуги 
оплодотворяли спермой стерляди и впервые в условиях Азербайджана 
получили бестера (♀ Huso huso x ♂ Acipenser ruthenus) от сформиро-
ванных в заводских условиях производителей белуги и стерляди. 

 
Таблица 1 

Рыбоводно-биологическая характеристика самцов  
стерляди после гипофизарной инъекции 

№ ♂ 
стерляди 

Масса тела самцов 
стерляди 

Доза гипофиза сазана 
при инъекции самцов 

стерляди 

Активность  
сперматозоидов, 

баллы 
1 1,150 2 мг/кг тела 5 
2 1,150 2 мг/кг тела 3 
3 1,0 2 мг/кг тела 4 
4 1,0 2 мг/кг тела 4 
5 1,0 2 мг/кг тела 3 
6 1,150 2 мг/кг тела 4 

  
Оплодотворённую икру заложили на инкубацию в инкубационный 

лоток аппарата «Осетр». Вылупление предличинок бестера произошло в 
ночь с 12-го на 13-го декабря 2020–го года. Выращивание личинок и 
мальков бестера осуществлялось бассейновым способом на артезианской 
воде и в настоящее время средняя навеска молоди бестера (12.02.2021.- в 
возрасте 61 суток с момента вылупления) составляет 13,6 г.  

 
Обсуждение результатов 

Принцип комплектации ремонтно-маточного стада осетровых рыб 
от «икры до икры» базируется на отборе элитного потомства с после-
дующим выращиванием до зрелых производителей [23, 29]. В условиях 
Азербайджанской Республики научные исследования по формированию 
ремонтно-маточного стада осетровых рыб в рыбоводных целях проводи-
лись с 2005-года [13]. Формирование РМС 6 видов каспийских осетровых 
общей численностью более 5 тыс. производителей на Хыллинском ОРЗ 
Азербайджана осуществляется путем доместикации диких производите-
лей и за счет выращивания «из икры» [33, 34].  

Аквакультурные хозяйства в Азербайджане на современном этапе 
функционируют в двух направлениях. Первое направление – искусствен-
ное воспроизводство молоди ценных промысловых видов рыб, которые 
затем выпускаются на нагул в естественные водоемы (Каспийское море, 
р. Кура, водохранилища) для пополнения запасов этих рыб. Это направ-
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ление именуется также как пастбищная аквакультура, они находятся в 
государственном ведении. Второе направление – фермерские хозяйства, 
выращивающую товарную рыбу и рыбопосадочный материал. Первые 
частные хозяйства в Азербайджане появились относительно недавно. В 
частности, товарная рыбоводная ферма, способная производить 15-20 т 
осетровых в год, начала работать в городе Мингечевир Азербайджанской 
Республики в 2013 году [25]. В последующие годы введены в эксплуата-
цию садковое хозяйство на Мингечевирском водохранилище и рыбовод-
ная ферма, использующая УЗВ в Нерекенте (п. Пираллахы, пригород Ба-
ку) с проектной мощностью 100 т русского осетра и стерляди в год [32].  

В последние годы в Азербайджане интенсивно развивается аква-
культура, и функционируют многие другие частные рыбоводные хозяй-
ства, где формируются ремонтно-маточное и репродуктивное стада мно-
гих ценных промысловых видов рыб. Одним из таких частных хозяйств в 
Азербайджане является рыбоводное фермерское хозяйство “Samukh - 
fish”, расположенное в селе Самух Бардинского района. Основа этого хо-
зяйства заложена еще в 90-ые годы XX века, но, начиная с 2015-го года, 
функционирует как частное рыбоводное хозяйство. Примечательно, что 
при выращивании осетровых рыб на этом хозяйстве, в отличие от других 
хозяйств, преимущественно используется геотермальная вода из артези-
анского источника, что и является впервые в условиях Азербайджанской 
Республики. В настоящее время стерлядь является одним из самых рас-
пространенных объектов аквакультуры различных стран мира и выращи-
вается преимущественно в товарных целях. Товарное выращивание стер-
ляди помимо рыбоводного фермерского хозяйства “Samukh - fish” осу-
ществляется и в некоторых других фермерских рыбоводных хозяйствах 
Азербайджана. Однако, уникальность проведенных нами исследований на 
базе рыбоводного фермерского хозяйства “Samukh - fish” и представлен-
ной работы заключается в том, что в истории осетроводства Азербайджа-
на впервые на этом хозяйстве было сформировано ремонтно-маточное 
стадо стерляди «от икры» и получено от них потомство для дальнейшего 
рыбоводного использования. Параллельно разработана биотехнология 
разведения стерляди на различных этапах развития бассейновым спосо-
бом в управляемом термическом режиме рыбоводного хозяйства. Выра-
щивание ремонтно-маточного стада на регулируемом температурном ре-
жиме с круглогодичным кормлением сбалансированными кормами поз-
волило нам ускорить созревание производителей стерляди.  

На рыбоводном фермерском хозяйстве “Samukh - fish” нам удалось 
впервые в условиях Азербайджана получить зрелую икру от выращенной 
«от икры» белуги. Икра белуги из-за отсутствия зрелых самцов белуги, 
оплодотворялась спермой стерляди, в результате был получен бестер 
бестера (♀ Huso huso x ♂ Acipenser ruthenus). В настоящее время на ры-
боводном фермерском хозяйстве “Samukh - fish” наряду с другими вида-
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ми осетровых, также выращивается молодь бестера, и в дальнейшем 
предусматривается формирование их ремонтно-маточного стада.  

 
Заключение 

В результате проведенных исследований на Самухском рыбовод-
ном фермерском хозяйстве Азербайджана можно сделать следующие вы-
воды:  

 в условиях Азербайджана сформировано ремонтно-маточное и 
репродуктивное стада каспийских осетровых «от икры» и в 2013-ом году 
в возрасте 10 лет от куринского (персидского) осетра получена потомство 
в рыбоводных целях; 

 впервые в условиях Азербайджана сформировано репродук-
тивное стадо стерляди «от икры» и в 4-х годовалом возрасте от них полу-
чено потомство с целью рыбоводного использования и производства 
«пищевой икры»; 

 выращивание стерляди, начиная с начальных стадий развития 
до наступления половозрелости (за исключением небольшого отрезка 
времени) осуществлялось бассейновым способом на артезианской воде с 
регулируемым температурным режимом; 

 общее количество однодневных личинок, полученных от первой 
партии репродуктивного стада стерляди, составляет более 100 тыс. экз. 

 впервые в условиях Азербайджана сформировано репродук-
тивное стадо белуги «от икры» и в возрасте 15 лет от одной самки полу-
чена зрелая икра в рыбоводных целях.  

 путем оплодотворения икры белуги спермой  стерляди получен 
гибрид – бестер, который успешно выращиваются на рыбоводном хоз-
яйстве. 
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AZƏRBAYCANDA NƏRƏLƏRİN AKVAKULTURASININ 

İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 
 

Ç.A.MƏMMƏDOV 
 

XÜLASƏ 
 

 Məqalədə Azərbaycan respublikasında Xıllı nərə balıqartırma zavodunda və Samux 
fermer balıqçılıq təsərrüfatında yetişdirilmiş Kür (fars) nərəsi (Acipenser gueldenstaedtii persi-
cus Borodin, 1897), Cökə nərəsinin (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758), Adi bölgənin (Huso 
huso Linnaeus, 1758) və besterlərin (Huso huso  x  Acipenser ruthenus) təmir-törədi və 
reproduktiv sürülərinin formalaşdırılması haqqında məlumatlar verilib. 2013-cü ildə Azər-
baycan respublikasının balıqçılıq təsərrüfatı tarixində ilk dəfə olaraq Xıllı nərə balıqartırma 
zavodunda hovuz üsulu ilə “kürüdən kürüyə qədər” yetişdirilmiş Kür nərəsi törədicilərindən 
balıqartırma məqsədilə yetkin kürü alınıb. 2019-cu ildə isə Azərbaycanın balıqçılıq təsərrüfatı 
tarixində ilk dəfə olaraq Samux fermer balıqçılıq təsərrüfatında Cökə nərəsinin “kürüdən 
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kürüyə qədər” yetişdirilmiş reproduktiv sürüləri formalaşdırılıb və 4 yaşlı fərdlərdən balıq-
artırma məqsədilə nəsil alınıb. 2021-ci ildə həmin törədicilərdən təkrarən yetkin kürü alınıb. 
Bu təsərrüfatda, həmçinin “kürüdən kürüyə qədər” yetişdirilmiş bölgələrin reproduktiv sürüləri 
də formalaşdırılıb və 15 yaşında onlardan ilk dəfə yetkin kürü alınıb. Bölgə kürüsünün Cökə 
nərəsinin mayası ilə mayalandırılması nəticəsində hibridlər – besterlər (♀ Huso huso x ♂ 
Acipenser ruthenus) alınıb və hazırda təsərrüfat şəraitində yetişdirilir. Gələcəkdə onların da 
təmir-törədici sürülərinin yetişdirilməsi planlaşdırılır. Balıqların yetişdirilməsi artezian suyu-
nda temperatur idarə olunan temperatur rejimində yerinə yetirilib. 

 
Açar sözlər: təmir-törədici sürüləri, idarə olunan temperatur rejimi, artezian suyu, 

balıqartırma-bioloji və hematoloji göstəricilər, Kür (fars) nərəsi, Cökə nərəsi, bölgə, bester, 
yetkin kürü. 

 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  

OF STURGEON AQUACULTURE IN AZERBAIJAN  
 

 Ch.A.MAMEDOV  
 

SUMMARY 
  

 The article presents the results of the formation of broodstock breeders and production 
schools of Kura (persian) sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897), sterlet (Acipenser 
ruthenus Linnaeus, 1758), beluga (Huso huso Linnaeus) and bester (Huso huso x Acipenser 
ruthenus) bred at the Khilly sturgeon hatchery and Samukh fish farm of the Azerbaijan 
Republic. In 2013 the reproductive females of the Kura (persian) sturgeon reared “from  
eggs”in the fish cultural practices of Azerbaijan for the first time were used under the hatchery 
conditions. At the Samukh fish farm in 2019, for the first time in the history of fishery research 
in Azerbaijan, a production school of sterlet was formed "from hard-roe" at the age of 4 years 
and offspring were obtained from them for fish farming. Obtaining of hard-roer from sterlet 
breeders was carried out in a lifetime method and after piscicultural use are aged for re-
maturation. In 2021, mature hard-roe had been re-obtained from these breeders. The total 
number of larvae obtained from the first batch of reproductive female sterlet is more than 100 
thousand individuals. This farm has also formed a production school of beluga "from hard-roe" 
and in December 2020, at the age of 15, for the first time, mature hard-roe was obtained from 
them. As a result of fertilization of beluga hard-roes with sterlet sperm, hybrids - besters were 
obtained, which are successfully bred on this farm. In the future it is envisaged to form their 
broodstock school. Fish cultivation was carried out on artesian water with a controlled 
temperature regime. 

 
Keywords:  broodstock breeders, production school, controlled temperature regime, 

artesian water, Kura (persian) sturgeon, sterlet, beluga, bester, mature hard-roe. 
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Из 12 сортов традиционных сыров Азербайджана были изолированы штаммы 

молочнокислых бактерий. На основе микробиологических тестов изолированные штам-
мы были идентифицированы как МКБ. Морфологические  характеристики исследуемых 
протеолитических 6 штаммов являются грамм-положительными, каталаза-негатив-
ными кокками и образуют цепочки средних размеров. Целью данной работы было изо-
лирование штаммов МКБ из традиционных молочных продуктов Азербайджана и  изу-
чение штаммов МКБ, проявляющих ферментативную активность которая  определя-
лась с помощью API- ZYM системы. 

 
Ключевые слова: молочнокислые бактерии, ферментативная активность, API- 

ZYM система 
 

 Молочнокислые бактерии (МКБ) это живые организмы, которые 
приносят пользу здоровью потребителя при приеме внутрь. Рост потреб-
ления молочных продуктов вызван с растущей тенденцией  потребителей 
искать продукты которые могут улучшить качество жизни [12]. В нашей 
статье молочнокислые бактерии охватывают концепцию правильного 
питания, что и помогает поддержать здоровья, контролировать и лечить 
болезни.  В этом контексте пробиотические штаммы охватывают концеп-
цию правильного питания, помогая поддерживать здоровье, предотвра-
щая, контролируя и лечя болезни [8]. МКБ-одна из наиболее значимых 
групп пробиотических организмов используемых в кисломолочных про-
дуктах.  Другие  преимущества этих микроорганизмов это то что, они 
могут улучшить переваривание лактозы, предотвращать и лечить диарею, 
а также стимулировать иммунную систему [1]. МКБ являются домини-
рующими заквасочными культурами, которые могут быть использованны  
при производстве ферментированных пищевых продуктов. Рост и разви-
тие МКБ в молочных продуктах являются важными условиями для про-
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явления их метаболической активности, которая  обеспечивается протео-
литической системой МКБ и выполняет ряд важных функций являющих-
ся многокомпонентной [2]. Изолирование и изучение протеолитических 
штаммов МКБ методом определения с помощью API- ZYM системы из 
ферментированных молочнокислых продуктов открывает огромные пер-
спективы в плане разработки новых стартерных культур. Более того, при-
менение протеолитических штаммов МКБ в качестве стартерных культур 
позволит снизить аллергенность молочных белков и разработать гипоал-
лергенные молочные продукты, а также ферментированные продукты 
содержащие биологически активные пептиды [4, 7].  

 Целью нашей работы было изолирование и изучение штаммов МКБ 
из традиционных молочных продуктов Азербайджана, проявляющие фер-
ментативную активность которая  определялась с помощью API- ZYM си-
стемы.  

Материалы и методы 
Бактериальные штаммы МКБ. В исследовании использовались 

штамммы молочнокислых бактерий (МКБ) Lb. helveticus A75(I), Lb. 
рaracasei A582 (II), E.faecalis AN1 (III), E.faecalis A121 (IV). Штамы были 
культивированы соответственно I-MRS 30°C, II-MRS 30°C, III-MRS 37°C, 
IV-MRS, 37°C. Данные штаммы были ранее выделены из традиционных 
сыров нашей республики. Они являются продуцентами протеолитических 
ферментов и их ферментативная (протеолитическая) активность была 
детально охарактеризована в других наших  работах тоже [13].  

API-ZYM тест. Свежие культуры изолированных МКБ разбавляли 
чтобы получить оптическую плотность (600nm) в пределах от 10 до 12. 
Полученные разбавленные культуры центрифугировали для осаждения 
клеток (5000 об/мин, % мин). Клетки были разбавлены в 2.5 мл дистилли-
рованной воды и полученные суспензии использовали для нанесения на 
API-ZYM стрипы (Bio-Merieux, Франция). В соответствии с инструкцией 
производителя  проводили тест. Энзиматическая активность оценивалась в 
виде чисел от 0 (отсутствие активности) до 5 (максимальная активность), 
соответственно, цветовому окрашиванию стрипов.  

 
Результаты и их обсуждениe 

Изолирование штаммов МКБ осуществлялось из 12 сортов тради-
ционных сыров Азербайджана. Сначала 1 г каждого образца сыра гомоге-
низировали в физиологическом растворе (0,9% м/о) NaCl) с последую-
щим десятикратным разбавлением. Затем на чашки Петри из различных 
степеней разбавления делали высев (1 мл). В эти же чашки предваритель-
но наливали 18 мл агаризованной (1,5%) МРС-среды и 2 мл обезжиренно-
го молока. Культивировали чашки Петри  48 ч при температуре 37ºС. Ко-
лонии, продуцирующие зоны просветления на поверхности молоко-среда 
были первично идентифицированы как продуценты протеолитических 
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энзимов [9] и были перенесены в МРС-среду для дальнейшей очистки. На 
основе микробиологических тестов изолированные штаммы были иден-
тифицированы как МКБ. Морфологические  характеристики исследуемых 
протеолитических штаммов описаны в таблице 1. Показанные все 6 
штаммов являются грамм-положительными, каталаза-негативными кок-
ками и образуют цепочки средних размеров.  

Таблица 1 
Изолированные штаммы МКБ и их морфологические свойства 

Свойства штаммы 

AN1 A12-1 A12-2-1 A12-4 A12-3-2 A7-1 
Окрашивание 
по грамму  

Гр+ Гр+ Гр+ Гр+ Гр+ Гр+ 

Морфология 
клетки 

кокки кокки кокки кокки кокки кокки 

 

 
Рис.1. Исследуемые штаммы определенные с помощью  

API- ZYM системы и их ферментативная активность 
  

Ферментативная активность исследуемых штаммов определенная 
нами с помощью API-ZYM системы показана на рис:1. Липазную актив-
ность C-4 эстераза и C-8 эстераза липаза  проявили все штаммы, но в то 
же время очень слабую C-14 липаза активность. Полученные результаты 
соответствуют данным литературы об энтерококках, где описывается, что 
их эстеролитическая система энтерококков более эффективна по сравне-
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нию с липолитической системой. В результате чего,  этот эффект  дает им 
возможность гидролизовать молочные жиры [3, 9]. Актиность C-4 эстера-
за и C-8 эстераза  придает пикантный вкус сырам за счет увеличивания 
концентрацию короткоцепочных жирных кислот [11]. При созревании 
сыров для гидролиза фосфопептидов очень важна  фосфогидролитическая 
и кислотно-фосфотазная активность. Что и проявляют исследованные 
штаммы [3, 5].  

Результаты нашей работы позволяют заключить, что полученные 
нами штаммы МКБ обладают хорошими технологическими данными и их 
можно использовать  в качестве стартерных культур в молочной про-
мышленности. Однако для определения оптимального процесса фермен-
тации необходимо продолжить дальнейшие исследования. 
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AZƏRBAYCANIN SÜD MƏHSULLARINDAN AYIRD EDİLMİŞ MÜXTƏLİF  
SÜD TURŞUSU BAKTERİYALARINDA APİ-ZYM SİSTEMİ VASİTƏSİLƏ 

FERMENTATİV AKTİVLİYİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ 
 

R.S.MUSTAFAYEVA  
 

XÜLASƏ 
  

Azərbaycanın ənənəvi 12 pendir növündən süd turşusu bakteriyalarının ştamları izolə 
edilmişdir. İzolə olunmuş ştamlar mikrobioloji testlərin əsasında STB kimi identifikasiya 
olunmuşdur. Tədqiq olunmuş və seçilmiş 6 proteolitik ştamm  morfoloji xarakteristikasına görə 
qram müsbət, katalaza neqativ kokklardır və orta ölçülü zəncirlər əmələ gətirirlər. Bu işin 
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məqsədi Azərbaycanın ənənəvi süd məhsullarından STB -ı izolə etmək  və onların fermentativ 
aktivliyini APİ-ZYM sistemi vasitəsilə müəyyən etməkdir.   

 
Açar sözlər: süd turşusu bakteriyaları, fermentativ aktivlik, APİ-ZYM sistem  
 
 

ENZYMATIVE ACTIVITY DETERMINED USING API-ZYM SYSTEM OF VARIOUS 
STRAINS OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM AZERBAIJAN'S 

DAIRY PRODUCTS 
 

R.S.MUSTAFAYEVA  
 

SUMMARY 
 

Strains of lactic acid bacteria were isolated from 12 varieties with the indication of 
Azerbaijan's cheeses. On the basis of microbiological tests, the isolated strains were identified 
as LAB. The morphological characteristics of the investigated proteolytic 6 strains are gram-
positive, catalase-negative cocci and form medium-sized chains. The purpose of this work was 
to isolate strains of LAB  to dairy products of Azerbaijan and the study of strains of LAB, 
exhibiting enzymatic activity, was determined using the API-ZYM system. 
 

Keywords: lactic acid bacteria, enzymatic activity, API-ZYM system 
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DƏLİDAĞ QRANİTOİD İNTRUZİVİ SÜXURLARINDA  
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Məqalədə çox mürəkkəb tərkibə malik ikifazalı, polifasial Dəlidağ intruzivi süxurla-

rında nadir-torpaq elementlərinin geokimyəvi davranışı əks etdirilmişdir. Müəyyən edilmişdir 
ki, massivin süxurlarında yüngül NTE miqdarca üstünlük təşkil edir. Dəlidağ intruzivinin 
süxurları üçün əsasən serium qrupu elementləri səciyyəvidir. Aksessor minerallardan sfen və 
apatit NTE-nin əsas kütləsini daşıyır. Sirkon, ilmenit və həmçinin süxurəmələgətirən mineral-
larda bu göstərici xeyli aşağı düşür. İntruzivdə ikinci faza süxurları birinciyə (siyenit-diorit 
fazasına) nisbətən NTE-nin üstün miqdarı ilə səciyyələnir. 

 
Açar sözlər: Dəlidağ intruzivi, nadir-torpaq elementləri, sfen, apatit, geokimyəvi dav-

ranış.   
 

Petroqrafik cəhətdən çox mürəkkəb tərkibə malik, polifazalı, polifasiyalı 
iri Dəlidağ qranitoid massivi, Tutqun və Əsrikçay çaylarının mənbələri hissəsi-
ni əhatə etməklə, şimal-qərb enliyi istiqamətində uzanaraq, 90 km2 sahəni əhatə 
edir. Bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən massivin petroqrafik tərkibi barədə müfəs-
səl məlumatlar əldə edilsə də, onun yaşı və faza tərkibi uzun müddət mübahisə 
mənbəyinə çevrilmişdir. Belə ki, Ə.Ş.Şıxəlibəyli (1966) və bir sıra digər tədqi-
qatçılar massivi birfazalı, polifasiyalı hesab etsələr də, M.Ə.Qaşqay və 
A.İ.Məmmədov (1955) iki diferensiasiyalaşmış seriya ayırırlar: siyenitlər, 
kvarslı siyenitlər, kvarslı siyenit-dioritlər, kvarslı monsodioritlər və qranosi-
yenitlərlə təmsil olunmuş monsonit-siyenit-diorit seriyası və qranit, qranodio-
rit, qranodiorit-porfir, kvarslı dioritlərlə təmsil olunmuş ikinci – qranit-qrano-
diorit seriyası. Ə.S.Heydərovun (1991) daha müfəssəl tədqiqatları sayəsində 
müəyyən edilmişdir ki, Dəlidağ qranitoid intruzivi çox mürəkkəb petroqrafik 
tərkibə malik ikifazalı, polifasial intruzivdir. Birinci faza süxurları siyenit-
diorit, porfirəbənzər siyenit-diorit, kvarslı siyenit-diorit, leykokrat piroksen-
hornblend, hornblendli kvarslı monsonit və kvarslı dioritlər ilə təmsil olunub. 
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Bu süxurlar müəyyən qədər hibrid xüsusiyyətinə malikdir. Dəlidağ massivinin 
əsas kütləsini təşkil edən ikinci faza süxurları qranit-porfirlər, biotitli qranitlər, 
qranit-aplitlər, qranodioritlər, qranodiorit-porfirlər, kvarslı siyenitlər, kvarslı 
siyenit-porfirlər, qranosiyenitlər və qranosiyenit-porfirlərdir. Süxurların mine-
ral tərkibi əsasən aşağıdakılarla təmsil olunur: plagioklaz, ortoklaz, mikro-
klinlər, kvars, hornblend,  biotit, piroksenlər; aksessorlardan: maqnetit, apatit, 
sfen, sirkon, epidot, qranat, xlorit, serisit, pirit və digərləri. 

Mineralların miqdarı cəhətincə bu iki faza süxurları xeyli fərqlənir. İlkin 
faza süxurlarında plagioklaz, rəngli minerallar və maqnetit üstünlük təşkil edir. 
Kvars və ortoklaz azlıqdadır. Süxurlar əsasən hipidiomorfdənəli və həmçinin 
qranit-porfir strukturludur. Qeyd etmək lazımdır ki, intruzivin gövdəsi çox-
saylı, şimal-şərq istiqamətli kvars damarları ilə kəsilibdir.  

Dəlidağ intruziv kompleksi süxurlarının petrokimyəvi xüsusiyyəti bir sıra 
tədqiqatçıların və xüsusilə Ə.S.Heydərovun (1991) doxsandan çox orijinal tam 
kimyəvi-silikat analizləri əsasında səciyyələndirilmişdir. Müəyyən olunmuşdur 
ki, bu süxurlar SiO2-nin yüksək miqdarı ilə xarakterizə olunur. Bu xüsusiyyət 
ikinci – əsas fazanın diferensiatlarında daha bariz büruzə olunur. Belə ki, 
burada SiO2-nin orta miqdarı 67,47 %-ə bərabər olmaqla 62,02 – 72,04 % 
arasında tərəddüd edir. Bunlardan fərqli olaraq, birinci faza süxurları, xüsusən 
də siyenit-dioritlər bu komponentdən xeyli kasıbdır – 58,82 %. Bütövlükdə 
birinci faza üçün isə 55,78 – 65,72 % arasında tərəddüd etməklə SiO2-nin orta 
miqdarı 61,16 %-ə bərabərdir. Bununla yanaşı, qələvi elemetlərin miqdarı hər 
iki fazada yaxın miqdarlarda ifadə olunur: birinci fazada kalium – 4,51, 
natrium 3,94 %; ikinci fazada isə müvafiq olaraq 4,78 və 3,94 % təşkil edir. 
Sonuncuların nisbəti də (Na2O/K2O) hər iki faza üçün yaxın rəqəmlərlə 
qiymətləndirilir: birinci faza – 0,98, ikinci faza – 0,82. Ümumilikdə, Dəlidağ 
qranitoid intruzivinin təmsil olunduğu bütün süxurlarda turşluğun artması 
fonunda alüminium, dəmir, xüsusən də maqnezium və kalsium oksidlərinin 
azalması müşahidə olunur. Digər tərəfdən, kaliumun çoxalması natriumun 
azalmasına, kalsiumun artması isə qələvilərin azalmasına səbəb olur. Komplek-
sin bütün süxurları üçün səciyyəvi xüsusiyyətlərdən biri də miqdarca kaliumun 
natriumdan üstün olmasıdır. Bu xüsusiyyətinə görə Dəlidağ intruzivi, Mehri-
Ordubad intruziv kompleksi istisna olunmaqla, Kiçik Qafqazda inkişaf tapmış 
bütün qranitoidlərdən fərqlənir.  

Dəlidağ qranitoid intruzivinin süxurəmələgətirən və aksessor mineralla-
rında nadir-torpaq elementlərinin miqdarı kağız xromotoqrafiyası və miqdari 
spektral analizləri vasitəsilə təyin edilmişdir. Dəqiqlik 10-15% təşkil edir, 
həssaslıq isə 0,001-dir. Müəyyən edilmişdir ki, bu elementlərin cəmi (Σ TR2O3) 
süxurlarda nisbətən bərabər paylanmasıdır (cədvəl 1). Paylanmanın tərəddüd 
həddi çox da geniş deyil (0,016-0,038 %). Bu interval ayrı-ayrı fasiyalarda 
daralır. Erkən faza süxurlarında – siyenit-dioritlər və kvarslı siyenit-dioritlərdə 
Σ TR2O3 orta hesabla 0,019 % olub 0,016-0,027 % arasında dəyişir. İkinci – 
əsas faza süxurlarının fasiyalarında elementlərin orta miqdari göstəriciləri nisbi 
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sabitlik təşkil edir. Kvarslı siyenitlərdə və qranodioritlərdə Σ TR2O3 müvafiq 
olaraq 0,028 və 0,027 %-ə bərabərdir. Nisbətən yüksək miqdarlar (0,034 və 
0,031 %) müvafiq olaraq qranosiyenit və qranitlərə məxsusdur. Bu göstərici 
ikinci faza üçün cəm 0,032 %, ümumilikdə massiv üçün isə 0,029 % təşkil edir. 
Bu rəqəmlər klarka (А.Р.Виноградов, 1962) çox yaxındır. 

Cədvəl 1 
Dəlidağ massivinin süxurlarında nadir-torpaq elementlərinin miqdarı 

Nümunələrin 
№ Süxurlar Σ TR2O3, % 

14 Siyenit-diorit 0,016 
179 Porfirəbənzər siyenit-diorit 0,027 

 orta miqdar 0,022 
59 Kvarslı siyenit-diorit 0,020 

188 «__________________» 0,020 
65 «__________________» 0,020 

144 «__________________» 0,013 
115 «_________________» 0,016 

 orta miqdar 0,018 
 I faza üzrə orta miqdar   0,019 

186a Biotitli kvarslı siyenit 0,037 
181 Kvarslı siyenit 0,034 
110 «_______________» 0,032 
133 «_______________» 0,038 
41 Kvarslı siyenit-porfir 0,034 
96 «________________» 0,030 

198 Kvarslı siyenit 0,024 
62 «_________________» 0,023 
77 «_________________» 0,020 

137 «_________________» 0,017 
174 «_________________» 0,018 

 orta miqdar 0,028 
105 Qranosiyenit 0,036 
139 «________________» 0,030 
170 «________________» 0,036 

 orta miqdar 0,034 
84 Qranodiorit 0,027 
61 «_______________» 0,026 
 orta miqdar 0,027 

153 Qranit-porfir 0,023 
120 Qranit 0,034 
191 «____________» 0,034 
185 Qranit-porfir 0,033 

 orta miqdar 0,031 
 massiv üzrə orta miqdar         0,029 (25) 

 
Bir neçə süxur nümunələrində nadir-torpaq elementlərinin fərdi analizi 

yerinə yetirilmişdir (cədvəl 2). Göründüyü kimi, birinci faza süxurları ikinci 
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fazaya nisbətən La, Ce, Pr və Nd elementlərindən kasıbdır. Hər iki faza sü-
xurlarında Sm və Gd miqdarca eynilik təşkil edir. Ümumilikdə, massivin 
süxurlarında yüngül NTE ağırlardan miqdarca üstünlük təşkil edir. Onların 
nisbəti 4,8-6,0 arasında dəyişir və bu göstərici yer qabığı üçün müəyyən 
edilmiş rəqəmdən Σ

Σ
 fərqlidir. Serium qrupu NTE-nin aydın üstün-

lüyü Dəlidağ massivi süxurlarının leykokrat tərkibə uyğunluğunu göstərir. La 
və Ce-dan başlayaraq Lu-ma doğru NTE-nin miqdarında azalma müşahidə 
olunur. Burada eyni zamanda Mendeleyevin dövri sisteminə xas olan Oddo-
Harkins qaydası – çüt sıra nömrəli elementlərin tək sıra nömrəlilərdən 
üstünlüyü aşkar müşahidə edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, NTE-nin ümumi miqdarının cəminin 55-88 %-ni 
La və Ce təşkil edir. La, Ce, Pr, Nd və Sm cəmi isə 84-88 %-dir. Yüngül NTE-
nin ağırlara olan nisbəti isə birinci faza süxurlarında 2,1, ikinci faza 
süxurlarında isə 1,4 təşkil edir. Müəyyən edilmişdir ki, tədqiq olunan intruzivin 
süxurlarında, Ho çıxmaq şərtilə, La, Ce, Pr, Nd və Dy cəmi Sm, Gd, Er,Yb-un 
cəmindən 2,7 dəfə çoxdur. 

Məlum olduğu kimi, turş süxurlarda NTE əsas etibarilə aksessor 
minerallarda cəmləşir. Məhz bu səbəbdən Dəlidağ intruzivinin də aksessor 
mineralları tədqiq edilmişdir. 3-cü cədvəldən göründüyü kimi, NTE aksessor 
minerallarda müxtəlif qiymətlərə malikdir. Bu məqsədlə aksessorlardan sirkon, 
sfen, apatit və ilmenit mineralları təhlil olunur. Sirkonda bu elementlərin miq-
darı o qədər də yüksək deyil. Siyenit-diorit fazası süxurlarında bu elementlərin 
miqdarı 3022q/t təşkil edir. İkinci faza süxurları isə nisbətən üstün miqdarla 
fərqlənir – 3337q/t. 

Qeyd etmək vacibdir ki, Dəlidağ intruzivinin süxurları üçün əsasən 
serium qrupu elementləri səciyyəvidir. Yalnız sirkon mineralı itterbium mak-
simumuna malikdir. Belə ki, sfen – serium, apatit – serium və neodium, ilmenit 
– lantan maksimumları ilə xarakterizə olunur. Müxtəlif fazalara məxsus 
sirkonda NTE-nin paylanması eynilik təşkil edir. Onların miqdarı La-dan Gd-a 
doğru tədricən azaldığı halda, Dy, Er, Yb və Y sırasında artır. Sirkonda bu 
elementlər tərkibə güman ki, Y3+ + P5+ → Zr4+ + Si4+ sxemi üzrə izomorf daxil 
olur. Burada sirkonun struktur nadir-torpaq analoqu ksenotimdir – YPO4. 

Məlum olduğu kimi, təbiətdə NTE-nin mühüm hissəsi kalsium mineral-
larında səpələnir. Bizim variantda sfen və apatit xüsusi yer tutur. 3-cü 
cədvəldən göründüyü kimi, sfendə NTE-nin tərkibi və miqdarı müxtəlif olub, 
birinci faza süxurlarında cəmi 10713q/t təşkil edir. Tədqiq olunan elementlərin 
sfendə nəzərəçarpacaq yüksək cəm miqdarı ikinci fazaya məxsus süxurlarda 
qeyd olunur – kvarslı siyenitlərdə 13027q/t, qranosiyenitlərdə – 27563q/t. 
Sfendə nadir-torpaq elementlərinin miqdarı geniş tərəddüdə malikdir (q/t): La – 
2000-6000; Ce – 3800-11000; Pr – 410-1400; Nd – 1400-4200; Sm – 370-540. 
Bu elementlərin cəmi NTE-nin 72-83 %-ni təşkil edir. Mineralda Ce-Yb sırası 
La-Lu sırasına nisbətən üstünlük təşkil edir. NTE-nin oxşar paylanması 
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vulkanik süxurların sfenində müşahidə edilir. İntruziv süxurların sfenindən 
fərqli olaraq, burada maksimum miqdarlar (10000q/t)  Nd və Pr-a məxsusdur. 
İttriumun miqdarı daha yüksək olub, cəm NTE-nin 29 %-ni təşkil edir. Sfendə 
nadir-torpaq elementləri Ca2+-u bu sxem üzrə TR3+ + Fe3+→Ca2+ + Ti4+ izo-
morf əvəz edir. 

Dəlidağ intruzivinin süxurlarında nadir-torpaq elementlərinin paylan-
masında apatitin də rolu az deyil. Onların cəminin miqdarı 11698q/t (6679-
20017q/t) təşkil edir. Burada da serium qrupu elementlərinin miqdarı ittrium 
qrupundan üstünlük təşkil edir: Ce – 1500-5500q/t; La – 530-3910q/t; Nd – 
1300-6500q/t olub, cəm miqdarın 41-75 %-ni təşkil edir. Pr, Sm və Gd az 
miqdarlara malik olmaqla ümuminin yalnız 9,9 %-nə müvafiq gəlir. Sfendə 
olduğu kimi, apatit üçün də ən səciyyəvi olan Nd-un yüksək konsentrasiyasıdır 
(1300-6500q/t). Bu göstərici apatitdə olan cəm NTE-nin 17,6-32,5%-ni təşkil 
edir. Qeyd etmək lazımdır ki, qranosiyenitdən ayrılmış nümunədə ağır NTE-
lərin (Dy, Er, Yb, Y) yüksək konsentrasiyası qeyd olunmuşdur – cəm NTE-nin 
45%-i. Bu hal güman ki, müəyyən dərəcədə bir sıra aksessor mineralların 
(loparit, ortit, qranat və s.) submikropüruzları ilə əlaqədardır. Sonuncular adə-
tən NTE-nin ittrium sırasının yüksək konsentrasiyasını daşıyır. Onlar apatitdə 
izomorf halında yerləşərək Ca2+ ionunu yeddilik koordinasiyada TR3+ + Si4 → 
Ca2+ + P5 sxemi üzrə əvəz edirlər.  

Nadir-torpaq elementlərinin cəminə görə ilmenit sfenə çox yaxındır 
(17503q/t). Burada daha yüksək miqdar lantana məxsusdur – 11000q/t. Digər 
elementlər (q/t): Ce – 4000; Nd – 1200; Pr – 420; Sm - 180 və Gd - 150 
miqdarındadır. İlmenitdə NTE-nin cəm miqdarının 95 %-i La, Ce, Pr və Nd-un 
payına düşür. Ağır nadir-torpaq elementlərindən cüzi miqdarda Yb – 43q/t və 
Y – 510q/t iştirak edir ki, onların da cəmi 3,2 % təşkil edir. 

Ümumiyyətlə, təqdim olunan dəlillərdən görünür ki, tərkibində NTE-nin 
məxsusi minerallarını daşımayan (ortit, lopatit, lamprofillitin cüzi miqdarı 
istisna olunmaqla) intruzivin süxurlarında nadir-torpaq elementlərinin əsas 
miqdarı sfen və apatitlə əlaqədardır. Sirkon, ilmenit və həmçinin süxurəmə-
ləgətirən minerallarda az miqdar mövcuddur. 

 
Nəticələr 

1.Dəlidağ qranitoid intruzivində nadir-torpaq elementlərinin cəmi (0,029 
%) klarka yaxın olub, bərabər xarakterli paylanmaya malikdir. 

2.Massivin suxurlarında serium qrupu elementləri ittrium qrupuna 
nisbətən nəzərə çarpacaq dərəcədə üstünlük təşkil edir. Müəyyən edilmişdir ki, 
bu qayda, sirkon istisna olunmaqla, bütün süxurəmələgətirən və aksessor 
minerallara da aiddir. 

3.İlmenit, sirkon, sfen və apatitdə Nd:La nisbəti ardıcıl olaraq artır və bu 
əlaməti mineraləmələgəlmənin göstəricisi kimi qəbul etmək olar. NTE-nin 
süxurlarda əsas toplayıcıları yuxarıda adları çəkilən aksessor minerallar 
olmaqla, bu elementlər süxurəmələgətirən minerallarda da iştirak edir.  
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ГЕОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В ПОРОДАХ ДАЛИДАГСКОГО ГРАНИТОИДНОГО ИНТРУЗИВА 
 

З.Б.АБДУЛЛАЕВ, М.Н.МАМЕДОВ, Н.А.НОВРУЗОВ, Г.А.МУРАДХАНОВА,  
С.Ф.ГУСЕЙНОВА, Г.Д.БАБАЕВА 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье рассматриваются особенности распределения редкоземельных элементов 

и их индикаторное отношение в породах и акцессорных минералах Далидагского интру-
зивного массива. Установлено, что в породах массива основная масса РЗЭ связана со 
сфеном, апатитом, цирконом, ильменитом, а некоторая часть – с лапоритом, ортитом, 
флюоритом и породообразующими минералами. 

 
Ключевые слова: Далидагский интрузив, редкоземельные элементы, сфен, апа-

тит, геохимическое поведение. 
 
 

GEOCHEMICAL BEHAVIOR OF RARE EARTH ELEMENTS IN ROCKS  
OF DALIDAG GRANITOID INTRUSIVE 

 
Z.B.ABDULLAYEV, M.N.MAMMADOV, N.A.NOVRUZOV,  
G.A.MURADXANOVA, S.F.HUSEINOVA, G.J.BABAYEVA  

 
SUMMARY 

 
This article presents distribution peculiarities of rare earth elements and their indicator 

relation in rocks and in minerals of Dalidag intrusive massif. It has been defined the most mass 
of REE in massif rocks is connected with sphene, apatite, zirconium, ilmenite, and some part – 
with loparite, orthite, fluorite and rock-forming minerals. 

 
Keywords: Dalidag intrusive, rare earth elements, sphene, apatite,geochemical 

behavior. 
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PİRALLAHI STRUKTURUNUN MƏHSULDAR QAT 

ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN LİTOSTRATİQRAFİK VƏ KOLLEKTOR 
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Məqalədə Abşeron arxipelaqının şimal-qərbində yerləşən Pirallahı strukturunun  

Məhsuldar Qat çöküntülərinin yeni kern nümunələrinin tədqiqi əsasında litoloji xarakte-
ristikası öz əksini tapmışdır. Sənaye əhəmiyyəti baxımından QLD və QALD çöküntüləri daha 
müstəsna rol oynadığı üçün burada diqqət məhz bu horizont çöküntülərində cəmləşmişdir. 
Bununla yanaşı, QGT nəticəsində hesablanmış petro fiziki parametrdən – qumluluq əmsalı 
parametrindən istifadə etməklə QALD çöküntüləri fonunda qumluluğun paylanması xəritəsi 
tərtib edilmiş, dərinliyə görə qırıntı süxurlarının qranulometrik tərkibinin dəyişməsi həm ümu-
miləşdirilmiş, həm də konkret quyu məlumatı əsasında göstərilmişdir. 

Qeyd edilən tədqiqat işlərinə əsasən məqalənin sonunda bir sıra nəticələr göstə-
rilmişdir. 

 
Açar sözləri: Pirallahı, litologiya, kollektorluq, petrofizika. 
 
Pirallahı strukturu Abşeron yarımadasının bilavasitə yaxınlığında, Abşe-

ron arxipelaqının şimal-qərbində meridional istiqamətdə uzanan Qərbi Abşeron 
- Abşeron küpəsi - Darvin küpəsi - Pirallahı adası - Gürgən dəniz antiklinal 
zonasının üstündə yerləşir. Pirallahı yatağında geoloji-kəşfiyyat işləri ilk dəfə 
1897-ci ildə aparılmasına baxmayaraq, günümüzdə də struktur geoloji baxım-
dan maraq kəsb edir. 1999-cu ildə uzunmüddətli fasilədən sonra kəşfiyyat işlə-
rinin bərpası və günümüzədək  kəşfiyyat işlərinin davam etdirilməsi bütün 
bunları bir daha sübut edir. Pirallahı yatağı Şimali Pirallahı və Cənubi Pirallahı 
olmaqla iki antiklinal qırışıqlıqdan ibarətdir [1, 6]. 

Pirallahı strukturunun geoloji kəsilişində qalınlığı təqribən 1500 m-ə ça-
tan orta Miosen - müasir Xəzər çöküntülər kompleksi iştirak edir. Struktur yu-
yulmaya məruz qalmış və nəticədə MQ çöküntüləri dəniz dibində (hətta cənub 
qırışıqlığın tağ hissəsində QALD çöküntüləri) yer səthinə çıxırlar. Ada şimal 
qırışıqlığı hüdudlarında dəniz səviyyəsindən 8-10 m yüksəklikdə terras şəklin-
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də qalxmış qədim Xəzər çöküntülərindən, maili dənizyanı sahədə isə müasir 
Xəzər çöküntülərindən təşkil olunmuşdur [4]. 

 
Pirallahı strukturunun geoloji kəsilişində MQ çöküntüləri müstəsna rol 

oynamaqla, qalınlığı təqribən 1380 m-ə bərabərdir. Burada QaLD, QALD, 
QLD, QÜQ, QÜG çöküntüləri geniş yayılmışdır (şəkil 2, 3). Sənaye əhəmiy-
yətli neft-qaz yığımları əsasən QALD və QLD çöküntülərində cəmləşdiyindən 
tədqiqatda bu horizont çöküntülərinə fokuslanmağa çalışacağıq. 

Qırmakıaltı lay dəstəsi (QALD) çöküntüləri litoloji cəhətdən boz qumlu 
gil və boz xırdadənəli qumdaşı laycıqları olan orta və iri dənəli kvarslı qum-
lardan təşkil olunmuşdur. Quyularda aparılan elektrokarotaj diaqramlarında 
QALD-da 4 yüksək göstəriciyə malik dəstə ayrılsa da, bu dəstələri ayıran gil 
layları bütün sahə boyu keçirməz olmadığından, QALD-da olan neft yığımları 
vahid obyekt kimi səciyyələndirilir. QALD-nın qalınlığı 10-100 m intervalında 
dəyişir [7-9]. 

Qırmakı lay dəstəsi (QLD) çöküntüləri litoloji cəhətdən boz, bozumtul 
rəngli xırdadənəli qumlarla boz, qonuru rəngli gillərin növbələşməsindən iba-
rətdir. Kəsilişin üst hissəsində 65 m qalınlığa malik gil qatı mövcuddur. Kəsiliş 
üzrə aşağı getdikcə qumluluq artır. Yerinə yetirilmiş elektrokarotaj diaqramla-

Şək. 1. Pirallahı strukturunun 
QALD horizontunun tavanına 

görə struktur xəritəsi 

Şək. 2. Pirallahı strukturunun I-I xətti üzrə geoloji 
profili (şimal qırışıqlığı) 

Şək. 3. Pirallahı strukturunun IV-IV xətti 
üzrə geoloji profili (cənub qırışıqlığı) 
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rına əsasən QLD-nin kəsilişində qumdaşı dəstələri ayırırlar. İlk vaxtlarda QLD 
7 istismar obyektinə (I, II, III, IV, IValt, V, Valt) bölünsə də, sonradan 2 obyektə 
(I, II, III  istismar obyektini özündə ehtiva edən QLDüst və IV, IValt, V, Valt 
istismar obyektini özündə ehtiva edən QLDalt) bölündü. QLD-nin qalınlığı ki-
çik diapazonda – 240-280 m intervalında dəyişərək, tağdan kənarlara getdikcə 
artır. Üstəgəlmə və üstəgəlməaltı zonada açılması təkrarlanması ilə əlaqədar 
olaraq bəzi quyularda QLD-nin təkrarlanması nəticəsində qalınlığı bəzi hal-
larda 340-430 m-ə intervalında dəyişir. Qumluluq isə sahə üzrə 20-40% in-
tervalında dəyişir [1, 3, 5]. 

Pirallahı strukturunda son illərdə 111 yeni quyunun qazılması ilə əldə 
edilmiş geoloji məlumatların təhlili nəticəsində strukturun öncədən bilinən 
neftlilik sahələrinin müəyyən dərəcədə dəyişdirilməsinə şərait yaratmışdır. Qu-
yularda aparılmış QGT-ə əsasən lay dəstələri və horizontlar üzrə bir sıra 
petrofiziki parametrlər hesablanmışdır. Bu parametrlər bilavasitə dərində yatan 
süxurların xarakteri haqqında məlumat verir və neftli-qazlı qatların proqnozlaş-
dırılmasında müstəsna əhəmiyyətə malikdir [2]. 

QGT nəticəsində quyuların lay dəstələri üzrə petrofiziki parametrlərin 
hesablanmasından sonra əldə edilmiş xam məlumatın emalı üçün onun vizual-
əyani formata keçirilməsinə ehtiyac duyulur. Buna görə də,  QGT nəticəsində 
lay dəstələri və horizontlar üzrə hesablanmış qumluluq əmsalı parametrinə əsa-
sən Şimali Pirallahı qırışıqlığı üzrə QALD və QLD çöküntülərində sahə üzrə 
qumluluğun paylanması xəritəsi 60 quyu parametrindən istifadə etməklə 
tərəfimizdən program təminatı vasitəsi ilə işlənib hazırlanmışdır (şəkil 4, 5). 

 
Şək. 4. Şimali Pirallahı qırışıqlığı üzrə QALD çöküntülərində  

qumluluğun paylanması xəritəsi 
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Qırışıqlıq üzrə QALD çöküntülərində qumluluğun paylanması xəritəsinə 
(şəkil 4) diqqətlə baxdıqda qumluluq parametrinin sahə üzrə paylanmasında 
müstəsna qanunauyğunluğun mövcud olmadığı diqqətə çarpır. Qumluluq 
parametri şimal-qərb və cənub-şərq istiqamətə doğru maksimal qiymət alır, 
cənub və şərq istiqamətlərdə isə nisbətən aşağı göstəricilərlə təmsil olunurlar. 

QLD çöküntülərində qumluluğun paylanması xəritəsində (şəkil 5) isə 
qumluluq parametrinin sahə üzrə paylanmasında nisbətən qanunauyğunluğun 
mövcud olduğunu görürük. Şimal-qərb istiqamətində qumluluq parametrinin 
maksimal, cənub və şərq istiqamətlərə doğru isə qırışıqlıq üzrə minimum 
göstəricilər öz əksini tapır. 

 

 
Şək. 5. Şimali Pirallahı qırışıqlığı üzrə QLD çöküntülərində  

qumluluğun paylanması xəritəsi 
 
Yuxarıda qeyd olunan sahədə qazılmış kəşfiyyat quyularından götürül-

müş kern nümunələri vasitəsilə, həmçinin struktur üzrə dərinliyə getdikcə 
qırıntı süxurlarının qranulometrik tərkibinin dəyişməsi həm ümumiləşdirilmiş, 
həm də konkret quyu məlumatı əsasında göstərilmişdir. Ümumiləşdirilmiş 
quyu məlumatlarının tədqiqində 40 quyudan istifadə edilmişdir.  

Qırıntı süxurlarının qranulometrik tərkibinin dəyişməsinin ümumiləşdi-
rilmiş quyu məlumatları ilə tədqiqi zamanı qırıntı süxur komponentləri 3 frak-
siyaya ayrılmışdır. Beləliklə, ayrılma nəticəsində qırıntı süxurları qum (>0,1 
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mm), alevrit (0.1-0.01 mm) və gil (<0.001 mm) fraksiyalarından ibarət olmuş-
dur (qrafik 1). 

Qranulometrik analiz vasitəsi ilə əldə edilən məlumatlar əsasında aşağı-
dakı qrafiklər işlənib hazırlanmışdır. Qrafiklərə əsasən fraksiyaların dərinliyə 
doğru dəyişməsini söyləmək olar. Qrafiklərdən də göründüyü kimi, qum frak-
siyası dərinliyə doğru getdikcə miqdarı artıb azalma ilə müşahidə olunur. 900 
m-dən daha dərin sahələrdə isə qum fraksiyasının anomal yüksək qiymətlərinə 
rast gəlmək olur. 

Alevrit fraksiyasının miqdarı da qum fraksiyasında olduğu kimi dərinliyə 
doğru getdikcə artıb azalma ilə müşahidə olunur və böyük interval daxilində 
dəyişir. Alevritin miqdarı 300-400 m dərinliklərdə və 900 m-dən daha dərin 
sahələrdə minimum göstəricilərlə müşahidə olunsa da, ümumi olaraq yüksək 
miqdarla xarakterizə olunur. 

Gil fraksiyasına gəldikdə isə miqdarı orta dərinlik intervalında yüksək 
qiymətlərlə və dərinliyə doğru getdikcə azalma ilə xarakterizə olunur. 

 

 
Qrafik 1. Ümumiləşdirilmiş quyu məlumatları əsasında  

dərinliyə getdikcə qırıntı süxurlarının qranulometrik tərkibinin dəyişməsi 
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Bundan əlavə qırıntı süxurlarının dərinliyə doğru qranulometrik tərkibi-
nin dəyişməsinin tədqiqində konkret quyu məlumatından da istifadə edilmişdir. 
Bu zaman kern məlumatlarının QALD üzrə 54 m intervalda qranulometrik 
analizi nəticəsində USCS təsnifatına əsasən gil-alevit (<0.075 mm), incədənəli 
qum (0.75-0.425 mm) və kobuddənəli (>0.425 mm) qırıntı süxurları fraksiyala-
rına ayırılmışdır. Təsnifat əsasında qırıntı materialının yuxarıda göstərilmiş 
fraksiyalarına əsasən onların faiz miqdarları öz əksini tapmışdır (cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1  

Konkret quyu məlumatı əsasında QALD üzrə qırıntı süxurların 
dərinliyə doğru qranulometrik tərkibinin dəyişməsi  

(USCS təsnifatı əsasında) 
Dərinlik, 

m <0.075 mm 0.75-0.425 
mm >0.425 mm Toplam 

767.95 6.23 78.53 15.24 100 

771.16 7.37 77.76 14.87 100 

771.6 2.7 90.97 6.33 100 

780.55 4.9 89.14 5.96 100 

781.65 5.33 78.96 15.71 100 

783.1 1.17 74.55 24.28 100 

790.1 11 87.46 1.54 100 

790.77 7.87 83.19 8.94 100 

793.78 5.21 54.88 39.91 100 

794.2 5.03 72.36 22.61 100 

794.32 2.73 95.62 1.65 100 

802.37 2.07 65.36 32.57 100 

802.8 3.07 61.95 34.98 100 

807.77 6.37 92.05 1.58 100 

822.1 2.28 46.59 51.13 100 

 
Göstərilən təsnifata əsasən gil-alevrit (<0.075 mm) fraksiyasının miqdarı 

dərinliyə doğru getdikcə heç bir nəzərəçarpacaq dəyişikliyə məruz qalmır, öz 
nisbi stabilliyini qoruyur. İncədənəli qum (0.75-0.425 mm) fraksiyasının 
miqdarı isə dərinliyə doğru getdikcə azalaraq, öz yerini tədricən kobuddənəli 
(>0.425 mm) qırıntı süxurları fraksiyasına verir. Qırıntı süxur komponentlə-
rinin dərinliyə doğru getdikcə belə dəyişməsinə əsasən dərinliyə doğru daha 
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iridənəli terrigen materialın iştirakını təxmin etmək olar. 
Yuxarıda qeyd olunanlardan aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar. 

1. Aparılan tədqiqatlara əsasən tədqiq olunan ərazidə petrofiziki kəmiyyətlərin 
geniş diapozonda dəyişməsi müvafiq çökmə komplekslərin litoloji cəhətdən 
qeyri-bircinsliliyi, süxurların yatma dərinliklərinin müxtəlifliyi və tektoniki 
şəraitlə əlaqədardır.  

2. Kəsilişdə iştirak edən qırıntı və flüidədavamlı süxurların növbələşməsi neft-
qaz kollektorlarının proqnozlaşdırılmasına imkan yaradır.  

3. Lay sistemində kollektor süxurlarının mövcudluğunun qiymətləndirilmə-
sində petrofiziki parametrlərin kompleks tədqiqi məqsədəuyğundur. 

4. Şimali Pirallahı qırışıqlığı üzrə QGT nəticəsində QALD çöküntülərində he-
sablanmış qumluluq əmsalı parametrinə əsasən qırıntı süxurlar şimal-qərb 
istiqamətə doğru maksimal qiymət alır, cənub və şərq istiqamətlərdə isə nis-
bətən aşağı göstəricilərlə təmsil olunurlar. QLD çöküntülərində isə şimal-
qərb istiqamətində qumluluq parametrinin maksimal, cənub və şərq istiqa-
mətlərə doğru isə qırışıqlıq üzrə minimum göstəricilər öz əksini tapır. 

5. Dərinliyə doğru getdikcə tədricən qırıntı süxur dənələri daxilində iridənəli 
fraksiya üstünlük təşkil etməyə başlayır. 
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О ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ И КОЛЛЕКЦИОННЫХ СВОЙСТВАХ  
ПРОДУКТИВНЫХ ТОЛЩЕ ОТЛОЖЕНИЙ СТРУКТУРЫ ПИРАЛЛАХИ 

 
В.Ш.ГУРБАНОВ, Л.А.СУЛТАНОВ, М.Т.БАБАЕВА, И.Г.ИСМАИЛОВ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье отражены литологические характеристики структуры Пираллахи, распо-

ложенной на северо-западе Апшеронского архипелага, на основе изучения образцов 
керна отложений продуктивной толщи. Поскольку отложения КС и ПК играют значи-
тельную роль с точки зрения промышленных запасов, внимание было сосредоточено на 
отложениях этих горизонтов. Была также составлена карта распределения песчаных 
пород с их петрофизических параметров. Они базировались на изменениях грануломет-
рического состава обломочных пород связанных с глубиной их залегания как для всей 
площади распространения, так и для конкретной скважины. 

На основании проведенного исследования в конце статьи представлен ряд резуль-
татов. 

 
Ключевые слова: Пираллахи, литология, коллектор, петрофизика. 
 
 
ABOUT THE LITOSTRATIGRAPHIC AND COLLECTOR FEATURES  
OF PRODUCTIVE LAYER SEDIMENTS OF PIRALLAHI STRUCTURE 

 
V.Sh.GURBANOV, L.A.SULTANOV, M.T.BABAYEVA, I.H.ISMAYILOV 

 
SUMMARY 

 
The article reflects the lithological characteristics of the Pirallahi structure located in the 

north-west of the Absheron archipelago on the basis of the study of new core samples of 
Productive Layer sediments. As KS and PK sediments play a more exclusive role in terms of 
industrial significance, attention is focused on these horizon sediments. In addition, a map of 
sand distribution against the background of PK sediments was compiled using the petro-
physical parameter - sand coefficient parameter calculated as a result of GWL, changes in the 
granulometric composition of clastic rocks by depth are shown on the basis of information both 
generalized and specific well. 

Based on the above research, a number of results are presented at the end of the article. 
 
Keywords: Pirallahi, lithology, collector, petrophysics. 
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BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACINDA SARIBAŞ  

STRUKTUR-FORMASİON FİLİZLƏŞMƏ ZONASINDA  
KOLÇEDAN-POLİMETAL VƏ MİS-PİRROTİN FİLİZLƏŞMƏSİNİN 

BAŞLICA GEOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ GENEZİSİ  
 

E.F.QƏNBƏROVA 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi   

  e.servetler@gmail.com 
  

Məqalədə  Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən Sarıbaş struktur formasiya  filiz-
ləşmə zonasında kolçedan-polimetal və mis-pirrotin filizləşməsinin başlıca geoloji xüsusiy-
yətləri və  genezisi haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır.Mövcud məlumatların təhlilinin 
nəticəsi olaraq Böyük Qafqazın Cənub yamacının Sarıbaş struktur formasiya zonasının kolçe-
dan yataqlarının mürəkkəb və uzun sürən filizəmələgəlmə prosesində hidrotermal-çökmə, hid-
rotermal-metasomatik və hidrotermal-metamorfogen yollarla formalaşdığı və onların kombinə 
edilmiş poligen-polixron tipli obyektlərə mənsub olduğu göstərilmişdir.  

 
Açar sözlər: Sarıbaş, Cixix-Saqator, Kasdağ, Kasmala, Köhnəmədən, kolçedan-poli-

metal, mis-pirrotin yataqları.  
 

Sarıbaş struktur-formasion zonası Böyük Qafqazın cənub yamacının kol-
çedan-polimetal qurşağının cənub-qərb davamı olaraq bir sıra təzahür və mi-
nerallaşma zonalarını özündə birləşdirir və hal-hazırda respublıkada kolçedan-
polimetal filizləri ən perspektivli sahələrdən biri hesab olunur. Bu səbəbdən, 
həmin təzahürlərin lokallaşma xüsusiyyətlərinin, onların paylanmasının qanu-
nauyğunluğu və əmələgəlmə şəraitinin öyrənilməsi istər regionun və istərsə də 
bütövlükdə filizəmələgəlmə nəzəriyyəsinin təhlili üçün aktual məsələlərdən bi-
ridir. 

Zonada filizləşmənin başlıca xüsusiyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 
 filizləşmənin silisiumlu-kömürlü-karbonatlı-şistli çökmə süxurların kə-

silişində lokallaşması; 
 filiz kütlələrinin ümumən uyğun laylı xüsusiyyətə malik olması; 
 kolçedan-polimetal filizlərinin sedimentasiya xüsusiyyəti (laylı tekstur 

və metakolloid struktur formaların geniş inkişafı); 
 filizdaşıyan lay dəstəsinin səpələnmiş incədənəli singenetik sulfid mi-

nerallaşması ilə «yoluxması»; 
 filizlərin sadə mineral tərkibi; 
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 filiz kütlələrinin təmasında və filizdaxili laycıqlarda süxurların zəif 
filizyanı metasomatik dəyişməyə məruz qalması. 

Bütün bunlar filiz maddəsinin singenetik sedimentasion xüsusiyyətinin 
xeyrinə olan faktlardir. Filizdaşıyan lay dəstələrinin nisbətən eynicinsli fasial 
görünüşü, filizlərin massiv kompakt xüsusiyyəti filiz maddəsinin lokal mən-
bəyindən, mineral aqreqatlarının metakolloidliyi isə filizli məhlulların yüksək 
konsentrasiyasından xəbər verir. Bu baxımdan filiz maddəsinin daşınılaraq 
çökdürülməsinin ən ehtimal olunan səbəbləri aşağıdakılar ola bilər: 
 sualtı hidrotermal fəaliyyət; 
 endogen hidrotermal sistemlər vasitəsilə filiz maddəsinin daşınılaraq hövzə-

nin dib hissəsində çökdürülməsi; 
 filiz maddəsinin dib məhlulundan koaqulyasiya edən (pixtalaşan) kolloid 

kütlə kimi çökməsi (sonrakı yuyulub yerdəyişmə, diferensiasiya və diagenez 
proseslərilə birlikdə). 

Məlum olduğu kimi, bir çox kolçedan əyalətlərində filizyerləşdirici lay 
dəstələri kimi qara rəngli qumlu-alevrolitli-gilli şistlər, aspid şistləri, fillitlər və 
digər bu kimi süxurlar iştirak edirlər. Bu filizlərin başlıca mineralı pirit və ya 
pirrotindir. Hesab edilir ki, səpələnmiş üzvi birləşmənin metamorfizləşmə (kar-
bonatlaşma) dərəcəsi ilə başlıca dəmir sulfidinin tərkibi arasında müəyyən əla-
qə vardır. Ümumiyyətlə, şistli lay dəstələri, xüsusən alevrolitli-gilli çöküntülər, 
aspid şistləri, fillitlər hidrotermal-metasomatik sulfid filizləşməsinin lokallaş-
ması üçün əlverişli süxurlar deyillər. Bununla belə, Maunt-Ayza, Sullivan, 
Rammelsberq, Broken Xill kimi nəhəng qurğuşun-sink yataqları terrigen mən-
şəli alümosilikat süxurlarında və onların metamorfizləşmiş növ ayrılıqlarında 
yerləşmişlər. Böyük Qafqazın şərq seqmentində (xüsusən Azərbaycan, Da-
ğıstan) aşkar edilən sənaye əhəmiyyətli mis və polimetal yataqları da qara 
rəngli (kömürlü) yura şistlərində lokallaşmışlar. Bu səbəbdən hidortermal 
mənşəli kolçedan-polimetal və mis-pirrotin yataqlarının axtarışında şisti lay 
dəstələrini nəzərə almaq lazımdır. 

Gil şistləri fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə (kiçik məsaməlik, kimyəvi 
cəhətdən inertlik və s.) görə metasomatoz üçün əlverişli olmadıqlarına baxma-
yaraq, onlardan sızan (əsasən çatlarla) filizli hidrotermlərə xeyli dərəcədə 
kimyəvi təsir göstərmişlər. Gil şistlərinin çatyanı dəyişməsi dolayısı da olsa 
bunu sübut edir; digər tərəfdən, filiz kütlələri kvarslaşma, xloritləşmə, sulfid-
ləşmə və digər bu kimi filizyanı dəyişmələrə məruz qalmışlar. Müvafiq olaraq, 
yan süxurlarda iştirak edən silisium və alüminium kimi inert komponentlər belə 
hidrotermlərin təsiri altında miqrasiyaya məruz qalırlar; gil şistlərindəki qələvi 
və qələvi-torpaq elementləri isə çatlardan keçən məhlullara daxil olaraq, on-
ların tərkibini və türşuluğunu dəyişirlər və sulfidlərin çökməsinə səbəb olurlar. 

Sulfidlərin məhlullardan ayrılaraq çökməsinə gil şistlərinin tərkibində 
saxlanılan səpələnmiş üzvi birləşmələr də təsir edir. Onlar kəskin bərpaedici 
mühit yaradaraq sulfidləri çökdürürlər. Müəyyən olunmuşdur ki, süxurlarda 
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geokimyəvi və yaxud oksidləşdirici-bərpaedici şəraitin yaranması basdırılmış 
üzvi maddənin miqdarı və keyfiyyəti ilə təyin olunur. Səpələnmiş üzvi bir-
ləşmələrin çökmə süxurlarda paylanması maddənin mexaniki diferensiasiya 
qanunu ilə tənzimlənir . Kömürləşmiş üzvi maddənin ən iri hissəcikləri qum-
daşlarında toplanır, argillitlərdə isə incə detrit bitkisi və şapropel maddəsinin 
kolloid şəkilli laxtaları üstünlük təşkil edir. Ç.A.Tvalçrelidze və V.İ.Buadze  
hesab edirlər ki, şistli lay dəstələrində yerləşən kolçedan-polimetal və mis-
pirrotin yataqları effuziv mənbədən uzaqdadırlar və sualtı əsası maqmatizm 
şəklində endogen ocaqla bağlıdırlar. Belə olan tərzdə mühitin təyinedici rolu 
haqqında fikir yürütmək olar. Həqiqətən kömürsaxlayan mühitdə lokallaşan bir 
çox yataqların filizləri piritdən (və yaxud pirit+pirrotin) ibarətdir. Bu səbəbdən 
yerləşdirici mühitin kəskin bərpaedici şəraitinin inkişafına səbəb olan 
kömürsaxlayan alevro-gilli lay dəstələri sulfidəmələgəlmə üçün əlverişlidir. 

Bu səbəbdən bir çox tədqiqatçılar  çöküntülərdə kömürlü maddələrin iş-
tirakını vacib axtarış amili hesab edirlər. Mikrofitoplankton tələf olaraq kömür-
lü çöküntülərə düşdüyündən (mikrofitoplanktonun süxurlarda incədispers laylı 
paylanması) sualtı hidrotermal sistemlərin fəaliyyət göstərdiyi rayonlarda mik-
rofitoplanktonun gur inkişafı və tələfi üçün məxsusi əlverişli şərait yaranmaq 
ehtimalı böyükdür. Tədqiqat rayonu ərazisində filizlərin və yan süxurların 
metamorfizm dərəcəsi yaşılşist pilləsindən yuxarı qalxmamışdır. Bunu, öz növ-
bəsində filizlərin təkrarən kristallaşması və filiz maddəsinin regenerasiyasının 
zəif inkişafı ilə də izah etmək olar. Sarıbaş struktur-formasion zonası üçün 
hidrotermal, xüsusən də hidrotermal-çökmə filizəmələgəlmənin maqmatizm ilə 
əlaqəsi xüsusən önəmlidir. Bir çox filiz rayonlarında (Qərbi Zabaykal və b.) 
filizdaşıyan lay dəstələrinin formalaşması ilə sinxron olan qırışıqlıq zonala-
rında stratiform mənşəli kolçedan-polimetal yataqları adətən postvulkanik hid-
rotermal proseslərlə əlaqədar olurlar. Bazaltoid vulkanizmi (spilit-diabaz for-
masiyası) ilə genetik əlaqə eynilə Böyük Qafqazın cənub yamacında da nəzərə 
çarpır. Bununla belə, cənub yamacda filizdaşıyan lay dəstəsinin karbonat-şistli 
kəsilişi və vulkanogen süxurların zəif inkişafı birmənalıdır. Filizəmələgəlmə 
mərhələsi ilə sinxron olan vulkanizm prosesi Sarıbaş sahəsində tədqiq olunan 
rayondan qərbdə və şimal-qərbdə kifayət qədər uzaqda qeyd olunur (onlarla 
kilometr məsafədə). 

Digər tərəfdən, filiz yataqları çərçivəsində onların blok quruluşunu şərt-
ləndirən uzun ömürlü dərinlik qırılmalarının varlığı, əsasi tərkibli süxur day-
kaları və filiz zonaları hüdudlarında vulkanogen süxurların bəzi təzahürləri 
dərinlik hidrotermal sistemlərin inkişafı üçün əlverişli struktur şəraitin olmasını 
göstərir. Ərazidə təbii açılışların kifayət dərəcədə olmaması, kəşfiyyat işlərinin 
yaxşı öyrənilmiş yataq sahələrini çıxmaqla, səthi öyrənilməsi, heç şübhəsiz, 
hidrotermal çıxışlar, maqmatizm və filizəmələgəlmə prosesinin qarşılıqlı mü-
nasibəti haqqında konkret mühakimə yürütmək imkanını çətinləşdirir. Bununla 
belə, əldə edilən faktiki material hidrotermal sistemlərin maqmatizm və vulkan 
ocaqlarından uzaq olmasını, bu sistemlərin yüksək keçiricilik qabiliyyətinə 
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malik dərinlik qırılması zonaları ilə əlaqəsini göstərir. 
Beləliklə, Sarıbaş stuktur-formasion zonasının yataqlarını hidrotermal 

mənşəli poligen və plixron kolçedan yataqları tipinə aid etmək olar. Bu tip ya-
taqlar karbonat-şistli lay dəstələrində lokallaşırlar və filizəmələgəlmə proseslə-
rinə sinxron olan vulkanizm ocaqlarından kifayət qədər uzaq məsafədə yer-
ləşirlər. Sarıbaş struktur-formasion filizləşmə zonasında kolçedan-polimetal və 
mis-pirrotin filizləşməsinin genezis məsələsi bir çox hallarda mübahisəli olaraq 
qalır, birmənalı qəbul edilmir. Bu, bir tərəfdən faktik materialın kifayət dərə-
cədə kasadlığı və onların müxtəlif səpkidə şərh edilməsi, digər tərəfdənsə ayrı-
ayrı tədqiqatçıların problemə fərqli yanaşması ilə izah edilməlidir. Bu xü-
susiyyətləri nəzərə alaraq, aşağıda kolçedan-polimetal və mis-pirrotin filizləş-
məsinin ümumi genetik xüsusiyyətlərini qısaca da olsa cəmləşdirmək istərdik. 

Geoloji-struktur mövqe və filizlərin maddi tərkibi göstərir ki, bu, birtipli 
filizləşmə olub, dərinlik qırılmaları ilə nəzarət olunurlar və əsası tərkibli 
maqmatik süxurlarla sıx bağlıdırlar.   

Tədqiqatçıların bir qrupunun hidrotermal-metasomatik, digərinin çökmə-
metamorfogen, üçüncü qrupun poligen, kombinə edilmiş əmələgəlmələrə aid 
etdiyi kolçedan filizlərinin genezisi son bir necə onillik ərzində həqiqətən geniş 
diskussiyaya səbəb olmuşdur. Bu məsələ xüsusən V.İ.Smirnov, M.B.Boroda-
yevskaya, G.A.Tvalçrelidze, D.İ.Qorjevcki, C.C.Mazanov, N.Q.Qurbanov və 
b. tədqiqatlarında geniş şərh edilmişdir. Bu tip yataqların poligen mənşəyə 
malik olduğunu əsaslandıran V.İ.Smirnovun tərəfdarları daha çoxdur. Təd-
qiqatçının fikrincə, Filizçay tipli kolçedan-polimetal yataqlarında xalis pirit 
kütlələri çökmə yolla yaranmışlar, polimetal sulfid filizləşməsi isə hidrotermal 
mənşəli olub, onların üzərinə gəlmişdir.      

Mis-pirrotin yataqlarına gəldikdə, burada filizləşmə daha çox metamor-
fizləşmə prosesi ilə əlaqədardır. Təsadüfi deyil ki, bir çox tədqiqatçılar bu qrup 
yataqların hidrotermal-metamorfik mənşəyə malik olmasını qəbul edirlər. Bu 
yataqların formalaşmasında yan süxurlar və onlarda səpələnmiş şəkildə iştirak 
edən üzvi birləşmələr əhəmiyyətli rol oynamışlar. Qara rəngli alevro-gilli, 
qismən metamorfizləşmiş süxurlar daima hidrogen-metan mühiti yaradırlar , bu 
isə filizlərin pirrotin və ümumiyyətlə sulfid tərkibinin yaranmasına səbəb 
olmuşdur. Tərkibində kömürləşmiş üzvi birləşmələr saxlayan qumlu-gilli 
süxurlar üçün bərpaedici mühit səciyyəsi olduğundan müəyyən filizəmələ-
gəlmə şəraiti yaranır. Bu səbəbdən metaldaşıyan komplekslərin tərkibindən 
(sulfid və ya sulfat) asılı olmayaraq formalaşan filizlər sulfid tərkibli olacaqdır. 

Müşahidələr göstərir ki, lay şəkilli diabaz və qabbro-diabaz daykaları 
filizlərin konsentrasiyalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamırlar. Onlar adətən 
filiz kütlələrindən uzaqda yerləşirlər və nadir hallarda zalbandlarda sulfid 
möhtəviləri və damarcıqları saxlayırlar.    

Müşahidələr habelə onu da göstərir ki, Balakən-Zaqatala filiz rayonunun 
plinsbax, toar və aalen yaşlı lay dəstələri heç də hər bir məntəqə üçün filiz-
yerləşdirici olmamışdır. Belə ki, Gürcüstan ərazisində və eləcə də Zaqataladan 
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şərqə doğru bu mərtəbələr filiz daşımırlar. Başqa sözlə, adları çəkilən lay 
dəstələrinin filiz daşıması yerli xüsusiyyət daşıyır, lokaldır.  

Fikrimizcə, bu onunla izah olunur ki, Filizçay, Katex və Cixix-Saqatorun 
filiz kompleksləri cavan (üçüncü dövr) köndələn alp qalxımında yerləşmişdir. 
Bilavasitə, bu cavan dislokasiyalarla filiz kütlələri və kiçik intruziv çıxışlar 
(dasitlər, dioritlər, malxitlər, qabbroidlər) bağlı olaraq təzahür etmişlər. Qal-
xımın əyilməsindən hər iki tərəfdə (ŞmQ və CŞ) istər adları çəkilən süxurların 
dayka kompleksləri, istərsə də filizləşmə yoxa çıxır. Ümumiyyətlə isə filizlərin 
lokallaşma şəraitinin təhlili və onların Böyük Qafqazın terrigen evgeosinklina-
lının inkişafının tektono-maqmatik etapları ilə qarşılıqlı əlaqəsi kolçedan filiz-
ləşməsinin konvergentliyini və ayrı-ayrı etaplar üzrə formalaşmasını göstərir. 

Adı çəkilən yataqlar geniş mənada hidrotermal sinfə aid edilirlər. Həqi-
qətən, kolçedan yataqlarının filizləri isti (350-150oC) hidrotermlərdən çök-
müşdür. Məhlullar açıq çatlara dolmuş və yan süxurların dəyişməsinə səbəb 
olmuşlar. Yataqların filiz maddəsi (qarışıqlar da daxil olmaqla) tərkibcə 
yaxındır, mineralların kristallaşma ardıcıllığı mövcuddur: yuxarı temperaturlu 
minerallardan nisbətən aşağı temperaturluya, silikat və oksidlərdən silikatlara+ 
oksidlərə+ sulfidlərə və daha sonra karbonatlara+sulfidlərə, karbonatlara və 
sulfatlara. Filizli məhlullardan kristallaşan mineralların tərkibinin dəyişilməsi 
minerallaşmış məhlulların oksidləşdirici-bərpaedici və turşluq-qələvi xüsusiy-
yətlərinin, habelə fiziki xassələrinin:qaz-mayedən məhlula, bəzənsə kolloidlərə 
dəyişilməsini göstərir.    

Yan süxurların tərkibindən və məhlulların ilkin temperaturundan asılı 
olaraq, alümosilikatlarda zəif minerallaşma, yan süxurların metasomatozu və 
onu müşayiət edən kvars-pirit-pirrotin aqreqatının açıq çatlara dolması, 
nəhayət, əhəmiyyətli polimetal minerallaşmasının çökdürülməsi baş vermişdir. 

Beləliklə, filizləşmənin mineraləmələgəlmə prosesi, tektonik fasilələr 
hesabına, bir qayda olaraq, etaplara bölünmüşdür ki, bu da ümumi qəbul edil-
miş hidrotermal proses nəzəriyyəsini inkar etmir. Yaxşı öyrənilmiş bir sıra kol-
çedan-polimetal və mis-pirrotin yataqlarının sulfidlərinin kükürdünün izotop 
tərkibinin təhlili göstərir ki, kükürd əsasən mantiya mənbəlidir (bu haqda III 
fəsildə ətraflı məlumat verilir).  

Filizləşmə prosesinin xüsusiyyətinə gəldikdə, filiz zonaları, sahələri və 
rayonları dəqiq şəkildə dərinlik qırılmaları ilə nəzarət olunurlar. Bu, özlüyündə 
təkcə geofiziki və tektonik məlumatlarla təsdiq edilmir, habelə bazaltoid maq-
matizminin varlığı ilə də sübut edilir. Bu isə maqmatik süxurların və hidro-
termal flüidlərin dərinlik mənbəyə malik olmasını göstərir. Nəhayət, bu cəhətin 
özü kolçedan qurşaqlarının çox böyük məsafəyə (bir neçə yüz km və daha 
artıq) uzanmasına da dəlalət edir. Kolçedan filizləşməsinin formalaşmasında 
başlıca rolu yan süxurlar və xüsusilə onlarda səpələnmiş üzvi maddə oynayır. 
Qara alevrolit-gilli, nisbətən zəif metamorfizləşmiş süxurlar, daim hidrogen-
metan şəraitini əmələ gətirir, bu öz növbəsində filizlərin sulfid tərkibini şərtlən-
dirir. Kömürləşmiş üzvi maddələrlə sirayətlənmiş qumlu-gilli süxurlar üçün sə-
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ciyyəvi olan bərpaedici mühit filizəmələgəlmənin şəraitini təyin edir. Metalda-
şıyıcı komplekslərin (sulfidlər və ya sulfatlar) hansı tərkibə malik olmasından 
asılı olmayaraq, filizləri formalaşdıran tərkib sulfid olacaqdır. O.V.Nikolayeva 
(1974) Elbrus polimetal yatağının timsalında metaldaşıyan məhlulların sulfat 
tərkibinə malik olması təqdirdə sulfidəmələgəlmə prosesinin mümkün modelini 
təklif etmişdir. 

Üzvi maddənin qrafitə qədər metamorfizləşdiyi Metamorfizləşmiş alü-
mosilikat süxurlarında hidrotermal məhlullardan eyni zamanda pirrotin və pirit 
kristallaşa bilər. Əgər ki, yan süxurlar üzvi maddə və yaxud qrafitdən başqa 
həm də diagenetik pirit və yaxud pirrotinlə zənginləşmişsə (Kola yarımadasın-
da olduğu kimi), onlar bir sıra hallarda kükürd üçün əlavə mənbə ola bilərlər. 
Bu səbəbdən kristallaşan dəmir sulfidlərinin tərkibində pirit üstünlük təşkil et-
məlidir.    

Qumlu-gilli və metamorfik süxurlar bərpaedici rollarından savayı inert-
liklərinə baxmayaraq, qırılma zonalarından axan məhlullar üçün xeylı dərəcədə 
ekran rolunu oynamışdır. Bu isə az da olsa hidrotermal dəyişilmiş zonaların 
varlığı ilə təsdiqlənir. 

Birinci minerallaşma etapında hidrotermal-çökmə, ikincidə-hidrotermal-
metasomatik, üçüncü etapda hidrotermal-metamorfogen mənşəli filizlər əmələ 
gəlmişdir. Bu etapların məhsulları regionun ayrı-ayrı yataqlarında müxtəlif in-
tensivliklə təzahür edirlər. Birinci etapın filizləri zəif diferensialaşmış bazalt-
andezit-bazalt, ikinci – ardıcıl diferensialaşmış bazalt-andezit-dasit-riolit, üçün-
cü etapınkı isə diferensiallaşmış qabbro-diorit-plagioqranit formasiyasının 
süxurları ilə paragenetik əlaqədar olaraq formalaşmışdır.  

Erkən hidrotermal-çökmə mənşəli filizlər yura hövzəsinin dibində 
təşəkkül taparaq üç müxtəlif filizəmələgəlmə şəraitində formalaşmışlar: distal 
(regional maqma- və filizgətirən qırılmalardan uzaqda, amaqmatik paleoçö-
kəklərdə); aralıq (qırılma kanallarının yaxınlığında, eynilə amaqmatik paleo-
çökəklərdə) və proksimal (bu kanalların üstündə, maqmatik süxurlarla zəngin 
paleonov və paleoçökəklərdə). Katex yatağı, Çeder və Qaraçay filiz təzahürləri 
distal, Filizçay yatağı – aralıq, Cixix-Saqator və Kasdağ yataqları, Kasmala, 
Köhnəmədən və bir sıra başqa filiz təzahürləri isə proksimal filizəmələgəlmə 
şəraitində formalaşmış kolçedan obyektlərinin ən səciyyəvi nümayəndələridir. 

Birinci etapda hidrotermal-çökmə mənşəli sulfid filiz kütlələrinin yura 
hövzəsinin dibində, əsasən gil fasiyalarında çökməsindən öncə qalxma isti-
qamətli konsedimentasion hərəkətlər fonunda yaranan fasial sədlərin forma-
laşması baş vermişdir. Regionun erkən geosinklinal etapının inkişafının baş-
lanğıc dövrlərində yer qabığının intensiv gərilməsini, bazaltoid vulkanizminin 
fəallaşmasını müəyyənləşdirən və filizdaşıyan flüidlərin nəqli üçün yolların 
hazırlanmasını təmin edən tektono-maqmatik proseslərlə əlaqədar olaraq zəif 
diferensiallaşmış bazalt-andezit bazalt formasiyası təzahür etmişdir. Bunun 
ardınca maqmatik ocağın təkamülü nəticəsində ayrılan filizdaşıyan məhlulların 
yura hövzəsinin dibindəki çatlarla sirkulyasiyası baş vermişdir. Burada 
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göstərilən məhlullar dəniz suyu ilə qarışaraq temperaturlarını kəskin surətdə 
aşağı salmış, onlarda həll olmuş filiz komponentləri güclü bərpaetmə mühi-
tində çökərək yura hövzəsinin lokal paleoçökəklərində və paleonovlarda 
toplanmağa başlamışlar.      

Filizlər qalın gilli-qumlu çöküntü qatı ilə örtüldükdən sonra terrigen çö-
küntülərlə birlikdə dia- və katagenezdə və qırışıqəmələgəlmə prosesində iştirak 
etmiş, regionun geoloji quruluşunun təkamülü ilə əlaqədar olan əhəmiyyətli də-
yişilmələrə məruz qalmışdır. Lakin piritin erkən singenetik əmələgəlmələrinin 
qismən çökmə yolla formalaşmasını da istisna etmək olmaz. Bunu kükürd kol-
çedanının toplanması üçün əlverişli geoloji şəraitin olması, filizyerləşdirici gil 
şistlərinin üzvi karbonla zənginliyi, mineral aqreqatları və dənələrinin me-
tamorfik dəyişilməsi, onların tərkibində biogen mənşəli kükürdün iştirak 
etməsini göstərən 34S-ün qiymətlərinin geniş dispersiyası və s. də sübut edir. 

İkinci etapın epigenetik hidrotermal-metasomatik filizlərinin çökməsin-
dən öncə baş vermiş intensiv tektonik hərəkətlər nəticəsində filizyerləşdirən 
konsedimentasion paleodepressiyalar lokal inversion qalxımlara çevrilmiş, 
yüksək tərtibli uzununa və eninə qırışıqlıqla mürəkkəbləşərək iri, xətti, san-
dıqvari və braxiform tipli antiklinalların formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bu 
proses qırışıqlıq strukturlarını mürəkkəbləşdirən ox müstəvisinin axma klivajı-
nın və çoxsaylı qırılma pozulmalarının inkişafına səbəb olmuş və metamorfik 
dəyişilmələrə məruz qalmış erkən kükürd kolçedanı filizlərinin daxili quru-
luşunun xüsusiyyətlərində dərin iz buraxması ilə müşayiət olunmuşdur.  

Regionun tektono-maqmatik inkişafının bu etapında ardıcıl diferensial-
laşmış bazalt-andezit-dasit-riolit formasiyasının süxurları yaranmışdır. Onların 
ardınca maqmatik ocaqdan ayrılan hidrotermal məhlullar filizyerləşdirici 
qumlu-gilli süxurlarda kvarslaşma, karbonatlaşma, xloritləşmə və serisitləşmə 
kimi metasomatik dəyişilmələr yaratmış və ikinci minerallaşma etapının epi-
genetik filizlərinin formalaşmasını təmin etmişdir. Bir neçə minerallaşma 
mərhələsini əhatə edən ikinci etap ərzində birinci etapın hidrotermal-çökmə 
yolla əmələ gəlmiş erkən kükürd kolçedanı filizlərini metasomatik əvəz edən 
və qapalı sistem şəraitində diskret formalaşan hidrotermal-metasomatik 
mənşəli kolçedan-polimetal filizlərinin məhsuldar mineral assosiasiyaları ya-
ranmışdır. Bu filizlər erkən hidrotermal-çökmə filizlərlə müqayisədə daha 
yüksək temperatur şəraitində (150-160°) formalaşmışlar. İzotop tədqiqatların 
nəticələri epigenetik sulfidlərin kükürdünün yuvenil mənşəli olduğunu göstərir. 

Üçüncü minerallaşma etapından öncə baş vermiş intensiv tektonik hə-
rəkətlər daraqvari, qırcvari və yüksək tərtibli qırışıqların yeni sisteminin 
yaranmasına, əzəldən mövcud olmuş qırılmalar üzrə hərəkətlərin bərpasına, 
yarılma klivajının geniş inkişaf tapmasına, nəhayət, qabbro-diorit-plagioqranit 
formasiyasının hipabissal intruzivlərinin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarmışdır. 
Bu proses zamanı əvvəlcədən yaranmış kükürd kolçedanı və kolçedan-poli-
metal filizlərinin hidrotermal və termal metamorfizmi baş vermiş və beləliklə 
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üçüncü etapın hidrotermal-metamorfogen mənşəli mis-pirrotin filizləri forma-
laşmışdır.       

Mis-pirrotin filizləşməsinin genetik cəhətdən regional metamorfizm pro-
sesi ilə bağlı olmasını aşağıdakılar göstərir [3]:  
1) mis-pirrotin etapının filizyanı metasomatitlərinin inkişaf tapmaması və 

damar paragenezisli filizlərin yaşıl şist fasiyası metamorfik süxurlarının 
tipomorf mineralları ilə vahid üzvlüyü (maqnezium tərkibli xloritlər, 2M1 
politipli sulu muskovit, albit. bəzən-prenit və soizit);  

2) mis-pirrotin filizlərinin və regional metamorfizimə məruz qalmış süxurların 
əmələ gəlməsinin temperatur cəhətdən uyğunluğu (300oC-yə yaxın);  

3) ilkin kolçedan filizlərinin metamorfizimi: piritin pirrotinlə əvəz olunması 
(filizin gətirilməsi ilə bağlıdır). 

Etaplar üzrə formalaşan kolçedan filizləri, intensivliyi Bzıb-Tufan zona-
sının yataqlarından Çxalta-Sarıbaş zonasının məntəqələrinə doğru hiss olu-
nacaq dərəcədə azalan filizdaxili və filizləşmədən sonrakı metamorfik dəyişil-
mələrə dəfələrlə məruz qalmışdır.     

Beləliklə, toplanmış faktik material Böyük Qafqazın Cənub yamacının 
kolçedan yataqlarının mürəkkəb və uzun sürən filizəmələgəlmə prosesində hid-
rotermal-çökmə, hidrotermal-metasomatik və hidrotermal-metamorfogen yol-
larla formalaşdığını və onların kombinə edilmiş poligen-polixron tipli ob-
yektlərə mənsub olduğunu göstərir.  
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ГЕНЕЗИС  
КОЛЧЕДАННО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДНО-ПИРРОТИНОВОЙ  

МИНЕРАЛИЗАЦИИ САРЫБАШСКОЙ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОЙ  
ЗОНЫ ЮЖНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

 
Е.Ф.ГАНБАРОВА 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье представлены сведения об основных геологических особенностях и гене-

зисе колчеданно-полиметаллической и медно-пирротиновой минерализации в Сарыбаш-
ской структурно-формационной зоне оруденения, расположенной на южном склоне 
Большого Кавказа. В результате анализа имеющихся данных было показано, что колче-
данные месторождения Сарибашской структурно-формационной зоны Южного склона 
Большого Кавказа сформировались гидротермально-осадочными, гидротермально-мета-
соматическими и гидротермально-метаморфогенными процессами и относятся к объек-
там комбинированного полигенно-полихронного типа. 

 
Ключевые слова: Сарыбаш, Джихих-Сагатор, Кацдаг, Кацмала, Кохнамеден, зо-

на образования, колчедан-полиметаллическое, медно-пирротиновое месторождение. 
 
 

GEOLOGICAL FEATURES AND GENESIS OF PYRITE-POLYMETALLIC  
AND COPPER-PYRROTINE MINERALIZATION IN THE SARYBASH  

STRUCTURAL-FORMATION ZONE OF THE SOUTH SLOPE  
OF THE GREATER CAUCASUS 

 
E.F.GANBAROVA 

 
SUMMARY 

 
The article presents information on the main geological features and genesis of pyrite-

polymetallic and copper-pyrrhotite mineralization in the Sarybash structural-formational mine-
ralization zone, located on the southern slope of the Greater Caucasus. As a result of the 
analysis of the available data, it was shown that the pyrite deposits of the Saribash structural-
formational zone of the southern slope of the Greater Caucasus were formed by hydrothermal-
sedimentary, hydrothermal-metasomatic and hydrothermal-metamorphogenic processes and 
belong to the objects of the combined polygenic-polychronous type. 

 
Keywords: Sarybash, Dzhikh-Sagator, Katsdag, Katsmala, Kohnameden, formation 

zone, pyrite-polymetallic, copper-pyrrhotite deposit. 
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Təqdim olunan məqalədə Böyük Qafqazın Cənub-Şərq əyilmə zonasının Cənub ya-

maclarının təbii landşaftlarının morfometrik təhlillərlə ekomorfoloji gərginliyi və onu yaradan 
amillər təhlil edilir. Məqalədə regionun kəmiyyət göstəricələri əsasında ekoloji gərginliyin 4 
dərəcəsi ayrılır. Onların hər biri landşaftların kəmiyyət, keyfiyyət xüsusiyyətləri, məhsuldar-
lığını və pozulma dərəcələrini əks etdirir. Ekoloji gərgin rayonların yayıldığı əraziləri müvafiq 
landşaft xəritəsi tərtib edilmiş və landşaftların optimallaşdırılması üçün zəruri meliorativ təd-
birlər hazırlamışdır. Bununla yanaşı məqalədə landşaftların antropogen transformasiyası, 
yaşayış məntəqələrinin, əkin sahələrinin, şaquli paylanması, təbii komplekslərdə antropogen 
yüklərin ekocoğrafi qiymətləndirilməsi işləridə yerinə yetirilmişdir. 

 
Açar sözlər: landşaft, morfometrik, ekocoğrafi, antropogen, ekomorfoloji  gərgin-lik, 

transformasiya, optimallaşdırılma. 
 
Problemin aktuallığı landşaft kompekslərinin ekocoğrafi xüsusiyyət-

ləri, ekomorfoloji gərginlikdən aslı olaraq, onların müxtəlif təzahür formaları, 
bu proseslərin törətdiyi neqotiv nəticələrin müxtəlif aspektlərin üzün illər 
ərzində mühüm tədqiqat obyekti olsada hələ də bu problem əsaslı şəkildə öy-
rənilməmişdir. Xüsusilə ekoloji pozulmanın meyarları, morfometrik gərginliyi 
törədən amillərin düzgün dioqnostikası, landşaftların ekoloji pozulma səviy-
yəsi, onların qruplaşdırılması və s. hələ də xüsusi tədqiqat obyekti olmamışdır. 
XX əsrin 60-80-cı illərindən başlayaraq  B.Ə.Budaqov, (1980,1995), M.A.Mü-
seyibov (1983, 2003, 2013), E.K.Əlizadə (1985,2005), A.A.Mikayılov (1985), 
Y.Ə.Qəribov (2013, 2017), M.C.İsmayılov (2017), M.İ.Yunusov (2000, 2002), 
E.Ş.Məmmədbəyov (2008, 2011), S.Y.Quliyeva (2011, 2013), İ.Y.Kuciskaya 
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(2003, 2011) və s. müəlliflər, Böyük Qafqazın dağlıq ərazilərində qeyd edilən 
problemin bir sıra praktiki və nəzəri məsələlərinin həlli ilə məşğul olmuşlar. 
Son illərdə Böyük Qafqazın Şimal-Şərq yamacında N.S.İsmayılova (2009, 
2017, 2020), L.H.Həsənəlliyeva (2013, 2015, 2019), Böyük Qafqazın Cənub-
Şərq yamacında A.A.İsmayılova (2013, 2015, 2017), A.Z.Hacıyeva (2017, 
2020), Böyük Qafqazın Cənub yamacında Ş.S.Amanova (2018) və s. müəlliflər 
xüsusi tədqiqat işləri aparmışlar. 
 Yerinə yetirilən elmi işdə göstərilən müəlliflərin tədqiqat işləri təhlil 
edilmiş, ölkəmizin dağlıq rayonlarında landşaftların ekoloji gərginlikdən asılı 
olaraq transformasiyası, diferensasiya xüsusiyyətləri araşdırılmış müxtəlif 
kartoqrafik və fond materialları araşdırılmışdır. 

Bu problemin dağlıq regionlarda akuallığı daha böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Cünki burada daha kiçik məkanda və şaquli diopazonda landşaftlar çox 
pozulur və ekoloji gərgin rayonlar yaranır. Tədqiqat manetorinqi kimi seçilən 
Böyük Qafqazın Cənub-Şərq əyilmə zonası landşaft komplekslərində morfo-
metrik gərginliyin daha çox təzahür etdiyi regiondur. Məqalədə Böyük Qaf-
qazın Cənub-Şərq əyilmə zonasında ilk dəfə olaraq landşaftlarda morfometrik 
gərginliyin qiymətləndirilməsi əsasında landşaft-ekoloji qruplar ayrılmışdır. 

Tədqiqat metodikası işin yerinə yetirilməsində kompleks fiziki-coğrafi 
tədqiqat üsullarına, o cümlədən sistemli  landşaft müşahidələri, sahəvi çöl təd-
qiqatları, dioqnostik yanaşma, ekoloji qiymətləndirmə və ən yeni metodlardan 
olan morfometrik gərginliyin landşaft ekoloji qiymətləndirməsindən istifadə 
edilmişdir. Tədqiqat işində GİS- texnologiyasının tədbiqi ilə kosmik şəkillərin 
deşifirlənməsi, onun əsasında ekoloji gərgin rayonların müəyyənləşdirilməsi və 
xəritələşdirilməsi işləri  yerinə yetirilmişdir. 

İşin əsas hissəsi Böyük Qafqazın Cənub-Şərq əyilmə zonasının bütün 
əraziləri, o cümlədən Cənub yamacı, respublikamızın ən mürəkkəb landşaft 
strukturuna malik olan regionlardan biridir. Burada landşaft qurşaqlarının bir-
birindən fərqlənən dörd şaquli stuktur tipi mövcuddur. Bunların çoxunda dağ 
ətəyi və alçaq dağlıqda yarımsəhralar, quru-çöllər, arid-seyrək meşə kolluqlar, 
500-600 m-dən 1600-1800 m mütləq hündürlüklərdə dağ çöllərin, meşə-çöllər, 
meşə-kolluqlar, palıdlı, palıdlı-vələsli, vələsli-fıstıqlı meşələr, 1600-1800 m-
dən 3200 m-qədər (Babadağ), subalp alp çəmənləri və subnival komplekslər 
formalaşır. Dağ yamaclarının, tirələrin və suayrıcılarının meyilliyindən, par-
çalanmasından aslı olaraq landşaftlarda kəskin morfometrik müxtəliflik və 
diferensasiya fərqləri əmələ gəlir. Hündürlük artıqca morfometrik gərginlikdə 
müvafiq şəkildə artır. Landşaftların antropogen yüklənməsində, transfor-
masiyasında fərqlər müşahidə olunur. 

Müəyyən edilmişdir ki, landşaft tiplərinə göstərilən antropogen təsirinin 
həcmi əhalinin və yaşayış məntəqələrinin sayından, onların şaquli şəkildə pay-
lanmasından, antropogen təsirin intensivliyindən, davamiyyətindən aslılıdır. 
Ona görə də regionun əsas subnival (3000-3200 və daha hündür), subalp və alp 
çəmən (1600-3000 m) landşaftlarının əksəriyyəti şərti pozulmamış və zəif 
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pozulmuş landşaftlar qrupuna daxildir. Orta dağlığın vələsli-fıstıqlı meşələri 
dağətəyi zonada orta dərəcədə, yüksək dağlığa doğru isə zəif pozulmuş land-
şaftlara aiddir. Orta və alçaq dağlıqın meşə-çəmənləri, dağ-meşə -çölləri kəskin 
pozulmuş landşaft qruplarına, alçaq dağlığın və dağ ətəyinin quru-çölləri və 
arid-seyrək meşə-kolluqları kəskin və orta dərəcədə pozulmuş landşaft qrup-
larına, alçaq dağlığının və dağarası düzənliklərin yarımsəhraları isə əsasən orta 
dərəcədə pozulmuş landşaft qruplarına aiddir. Dağətəyi allüvial düzənliklərin 
yarımsəhralarının kəskin mənimsənilməsi, burada əhalinin və yaşayış məntə-
qələrinin, daha çox cəmlənməsi ilə bağlıdır. Ona görə də bu komplekslər güclü 
pozulmuş landşaftlara daxildir. 

Qeyd etdiyimiz materialların xəritələşdirilməsi çox böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Ona görə də kosmik şəkillərin deşifirlənməsi əsasında GİS texnolo-
giyasının tədqiqi ilə Böyük Qafqazın Cənub-Şərq yamacı landşaft kompleks-
lərində antropogen təsirlərin kompleks ekocografi qiymətləndirilməsi xəritəsini 
tərtib etmişik (şəkil 1).  Bu xəritədə hər bir şaquli landşaft tipinə göstərilən an-
tropogen təsirin tipi, intensivliyi, yaşayış məntəqələrinin sıxlığı, becərilən  əra-
zilərin konturların və nəhayət, landşaftların xüsusi ştrixlərlə dəyişilmə dərəcəsi 
əks olunmuşdur. 

Tərtib etdiyimiz xəritədə yüksəkdağlığın supnival, alp, subalp çəmən, 
ortadağlığın fıstıqlı-vələsli, palıdlı-vələsli, meşə-çəmən, meşə-çöl, arid seyrək 
meşə-kolluq, dağ quru çöl, dağ yarımsəhra landşaftlarının növ müxtəlifliyi, tə-
sərrüfat sahələrində istifadə edilməsinin istiqamətləri və nəhayət, hər bir fərdi 
landşaft vahidinin antropogenləşməsi və onun ekocoğrafi qiymətləndirilməsi 
əks olunmuşdur. Xəritədə ekocoğrafi pozulma dərəcəsinə görə landşaftlar şərti 
pozulmamış, zəif pozulmuş, orta pozulmuş, güclü və çox yüksək dərəcədə 
pozulmuş qruplara ayrılmışdır. 

Böyük Qafqazın Cənub-Şərq əyilmə zonasının Cənub yamacında land-
şaftların şaquli diferensiasiyası və transformssiyasında yaşayış məntəqələrinin 
landşaft tipləri üzrə paylanmasının ekocoğrafi təhlili göstərir ki, hündürlük 
artdıqca landşaftların pozulma sürəti və morfoloji gərginliyi də müvafiq şəkildə 
artıq (cədvəl 1) 

Cədvəl 1  
Böyük Qafqazın Cənub-Şərq əyilmə zonasının Cənub yamacında yaşayış 

məntəqələrinin landşaft tiplərində ekocoğrafi qiymətləndirilməsi 

Landşaft tipləri 
Yaşayış məntəqəsi ekocoğrafi 

qiymətləndirilmə 
(balla) 

sahəsi, 
ha 

landşaftda 
yeri, % 

Subnival, alp və subalp çəmənləri 707,5 3,61 100 
Ortadağlığın  vələs-fıstıq meşələri 3442,2 4,31 84 
Orta və alçaqdağlığın humid çölləri 5078,4 5,91 61 
Alçaq, qismən orta dağlığın quru çölləri 4779,9 4,82 75 
Alçaqdağlığın və dağarası düzənliyin 
yarımsəhraları 

3743,3 4,13 87 

Allüvial düzənliyin yarımsəhrası 1065,6 4,70 77 
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Şək. 1. Böyük Qafqazın Cənub-Şərq əyilmə zonasının Cənub yamacında landşaft 
komplekslərinə antropogen təsirlərin ekocoğrafi qiymətləndirilməsi 
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Regionun ayrı-ayrı landşaft tiplərində yaşayış məntəqələrinin tutduğu 

məkanın müəyyən edilməsi ilə həmən landşaftların ekocoğrafi qiymətləndiril-
məsi yerinə yetirilir. Belə ki, landşaft tiplərində yaşayış məntəqələrinin arealı 
nə qədər az olarsa, onun pozulma dərəcəsi də bir o qədər azalar. Subnival, alp 
və subalp çəmənliklərində yaşayış məntəqələri 707,5 ha, yəni bütün landşaftla-
rın 3,61%-i əhatə edir. Daha əlverişli ekocoğrafi şəraitə malik olan orta və al-
çaq dağlığın dağ-meşə çöllərində, dağ humid çöllərində, kollu meşə-çöllərində 
yaşayış məntəqələri 5078,4 ha (5,9 %), alçaqdağlığın və dağətəyinin quru çöl-
lərində, arid seyrək meşə kolluqlarda 4779,9 ha, (4,82%), alçaq dağlığında və 
dağarası düzənliyin yarımsəhralarında 3743,3 ha,(4,13%), allüvial düzənliklə-
rin yarımsəhraları isə 1065,6 ha, (4,70%) ərazilərin yaşayış məntəqələri və onu 
əhatə edən köməkçi obyektlər tutur. Göstərilən ərazi vahidlərində landşaftların 
ekoloji qiymətləndirilməsi balla hesablanarsa, bunlara 61-87 bal verə bilərik.  
 Göründüyü kimi Böyük Qafqazın Cənub-Şərq əyilmə zonasında Mərə-
zə-Şamaxı rayonları ərazisindən Dübrara qədər (2005 m) ekoloji gərginlik ol-
duqca kəskindir. Yüksək dağlığa doğru yaşayış məntəqələrin, əhalinin sayının 
azalması landşaftlardan istifadə edilməsini, onların dəyişilməsini zəiflədir. Xü-
susilə qeyri-müntəzəm istifadə edilən otlaq və biçənəklərin payının artması 
ekocografi qiymətləndirilmə şkalasında gərginliyin xeyli zəiflədiyini göstərir. 
 Tədqiqatlar göstərir ki, landşaftların morfometrik gərginliyini yaradan 
amillərin içərisində mütləq hündürlüyün, yamacların meyilliyinin, üfüqi və 
şaquli parçalanmanın və s. amillərin də rolu böyükdür. Belə ki, yamacların me-
yilliyi artıqca üfüqi və şaquli parçalanma da artıq, nəticədə morfoloji gərginlik 
müvafiq olaraq yüksəlir. Landşaftların paylandığı hündürlük pillələri üzrə də 
yamacların meyilliyinin üfüqi və şaquli parçalanmasnın kəskin artmasını mü-
şahidə edirik. 

         Cədvəl 2  
Böyük Qafqazın Cənub-Şərq əyilmə zonasının Cənub yamacının 

morfometrik gərginliyinin qiymətləndirilməsi 
Hündürlüklər, 

m-lə 
Yamacların meyilliyi  

(dərəcə ilə) 
Üfüqi 

parçalanma 
(km/km2) 

Qiymətləndirmə 
kateroqiyası,  müvafiq 

balla 
>1000-1500 > 400 -350 və daha böyük > 2,5 0-40 - zəif 
800-1000 200-350 1,5-2,5 60-40 – orta 
500-800 15-200 1,0-1,5 80-60 – intensiv 
200-500 10-150 0,5-1,0 100-80 - çox intensiv 
<200 <50-10 0 və daha kiçik <0,5 >100 – böhran 

 
Cədvəl 2-də Böyük Qafqazın Cənub-Şərq əyilmə zonasının Cənub ya-

macı landşaftları üçün morfometrik gərginliyinin qiymətləndirilmə şkalası ha-
zırlamışdır. Cədvəldə göstərilən ekoloji pozulma əmsalı əsas meyar götürül-
məklə tədqiq olunan regionda təbii landşaftların ekoloji vəziyyətinin morfo-
metrik gərginlik şkalası ilə qiymətləndirilməsi və onların ekoloji pozulma 
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səviyyələrinə görə qruplaşdırılması aparılmış,Tədqiqat regionu üçün aşağıdakı 
landşaft qrupları müəyyənləşdirilmişdir. 

1.ekoloji cəhətdən şərti pozulmayan landşaftlar; 
2.zəif pozulmuş landşaftlar; 
3.orta dərəcədə pozulmuş landşaftlar; 
4.güclü pozulmuş landşaftlar; 
1.Ekoloji cəhətdən şərti pozulmayan landşaftlar mütləq hündürlüyü 

1000-1500 m-dən çox olan Baş Suayrıcının yüksək yamaclarında və tirələrində 
yayılır. Bu komplekslərdə yamacların meyilliyi çox vaxt 400  və daha yüksək 
olur, üfüqi parçalanma göstəricisi isə 2,5 km/km2 daha yüksək kəmiyyətə çatır. 

2.Ekoloji cəhətdən zəif pozulmuş landşaftlar adətən 800-1000 m. Müt-
ləq hündürlüklərə malik dağlarda əsasən meyilliyi 200-350, üfüqi parçalanma 
göstəricisi 1,5-2,5 km/km2  olan yamaclarda formalaşır.Bu komplekslər daha 
çox Ləngəbiz, Axar-baxarda, Baş Suayrıcı  dağlarında yaranır. 

3.Orta dərəcədə pozulmuş landşaftlar tədqiq etdiyimiz regionda 500-
800 m. mütləq hündürlüyə malik dağlarda, əsasən  10-150 - meyilliyə malik ya-
maclarda formalaşır. Burada yamacların üfüqi parçalanması  0,5-1,0 km/km2.-ə 
çatır. Bu komplekslər regionun Nialdağ, Qovdağ, Ləngəbiz tirələrində və 
dağlarında yaranır. 

4.Güclü pozulmuş landşaftlar başlıca olaraq Ləngəbiz silsiləsinin Cə-
nub-Şərq yamaclarında, Ələt tirəsində 200-500 metr və daha az mütləq hündür-
lüyə malik ərazilərdə, meyilliyi 5-100 və daha kiçik olan yamaclarda forma-
laşır. Onların üfüqi parçalanması 0,5- km/km2 və daha kiçik göstəriciyə malik 
olur. 
 Cənub-Şərqi Qafqazın Qoşakənd, Kürdəxan, Yenikənd xətti boyunca 
uzanan alçaqdağlığın seyrək meşə kolluqları, quru çölləri yüksək ekoloji 
dayanaqlığa və tarazlı inkişafa malik komplekslərdir. Alçaq dağlığın arid-denu-
dasion kəskin aşınmış, parçalanmış yamaclarında formalaşan yarımsəhralar və 
arid-seyrək meşə kolluqlar kəskin pozulmuş, tarazlı inkişafını və dayanıqlığını 
itirmiş kompleksləri təmsil edir. Onların səthi parçalanması kəskin artaraq 2-
2,5 km/km2 və daha böyük göstəriciyə çatmışdır. Ona görə də bu komplekslə-
rin çoxusu praktiki olaraq istifadə edilməyən ərazi vahidlərinə çevrilmişdir. 
Torpaq səthinin yuyulması, gilli, parçalamış süxurların səthə çıxması, regionda 
təsərrüfat üçün yararsız olan iri konturlu ərazi komplekslərinin yaranmasına 
səbəb olur.Qeyd etmək lazımdır ki, Ələt tirəsində, Qobustan alçaqdağlığının 
Cənub-Şərqində bu komplekslərdən yalnız qış otlağı kimi istifadə edilir. 
 Dağarası çökəkliklərin yarımsəhraları, allüvial-prollüvial düzənliklərin 
(Qubaxəllili)  quru çölləri, dellüvial-provillyal düzənliklərin quru çölləri (Qala-
kənd, Girdə) regionun daha sabit struktura və dayanıqlığa malik landşaft 
kompleksləridir. Suvarma və dəmyə şəraitində bu komplekslərin uzun illər 
ərzində mənimsənilməsi nəticəsində onların strukturunda çoxsaylı təkrar tö-
rəmə mənşəli antropogen vahidlər yaranmışdır. 
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Nəticə 
Böyük Qafqazın Cənub-Şərq zonasının Cənub yamaclarının təbii land-

şaftlarının morfogenetik strukturunun təhlili göstərir ki, regionda landşaftların 
mənimsənilməsi artıqca onların kəmiyyət keyfiyyət göstəricilərində ciddi 
dəyişikliklər baş verir. İlk növbədə yüksək antropogenləşmiş, əsaslı transfor-
masiyaya məruz qalmış regionun Cənub-Şərq qanadında ekoloji gərgin ra-
yonların ərazisi artır. Regionda ayırdığımız ekoloji gərginliyin dörd səviyyəsi 
tərtib edilmiş xəritədə və cədvəllərdə əks olunmuşdur. Gərginlik dərəcələrinin 
təhlili göstərir ki, mütləq hündürlük artdıqca, şaquli şəkildə landşaft vahidləri-
nin dəyişilməsi, antropogenləşmə dərəcəsi və eyni zamanda onların  daya-
nıqlığı, gərginliyi, ekoloji pozulması müvafiq olaraq zəifləyir. Tədqiq olunan 
region  ərazisində landşaftların 20%-ə yaxını zəif və praktiki olaraq dəyişilmə-
yən qrupa aid olduğu halda, 50%-dən çoxu kəskin pozulmuş və deqradasiyaya 
məruz qalmış landşaft vahidlərinə aiddir. Ona görə də landşaftların optimal-
laşdırılması və tarazlı inkişafının təmin edilməsi üçün zəruri meliorativ 
tədbirlər hazırlanmalıdır.  

 
ƏDƏBİYYAT 

1.Ализаде Э.К. Морфоструктурное строение горных сооружений Азербайджана и  со-
предельных территорий. Баку: Элм, 1998, 248с. 

2.Благовещенский В.П., Гуляева Т.С. Ландшафтно-экологический метод оценки рекреа-
ционных ресурсов горных территорий. Материалы ХI международной ландшафтной 
конференции. М., 2006, с.87-90. 

3.Budaqov B.Ə. Eminov Z.İ., Mərdanov İ.E. Azərbaycanda yaşayış məntəqələrinin yüksəklik 
qurşaqları üzrə yerləşmə qanunauyğunluqları // AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, 
Bakı, 2006, №3, 88-99 s. 

4.Qəribov Y.Ə. Azərbaycan Respublikasının müasir landşaftlarının antropogen transfor-
masiyası. Bakı: Mars Print, 2011, 299 s. 

5.Qəribov Y.Ə. Azərbaycan Respublikasının təbii landşaftlarının optimallaşdırılması. Bakı: 
AzTU məətbəsi, 2012, 216 s. 

6.Qəribov Y.Ə., Ismayılıova N.S., Hacıyeva A.Z., Sədullayev R.R. Böyük Qafqazın Cənub-
Şərq yamacı landşaftlarının antropogen transformasiyasının GİS texnologiyası ilə tədqiq 
edilməsi. Bakı, 2020, 192 s. 

7.Кучинская И.Я. Ландшафтно-экологическая дифференциация горных геосистем (на 
примере северного склона Юго-Восточного Кавказа). Баку, 2011, 196 с. 

8.Məmmədov R.M. Azərbaycanda lanşaft planlaşdırılması, Bakı , 2009, s. 142. 
9.Müseyibov M.A. Coğrafi məkan və bəşəriyyət// Bakı Universitetinin xəbərləri.Təbiət elmlər 

seriyası , 2007, №2, s. 149-158. 
10.Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. Ekologiya və ətraf mühit. Bakı: Elm, 2004, 504 s. 
11.www.google.com 
12.www.azstat.org (Dövlət Statistika Komitəsi) 
13.www.eco.gov.az(Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi) 
14.www.regionaldepartment.info 
15.GoogleEarth və www.wikimapia.org 

 
  



 

100 

ЭКОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ЛАНДШАФТОВ 
ЮГО-ВОСТОЧНЫХ СКЛОНОВ БОЛЬШОГО КАВКАЗА МЕТОДОМ  

МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Я.А.ГАРИБОВ, Н.С.ИСМАЙЛОВА, А.А.ИСМАЙЛОВА,  
А.З.ГАДЖИЕВА, М.C.САРКАРЛИ  

 
РЕЗЮМЕ 

 
Анализ морфогенетической структуры природных ландшафтов Южных склонов 

Юго-Восточной зоны Большого Кавказа показывает, что развитие ландшафтов в регионе 
уже претерпевает существенные изменения по своим количественным и качественным 
показателям. Во-первых, территория экологически напряженных регионов разрастается 
в Юго-Восточном крыле сильно антропогенности, коренного преобразования региона. 
Четыре уровня экологической напряженности в регионе отражены на картах и в табли-
цах. Анализ уровней риска показывает, что абсолютная высота увеличивает вертикаль-
ную структуру ландшафтных единиц, снижает устойчивость и увеличивает вес экологи-
чески нарушенных ландшафтов. Если около 20% ландшафтов района относятся к сла-
бым и практически неизменным ландшафтным группам, то более 50% относятся к силь-
но поврежденным и деградированным ландшафтным единицам. Поэтому необходимо 
разработать необходимые мелиоративные мероприятия для оптимизации ландшафтов и 
обеспечения их сбалансированного развития. 

 
Ключевые слова: ландшафт, морфометрический, экогеографический, антропо-

генный,  напряженности, трансформация, оптимизация. 
 

ECOMORPHOLOGICAL ASSESSMENT OF THE TENSION  
OF THE LANDSCAPES OF THE SOUTH-EASTERN SLOPES  

OF THE GREATER CAUCASUS BY THE METHOD  
OF MORPHOMETRIC ANALYSIS 

 
Y.A.GARIBOV, N.S.ISMAYILOVA, A.A.ISMAYILOVA,  

A.Z.HAJIYEVA, M.S.SARKARLI 
 

SUMMARY 
 

Analysis of the morphogenetic structure of natural landscapes of the Southern slopes 
of the South-Eastern zone of the Greater Caucasus shows that the development of landscapes 
in the region is already undergoing significant changes in its quantitative and qualitative 
indicators. First, the territory of ecologically strained regions is expanding in the South-Eastern 
wing of strongly anthropogenization, a radical transformation of the region. The four levels of 
environmental stress in the region are reflected in maps and tables. An analysis of risk levels 
shows that altitude increases the vertical structure of landscape units, decreases resilience and 
increases the weight of ecologically disturbed landscapes. While about 20% of the region's 
landscapes belong to weak and practically unchanged landscape groups, more than 50% belong 
to severely damaged and degraded landscape units. Therefore, it is necessary to develop the 
necessary reclamation measures to optimize landscapes and ensure their balanced 
development. 

 
Keywords: landscape, morphometric, ecogeographic, anthropogenic, ecomorphologi-

cal stress, transformation, optimization. 
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HOTEL TƏSƏRRÜFATINDA İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA 

TEXNOLOGİYALARININ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 
 

H.B.SOLTANOVA  
Bakı Dövlət Universiteti 

soltanova_hebibe@mail.ru 
 

Məqalədə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının hotel təsərrüfatında 
istifadə sahələri, yenilikləri, süni intellektin hotel müəssisələrində istifadə sahələri (ekspert 
təhlil, linqvistik təhlil, robotlar) izah edilmişdir. İşdə informasiya və kommunikasiya texno-
logiyalarının perspektivləri göstərilmişdir. 

 
Açar sözlər: e-turizm, e-tədarük. linqvistik, innovativ, multimediya, intellekt 

 
Mövzunun aktuallığı. Müasir dövrdə dünyada gedən qloballaşma in-

formasiya-kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifadəni zəruri edir. 
Dünyadakı və texnologiyadakı trend dəyişiklikləri, xidmət sənayesindəki iş 
proseslərini yenidən formalaşdırarkən hotel müəssisələrinə də təsir göstərmiş, 
bu müəssisələr üçün mühüm bir vasitə halına gəlmişdir. 

Turizm sənayesində informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə hotel 
müəssisələrində tətbiqi və onun perspektivlərinin elmi cəhətdən əsaslandırılmış 
halda öyrənilməsi isə mühüm problemlərdən biridır. İnformasiya və kommu-
nikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsinin istiqamətləri, bu sahədə möv-
cud olan əsas sistemlərin araşdırılması onun aktuallığını əks etdirir. Bu sahədə 
edilən tətbiqlərin araşdırılması ilə hotellərdə insanların istirahətinin səmərəli 
təşkili yollarını müəyyən etmək mümkündür. 

Tədqiqatın məqsədi İnformasiya və kommunikasiya texnologiyala-
rının hotel təsərrüfatında istifadə sahələri, yenilikləri. inkişaf perspektivlərini 
müəyyən etməkdən ibarətdir. 

Problemin öyrənilmə səviyyəsi və nəzəri əsasları. İnformasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları, hotel və restoran müəssisələrində idarəetmə 
funksiyalarını icra etməklə yanaşı, yeni sənayelərin yaranması, yeni marketinq 
strategiyalarının inkişaf etdirilməsi və fərqli idarəetmə anlayışlarının mənim-
sənilməsi sahələrinə də təsir edir.  

E-turizm və e-tədarük. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyala-
rının tətbiq edildiyi sahələrdən biri olan elektron turizm (e-turizm) hotel və 
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restoran rəhbərliyində ticarət əməliyyatlarının elektron mühitdə daha çox sürət-
li və asan aparılmasını təmin edir. E-turizm; yerləşdirmədən yemək-içməyə, 
destinasiya rəhbərliyindən nəqliyyata bütün turist proseslərinin internet üzə-
rindən aparılması kimi təsvir oluna bilər. E-turizm sayəsində rezervasiya, ödə-
mə, hotel təqdimatı kimi bir çox otel və restoran idarəetmə fəaliyyəti internet 
üzərindən izlənilə bilir və daha səmərəli hala gətirilir [8]. 

E-turizm istifadəsi turist mehmanxana və restoranlarda getdikcə ge-
nişlənməkdədir. E-turizmin gətirdiyi elastiklik, xidmətlərin daha keyfiyyətli və 
ucuz təmin olunması kimi imkanlar sayəsində turist firmalar rəqabət üstünlüyü 
təmin etmək üçün e-turizme istiqamətlənirlər. Turistlərdən gələn və dəyişiklik 
göstərən tələb bu şəkildə qısa müddətdə təmin edilir. Bu baxımdan e-turizm, 
biznesdən müştəriyə (Business to customer, B2c) proseslərini də əhatə edir [7]. 

Frequency/rewards proqramları (məsələn, millər, bonuslar) digər e-tu-
rizm tətbiqi sahələrindən biridir. Məsələn, daimi müştərilər otelin fitness və 
sağlamlıq klubundan pulsuz istifadə edir və ya bonus əldə edirlər. Bu proqram 
sistemləri müştərilərlə internet vasitəsi ilə əlaqə saxlayır. Müştərilər də qa-
zandıqları mil və bonusları və ya üzvlük vəziyyətlərini internet üzərindən iz-
ləyə bilirlər. Bu proqramlar sayəsində mehmanxana və restoran menecerləri 
müştəri bağlılığını artırmağı hədəf seçir. Yeni müştərilərin qazanımı köhnə 
müştərilərin bağlılığını təmin etməyə görə daha maliyətli və səmərəsiz olduğu 
nəzərə alındıqda, müştəri bağlılığını artdırıcı bu cür proqramlara üstünlük 
verilməlidir. Buna görə də otel və restoran rəhbərliyinin şəbəkə əsaslı bazasını 
inkişaf etdirmələri və son texnoloji prosesləri izləmələri labütdür. 

Elektron tədarük (e-tədarük, e-procurement) isə turizm sektorunda in-
formasiya texnologiyalarının istifadə edildiyi e-turizmdəki digər bir sahədir. 
Turist müəssisələrində tədarük zənciri proseslərinin elektron mühitdə aparıl-
ması sayəsində məhsulların və ya xidmətlərin tədarükü daha sürətli olur. 
Bununla birgə sifariş xərcləri və ya ticari əməliyyat xərcləri də elektron mühit 
üzərindən edildiyində çox aşağı maliyətlə aparılabilir. Hotel və restoran 
sahibləri bu sayədə tədarük zəncirindəki tərəfdaşlarına sürətli cavab verirlər və 
bu sayədə də tədarük prosesi sürətlənir. Bundan başqa, e-tədarük sayəsində də 
daha az işçiylə çox daha fəal şəkildə tədarük prosesi aparılır [2]. 

E-turizm müştərilərə və turizm müəssisələrinə qarşılıqlı olaraq bir çox 
fayda verir. E-turizm, müştərilərə biznes proseslərində asanlıq və zamandan 
qənaətlə təmin edir. Bununla yanaşı, müştərilərin arzuladıqları yer və zamanda, 
otel və restoran müəssisələri tərəfindən təqdim olunan xidmətləri əldə etmə 
asanlığı təmin edilir. Bunun müştəri məmnuniyyətini artırdığı göstərilmişdir. 
Müştərilər qlobal kontekstdə otel və restoranların verdikləri xidmətləri izləyib 
və daha aşağı qiymətə satın alırlar.   

Hotel müəssisələrindəki informasiya sistemləri; mühasibat və gəlir ida-
rəsi, rezervasiya, müştəri qeydiyyatı, ağıllı kartlar, səsli mesaj, inventar rəh-
bərliyi kimi bir çox mövzuda məhsuldarlığı və səmərəliliyi artırır. Sürətli 
qeydiyyat sistemi sayəsində xüsusilə yerləşdirmə prosesləri daha fəal aparılır 
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[1]. E-turizm sayəsində mehmanxana və restoran rəhbərliyi müxtəlif ölkə-
lərdəki müştərilərə də çatır və reklam/endirim və satış fəaliyyətlərini bu ölkə-
lərdəki potensial müştərilərə təqdim edilə bilir. E-turizmdən istifadənin fayda-
ları olduğu kimi, hotel və restoran müəssisələri üçün çətinlikləri də vardır. 
Bunlardan biri internet istifadəsində müştərilərə və müəssisələrə göndərilən və 
prioritet istiqamətlərinə uyğun olmayan mesajlardır (spam mails). İnternet isti-
fadəçilərinin sayı gündən-günə artım göstərsə də, turizm baxımından müş-
tərilərin və müəssisələrin internet istifadəsinin məhdud olması, qlobal bir 
elektron turizm sistemini əngəlləyir. Bununla yanaşı, müəssisələrin kompüter 
sistemlərinin şəbəkə sistemlərinə uyğun qurulması və müəssisələrin texnoloji 
bazalarının bu sistemləri dəstəkləməsi lazımdır. Digər mühüm məsələ də in-
ternetlə və beynəlxalq ticarət qanunları ilə bağlı hüquqi kəsirlərin olmasıdır [4]. 

Sosial media. Sosial media vasitələri kimi bloqlar, mikrobloglar, 
Wikiler, sosial işarələmə və nişanlama, qiymətləndirmə və tövsiyə portalları və 
sosial şəbəkə saytları ələ alınır [9].  

1.Bloqlar. Bir bloq, əsasən fərdlər və ya qruplar tərəfindən və son za-
manlarda müəssisələr tərəfindən davam etdirilən geniş tamaşaçı kütləsi üçün 
şərhlər və fikirlər bəxş edən internet saytıdır. 

2. Onlayn sosial şəbəkələr. Virtual bir icma olaraq da bilinən onlayn 
sosial şəbəkə, insanların mərkəzi bir yerdə danışması, fikir və məlumatları 
paylaşması və yeni dostlar edilməsi üçün bir araya gətirən bir internet saytdır. 

3. Sosial işarələmə. Sosial işarələmə, istifadəçilərə yoldaşları ilə bölüş-
mək üçün öz etiketlərini online olaraq qeyd etmələrinə imkan verir. Bundan 
əlavə, istifadəçilərin yer işarələmələri hər yerdən və hər kompüterdən əlçatan 
hala gəlir. 

4. Foto və video paylaşma saytları. Foto və video paylaşma saytları 
texniki məlumat olmadan insanların sadə və pulsuz şəkildə, şəkil və video ma-
teriallarını internetdə yerləşdirməsinə imkan verir. Bu saytlar, media fayllarının 
paylaşımını pulsuz və ya uyğun ödənişlər qarşılığında təmin edilir. Fərdi məq-
sədli fəaliyyətlərlə yanaşı, təşkilati məqsədlərlə də istifadə mümkün və geniş 
yayılmışdır. 

5. Qiymətləndirmə və təklif portalları. Qiymətləndirmə və təkliflərinin 
yer aldığı internet portalları son illər getdikcə daha əhəmiyyətli hala gəlmişdir. 
Bu portallar sayəsində, istifadəçilər məhsul və ya xidmət haqqında müsbət və 
ya mənfi bütün təcrübələrini sonrakı potensial isitifadəçilərə ötürür. 

6. Wikilər. Wikilər, müəssisələr və peşəkar qruplar tərəfindən işlə bağlı 
prosesləri izləmək, bilik və layihələri bölüşmək üçün istifadə edilir. Bu cür şə-
raitlərdə araşdırma wikiləri çox böyük vəsaitlərdir. Çünki hər zaman məlumat, 
müəssisə içərisindəki hər kəs tərəfindən asanlıqla paylaşa və yeniləşdirə bilir. 

7. Mikrobloqlar. İnternetdə, mətn, şəkil, link, qısa video və ya digər me-
diadan yaranan kiçik miqyaslı rəqəmsal materialı göndərmə tətbiqidir. Mikro-
bloqlar, həm şəxsi, həm peşəkar mənada son dərəcə populyar bir kanal halına 
gəlir. 
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Bütün sektorlardakı müəssisələrin də təqdim etdikləri təqdimatlar, 
otelin Twitter fəaliyyətləri arasında mühüm yer tutur. Oteldəki restorant, kafe, 
SPA və ya hər hansı digər xidmətlərinin təqdimatını twitter vasitəsi ilə 
izləyiciləriylə bölüşürlər. Bundan başqa, oteldə yerləşəcəyini bildirən qonaqla-
ra da xoş gəldin mesajı göndərmək və ya hər hansı bir orqanizasyaya bütün 
izləyiciləri dəvət etmək; hotelin twitterda izləyəcəyi addımlardan sayıla bilər. 

Turizm və hotelcilik sektoru quruluşuna görə lazımi sosial media 
uyumlu sektorlardan biridir. Sosial media turizm - qonaqpərvərlik sektoru üçün 
əhəmiyyətli inkişaf yaradır. Qlobal olaraq təxmini 1,4 milyard istifadəçisi ilə 
Facebook hotel marketoloqlarına mühüm dəyər yaratmaqdadır. Facebook üzə-
rindən hotel, otaqlar və kafe şəkillərini və video materiallarını istifadə edərək 
təsir edici vizual quruluş yaratmaqda, təqdimat və rezervasiya üçün əlavə 
səhifələr açaraq konkret nəticələr də əldə edilir. Facebook üzərindən maraq və 
diqqət çəkici, uğurlu hotel sosial marketinqi həyata keçirmələrinə misal olaraq, 
Room Made Hotel, Miami Beachdə yeni çıxaracağı hotelin yeni üzünü 
Facebook üzərindən apardığı bir müsabiqə ilə axtarmış və bu sayədə böyük bir 
izləmə nisbəti ilə mühüm bir reklam və marketinq uğuruna imza atmışdır. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarındakı inkişaf əsasən tu-
rizm sənayesində, xüsusilə otel və restoran müəssisələrində köklü dəyişik-
liklərə yol açır. Müasir dövrdə  turizm sənayesi və informasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları ilə yaxından bağlı sahələr kimi bir-birini formalaşdıran dəyişik-
liklərə imkan verir. Bu dəyişikliklər fonunda otel və restoran müəssisələrindəki 
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, həm növləri, həm də istismar 
sahələri baxımından daha mürəkkəb bir quruluşa çevrilir. Bu mürəkkəb struk-
tur qarşısında turizm müəssisələrini formalaşdıran yeni meyllər ortaya çıxır. 

 Zaman keçdikcə informasiya texnologiyalarının inkişafı sayəsində otel 
rəhbərliyində onlayn sifarişlər daha genişlənəcəkdir. Turizm agentliklərinin 
rolu ilə informasiya texnologiyalarının yayılması ilə dəyişəcəkdir. Bu agent-
liklərin, aktiv və həlledici rolları azalacaq və daha çox müştərilərə məsləhət 
vermə mövqeyinə gələcəklər. Bunların, birbaşa mehmanxana və restoran xid-
mətlərinin satışı üzərindəki təsirləri də yox olacaqdır. İnternet üzərindən mar-
ketinq artım göstərəcək və bu baxımdan artıq otel və restoran müəssisələrinin 
web saytları müştəri tələbini formalaşdıracaqdır [7]. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsi ilə meh-
manxana və restoran rəhbərliyində, sistemli çalışma əsasları əhəmiyyət qazan-
mış, logistik proseslər ön plana çıxmışdır. Müasir dövrdə logistika olmadan tu-
rizm fəaliyyətlərini anlamaq mümkün olmaz. Kommunikasiya texnologiyala-
rının inkişafı ilə logistikanın əhəmiyyəti turizm fəaliyyətləri çərçivəsində gün-
dəmə gəlmişdir. Turizm və logistika interdisipliner sahələr olaraq bir-birini 
dəstəkləyir [9]. 

Mehmanxana və restoran müəssisələrində istismar sahəsi tapan tex-
noloji inkişaf süni intellekt adlı bir vasitə olmuşdur. Süni intellekt tətbiqi, in-
sanların düşünmə və qərarvermə proseslərini təqlid edə bilən kompüter 
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proqramlarını əhatə edir. Bu tətbiqlər, otel və restoran müəssisələrində getdikcə 
daha tez-tez istifadə ediləcək olan bir sistemə çevrilir. Süni intellekt tətbiqləri, 
turizm sənayesində yararlanılabiləcək bir çox imkan təqdim edir. Bunlar; in-
formasiyanın təmsili, öyrənmə və informasiya kəşfi, məlumat axtarma və göz-
dən keçirmək, planlaşdırma və problem çözmədir. 

Süni intellekt texnologiyası, hotel və restoran müəssisələrində müxtəlif 
tətbiq sahələri tapan bir texnologiyadır. Süni intellektin hotel və restoran 
müəssisələrindəki istifadə sahələri üç başlıq altında izah oluna bilər: ekspert 
sistemləri, linqvistik təhlil və robotlar. 

1. Ekspert sistemləri. Süni intellekt tətbiqlərinin, otel və restoran 
 müəssisələrində istifadəsinə aid ən mühüm misallardan biri ekspert sistem-
ləridir (expert systems). Bu sistemlər, informasiya toplusuna və bir mütəxəs-
sisin qərar qəbul etmə proseslərinə aid məlumat və səlahiyyətə malikdir. Sta-
tistik çalışma aparanlar, ya da mühasiblər, kompüterli bir ekspert sistemi ilə 
dəyişdirilə bilər. Bu sistemlər, hava yolu şirkətləri tərəfindən istifadə edil-
məkdə olan turizm sənayesinə də girməkdə olan bir texnologiya olmuşdur. 

 Ekspert sistemlərinin otel və restoran müəssisələrində istifadə edilmə-
sini asanlaşdıran bir başqa xüsusiyyəti qeyri-müəyyənlikləri nəzərə ala bil-
məsidir. Turizm sənayesinin hava, ekoloji şərtlər kimi xüsusiyyətləri baxımın-
dan qeyri-müəyyənliklərlə dolu olan bir sənaye olduğu düşünüldükdə, ekspert 
sistemlərinin fərqli ehtimalları nəzərə alaraq istiqamətləndirmə verməsi ilə əhə-
miyyəti aydın olur. Məsələn, bir oteldə, istifadə edilən ekspert sistemi, müş-
təriləri "çox uzaq və çox bahalı" olmayan restoran müəssisələri barədə məlu-
matlandıra bilir. Bu baxımdan, qeyri-müəyyən təriflərə cavab verən sistemlər 
olaraq ekspert sistemləri turizm sənayesindəki xidmət xüsusiyyətlərini kö-
kündən dəyişdirə biləcək potensiala malikdir. 

Ekspert sistemləri, otel müəssisəsinə bir çox fayda verir. Bu sistemlər, 
hər hansı bir axsamağa səbəb olmadan 7/24 xidmət verə biləcək tutuma ma-
likdir. Eyni zamanda, bu sistemlərin istifadəsi ilə oxşar bir vəzifədə çalışan 
personalın sahib olduğu məlumat qeyd edilir. Otel müəssisəsi, bu cür sistemə 
malik olmayanda bir personalın itkisi zəngin bir informasiya mənbəyinin itkisi 
mənasına gəlir. Ekspert sistemləri, bu itkinin qarşısını alan bir texnoloji ha-
disədir. Bununla yanaşı, ekspert sistemləri olmayanda bu sistemlərin funk-
siyalarını yerinə yetirəcək personala əhəmiyyətli bir investisiyanın qoyulması 
lazımdır. Uzun dövrlü düşündükdə çalışanlara edilən bu investisiya, sistem 
quruluşuna xərclənən pulu keçə bilməkdədir. 

2. Linqvistik təhlil. Mehmanxana və restoran müəssisələrində istifadə 
edilən bir başqa süni intellekt tətbiqi, linqvistik təhlillərin edilə bilməsidir. 
Beynəlxalq sahədə xidmət göstərən otel və restoran müəssisələri, bir çox müx-
təlif dil və mədəniyyətdən insanla ünsiyyət qurur. Süni intellekt tətbiqləridə 
dilin işlənməsinə aid xüsusiyyətlər ilə bilet, hesab kimi standart və texniki 
proqramlar asanlıqla müxtəlif dillərə tərcümə olunur. Dilin işlənməsi xüsusiy-
yətinin bir başqa istifadəsi isə müştərilərin şifahi məlumatı alabildiyi kom-
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püterlərdir. Bu kompüterlərdə müştərilər, müəyyən bir destinasiya, ya da re-
giona aid şifahi olaraq araşdırma apara bilir və cavablarını birbaşa kompüter-
dən ala bilir [6]. 

3. Robotlar. Süni intellekt tətbiqlərindən bir digəri isə obyektlərin hərə-
kətini  mümkün edən robotların turizm sənayesində istifadəsidir. Robotlar, xid-
mət sektorunda yaxın zamanda istifadə edilməsi planlaşdırılan bir texnologi-
yadır. Müştəri ilə ünsiyyət quran ön büro personalı üçün alternativ hesab 
edilməsə belə robotlar arxa büro funksiyalarının həyata keçirilməsində istifadə 
edilir. Restoran müəssisələrində robotların yemək hazırlama və təmizlik işləri 
üçün istifadə edilməsi mümkündür. Mehmanxana müəssisələrində isə otaqların 
təmizliyi robotlar tərəfindən aparıla bilər. Bununla yanaşı, robotlar, otel və res-
toran müəssisələrində ağır işlərin aparılmasında yararlanılacaq texnologiyalar 
ola bilər [5]. 

Süni intellekt tətbiqlərinin otel və restoran müəssisələrində geniş is-
tifadəsi, turizm sənayesindəki iş gücü quruluşunu formalaşdıran bir faktora 
çevriləcəkdir. Robotların otel və restoran müəssisələrindəki ixtisas səviyyəsi 
olan və ya olmayan personalın yerinə keçəcəyi müzakirə edilir. Bu dəyişiklik, 
otel və restoranlardakı iş qüvvəsi çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün faydalı 
ola bilər. Buna baxmayaraq, turizm sənayesi dəyişən dünya mühitində fərqli bir 
formaya bürünür. Mehmanxana və restoran müəssisələrində təqdim olunan iş 
imkanları getdikcə daha mürəkkəb xüsusiyyətlər daşıb, çətinləşə bilər. Bu sə-
bəblə, hotel və restoran müəssisələrində insanlara duyulan ehtiyac davamlı ola 
bilər. 

 Yuxarıda açıqlandığı kimi, süni intellekt tətbiqləri gələcəkdə turizm sə-
nayesində səmərəli olacaq bir vasitəyə çevriləcəkdir. Mehmanxana və restoran 
müəssisələrinə böyük ölçüdə təsir edən digər bir inkişaf, multimedia xarakterli 
məlumatların getdikcə genişlənməsidir. Hotel və restoranlarla bağlı məlu-
matlar; Yazılı, şifahi və vizual xüsusiyyətlərin inteqrasiyası ilə təqdim olunur. 
Bu şəkildə, müştərilərə təqdim olunan məlumatlar daha zəngin məzmunlu olur 
və daha real bir təcrübə təqdim edə bilməkdədir. 

Multimedia xarakterli informasiyaların istifadəsi xüsusilə mehmanxana 
müəssisələrində videokonfrans sistemini asanlaşdırır. Bununla yanaşı, multi-
media xarakterli məlumatların turizm sənayesində istifadə edilməsi  ilə "virtual 
gerçəklik" anlayışı gündəmə gəlir. Bu anlayış, təqdimat fəaliyyətlərinin müştə-
rilərə hər yönümdə müraciət edərək həqiqətə yaxın bir təcrübə təqdim etdiyini 
vurğulayır. Bu sayədə müştərilər, üstünlük verdikləri destinasiyaya getməzdən 
əvvəl real bir informasiya sahibi ola bilir. Yəni multimedia xüsusiyyətləri olan 
informasiyaların paylanması ilə turistik informasiyanın istifadəsi və təqdimi 
dəyişir. 

 Turizm sənayesinin ayrı-ayrı ünsürləri və destinasiyaları arasında əla-
qələrin təmin edilməsi günümüzün ən başlıca zərurətlərindən biridir. İnforma-
siya və kommunikasiya texnologiyalarındakı inkişaf, beynəlxalq sahədə xidmət 
göstərən hotel və restoran müəssisələrinin inteqrasiyasına və davamiyyətinə 
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yardımçı olan texnologiyalar kimi dəyərləndirilir. Texnologiya, qlobal olaraq 
əlaqələrin yaranmasını mümkün edir. Gələcəkdə turizm müəssisələrinin infor-
masiya bazalarının inteqrasiyası nəzərdə tutulur. Yeni informasiya mənbələri 
formalaşacaq və müştərilərin məlumatları daha yüksək səviyyəli sistemlərdə 
saxlanıb kontrol edilə biləcəkdir. Personallara aid məlumatlar da oxşar şəkildə 
saxlanaraq avtomatik informasiya sisteminə daxil ediləcəkdir. 

Dünyadakı qloballaşma təsirləri ilə turizm sənayesi və informasiya-
kommunikasiya texnologiyaları arasındakı əlaqə qüvvətlənir. Bu proseslər zə-
minində turizm sənayesində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının 
istifadəsinin artacağından və mürəkkəbləşəcəyindən söz etmək mümkün ola-
caqdır. Məsələn, məhsul və ya xidmətlərin modifikasiyalarında və yenidən 
qurulmasında informasiya texnologiyalarından istifadə ediləcəkdir. Bununla 
yanaşı, məhsul və ya xidmətlərin müştəriyə çatdırılmasında yeni sistemlər in-
kişaf etdiriləcək və ya gəliştirilən sistemlər dəstəklənəcəkdir [3]. İnnovativ fi-
kirlərin bu kontekstdə həyata keçirilməsində, əməliyyatlarda qarşılaşılan prob-
lemlərə innovativ yanaşma həlli axtarmaqda, sistemi innovativ şəkildə inkişaf 
etdirməkdə və bu şəkildə rəqabət üstünlüyünü təmin etməkdə informasiya 
texnologiyaları istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticəsi. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları və 
vasitələrində yaranan yeniliklərin tətbiqinə açıq fikirli olan hotel və restoran 
müəssisələri bu sahənin inkişafını təmin edə bilər.  Bu məqsədlə hotel və resto-
ranlar həm öz personalı ilə, həm də müştərilər ilə əlaqədə informasiya texnolo-
giyalarından istifadə edə bilər ki, bu da onların fəaliyyət keyfiyyətini artırmış 
olar. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları məhsulları təklif edən 
müəssisələr güzəştlərin tətbiqi hesabına sahibkarların (böyük və kiçik hotellə-
rin) bu sahəyə daha çox kapital yönəltməyə imkan vermiş olardı. Hazırda qo-
naqpərvərlik sənayesində istifadə edilən məhsullar öz əhəmiyyətini saxlasa da, 
bu istiqamətdə atılan yeni addımların inkişafı üçün sərmayə qoyan sahibkarlara 
güzəştlərin tətbiq olunması vacibdir. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ И  
КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСТИНИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Г.Б.СОЛТАНОВА 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье раскрываются отрасли и новшества использования информационных и 

коммуникационных технологий в гостиничном хозяйстве, отрасли использования искус-
ственного интеллекта в гостиничных предприятиях (экспертный анализ, лингвистиче-
ский анализ, роботы). В работе дана перспектива  использования информационных и 
коммуникационных технологий. 

 
Ключевые слова: е-туризм, е-запасы,  лингвистический, инновативный, мульти-

медия, интеллект.  
 

PERSPECTIVES OF INFORMATION  
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE HOTEL INDUSTRY 

 
H.B.SOLTANOVA  

 
SUMMARY 

 
The article explains the use of information and communication technologies in the hotel 

industry, innovations, the use of artificial intelligence in hotel enterprises (expert analysis, lin-
guistic analysis, robots). The work shows the perspectives of information and communication 
technologies. 

 
Keywords: e-tourism, e-supply, linguistic, innovative, multimedia, intellect. 
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Xəzər dənizi özünün zəngin təbii sərvətləri ilə dünya bazarlarında yüksək qiymətlən-

dirilir. dənizin qapalı olması hidroloji xusüsiyyətləri körfəzləri belə sərvətlərin yetişdirilmə-
sində əhəmiyyətli yer tutur. Məqalədə bioloji növlər içərisində fito və zooplanktonlar, nektonlar 
və bentosların formalaşdığı coğrafi mühüt yayılması qiymətli ağ balıqların yetişdirilməsi, ov-
lanması, sahil zonalarında emalı və satış bazarına çıxarılmasının iqtisadi coğrafiyasından 
bəhs  edilir. 

 
Açar sözlər: Xəzər dənizi, bioehtiyatlar, nərəkimilər, balıqartırma, konvensiya, Dövlət 

proqramı. 
 

Giriş. Müstəqillik illərində Azərbaycan iqtisadiyyatının dirçəldilməsin-
də əhalinin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasında Xəzər dənizinin sərvətləri – 
neft, qaz və qisməndə bioehtiyatları müstəsna  rol oynadı. Məhz bu ehtiyatlar 
ölkəmizin dünya bazarlarına çıxışını, əldə edilən  vəsaitlərdən əhalinin yaşayış 
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına sənayə sahələri,  aqrar kompleksləri, nəqliyyat, o 
cümlədən dəniz nəqliyyatı infrastrukturunun inkişafı, bazar iqtisadiyyatı tə-
ləblərinə uyğunlaşdırılması və s. əhəmiyyətli rol oynadı. Azərbaycan Respub-
likası regionlarının sosial iqtisadi inkişafının Dövlət Proqramlarının hazırlan-
ması və reallaşdırılmasında olkədə ərzaq təhlükəzisliyinin təmin olmasında Xə-
zərin sərvətləri yeni imkanlar açdı. 

Xəzər dənizinin bioehtiyatlarının “İqtisadi Coğrafiyası”nın tədqiqi xü-
susiyyətləri onun elmi anlayışında aydınlaşdırılma aparılmasına tələbat yaradır. 
Qeyd edilməlidir ki, iqtisadi coğrafiya istər dənizdə, istərsə də quruda insan-
ların təsərüffat fəaliyyətini, onların məkanda paylanması, qanuna uyğunluq-
larını, amillərini və xüsusiyyətlərini tədqiq  edir. Belə  elmi yanaşma əsasında 
Xəzərin bioehtiyat növlərinin – fito və zooplankton, nekton və bentosların 
tərkibi yayıldıqları dəniz sahələri ovlanmış məhsulların həcmi və dinamikası 
tədqiq edilmişdir. Bioehtiyat növlərinin mühafizəsinə mənfi təsir göstərən 
çirkli su mənbələrini və onun qarşısının alınması sahil olkələri tərəfindən 
alınması tədbirləri göstərilir. 
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Tədqiqat materialları və üsulları. Tədqiqat üçün müəllif magistratura 
təhsili illəri ərzində Xəzər dənizi və onunla bağlı Azərbaycan və rus dillərində, 
AMEA-nın akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda toplanmış elmi 
ədəbiyyatlardan istifadə edilmişdir. Həmçinin regionların sosial iqtisadi inkişaf 
sahəsində Dövlət Proqramları, Balıqçılıq haqqında  qanunun icrası, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Xəzər dənizi ilə bağlı elmi 
tədqiqat institutları və Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin materiallarından 
istifadə edilmişdir. Məqalənin hazırlanmasında tarixilik, müqayisəli təhlil, sta-
tistika metodu, kartoqrafiya, rayonlaşdırma, klaster metodlarından  istifadə 
edilmişdir. Bu  metodların istifadəsi  əsasında Xəzərin bioehtiyatlarının növləri 
və istifadəsinin həcmi, coğrafi yayılması, mühafizəsi və perspektivləri tədqiq 
edilmişdir.   

Mövzunun oyrənilməsi. Azərbaycan alimlərinin apardıqları tədqiqat-
lar, Xəzərin oyrənilməsinin mühüm mərhələsini təşkil edir. Xəzər dənizinin 
fiziki coğrafiyası Q.Gül, N.Ş.Şirinov, R.M.Məmmədov, bioloji ehtiyatları 
V.Ə.Salmanov, Z.M.Quliyev, R.Ü.Qasımov, İqtisadi coğrafi aspektləri Ç.N.İs-
mayılov, sahil  zonalarında turizmin inkişafı V.Dərgəhov və b. tərəfindən öy-
rənilmişdir (3). 

Təhlil və müzakirə. Avrasiyanın qovşağında yerləşən Xəzər dənizi 
dünyanın  ən böyük qapalı su hövzəsidir. Dənizin əhatəsi, geoloji quruluşu, ona 
tökülən çayların,  hidroloji xüsusiyyətləri, səviyyəsinin tərəddüdləri onu unikal 
təbii sərvət növləri, neft qaz, duz, qiymətli nərə balıq növləri zənginliyinə 
əsaslı təsir göstərmişdir. Xəzər dənizi əbədi olaraq Azərbaycanın dayağı olmuş, 
onun sənayesinin, balıq emalı müəssisələrinin, transnəqliyyat növlərinin in-
kişafına, sahilində yerləşən Bakının formalaşaraq iri  aqlomerasiyaya çevrilmə-
sində müstəsna rol oynamışdır. Xəzər dənizinin sərvətlərinin istifadəsi Azər-
baycanın müstəqilliyini, sosial-iqtisadi inkişafını, xarici ixracatının əsasını 
təşkil etmişdir. Xəzər dənizinin  öyrənilməsinə  çox  qədim  zamanlardan baş-
lanmışdır. Eramızın əvvəllərində onun  öyrənilməsində yunanlar, orta əsrlərdə 
ərəblər, 17-ci  əsrdən ruslar, göstərilən və müasir dövrlərdə Azərbaycan alim-
lərinin tədqiqatları ilə davam etdirilməkdədir. 

İqtisadi coğrafiya istər quruda, istərsə də dənizdə insanların təsərrüfat 
fəaliyyətlərini, onların məkanda paylanması  qanununa  uyğunluqlarını amilləri 
və s. xüsusiyyətlərini tədqiq edir. Deməli, dənizin iqtisadi coğrafiyasının, quru-
nun iqtisadi coğrafiyasının tərkib hissəsi olub, əmək bölgüsünün qanununa  uy-
ğunluqlarını,  inkişafını, fəaliyyətini tədqiq edir və eyni metodlarından istifadə 
edir. Bununla da dənizin iqtisadi coğrafiyasını fiziki coğrafiya ilə birlikdə “Mə-
kanın bir hissəsini” öyrənmiş  olur. Məsələn, təsərrüfat sahələrinin ərazidə for-
malaşması qanununa uyğunluğu təkcə “quru” və yaxud təkçə “dəniz”i deyil, 
onların birliyini əhatə edir. Dəniz təsərrüfatı fəaliyyətinə lazım olan istehsal və 
emal müəssisələri nəqliyyat – liman  infrastrukturu və s. sahələr yerləşdiyi sahil 
zonaları ilə əlaqəli kompleks əmələ gətirir. Konkret olaraq Xəzər dənizi sə-
viyyəsinin tərəddüdlərindən ən çox zərər çəkənlərin biridə onun sahilindəki 
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dəniz limanları və emal müəssisələri olurlar. Beləliklə, “quru”nun iqtisadi coğ-
rafiyasında istifadə edilən metodiki vasitələrdən, dənizlərin sərvətlərindən 
kompleks istifadə edilməsi,  dəniz  sahili sənaye nəqliyyat-liman infrastruktur-
larının ətraf ərazilərdən daxil olan çirkli suların və s. tədqiqində önə çəkilir. 
İqtisadi-coğrafi tədqiqatlar metodlarında: təsviri tarixilik, müqayisə, təhlil, 
balans, dəniz resurs silsiləsi və bioloji məhsuldarlığın tədqiqi, klaster, dəniz 
məhsulları istehsalının  ixtisaslaşma və  təmərküzləşmə əmsalları, çox çeşidli 
dəniz məkanının nizama  salınmasının  rayonlaşdırma, kartoqrafiya, kəmiyyət, 
aero-kosmik və b. göstərmək olar. 

Göstərilən iqtisadi-coğrafi tədqiqat metodları vasitəsi ilə quru ərazi-
lərdəki kimi həm də dəniz-əhali-təsərrüfat elementləri, aralarındaki əlaqələrin 
münasib şəkildə qurulması tədqiq edilir. Dənizlərin iqtisadi coğrafi tədqiqi  
aşağıdakı obyektlərini əhatə edir: dənizlərin sahəsi, sahil xəttlərinin quruluşu 
və uzunluğu, şelf zonaları, dalğalıq şəraitinin təsirini, mineral və bioloji ehti-
yatlarının (zoo və fitoplanktonlar, xərçəng kimiləri, balıqlar) həcmi, yayıl-
masını, sahil zonalarında dəniz məhsullarının emalı, qablaşdırılması, nəqliyyat-
liman təsərrüfatları və s. aid edilir.  

Neft qaz ehtiyatları ilə bərabər Xəzər dənizi həmçinin bioloji sərvətlərlə 
də zəngindir. Xəzər dənizinin bioloji sərvətləri onun geoloji inkişaf dovrü ər-
zində və dünya okeanından ayrıldıqdan sonra özünəməxsus bitki və heyvanat 
aləmi yaranmışdır. Bioloji sərvət dedikdə ona flora və fauna – balıqlar, suiti, 
xərcəng, yosun və s. başa düşülür. Bioloji ehtiyatların dənizdə yayılması onun 
hidroloji xüsusiyyətləri, qida maddələrinin qeyri-bərabər paylanması və üzvi 
maddələrin minerallaşma səviyyəsi müəyyən edir. Xəzər dənizinin bioloji 
sərvətləri 800 fauna və 500 flora növlərindən ibarətdir (6). 

 Xəzər dənizinin bioloji resursları 1809 növ və qruplarda təmsil olun-
muşlar. Mənşəyinə görə: avtoxton fauna - seld, xulu, nərə kimilər, xərçənklər 
və s.; arktik növlər-ağ balıq, xəzərlososu, suiti, xərçəngəbənzərlər və s.; aralıq 
dənizin növləri -iynə-balıq, aterina, krevetka və s.; şirinsulu (13).   

Xəzərdə bitkilərin 733 növü aşkar edilmişdir, onlardan, anсaq 5 növü 
çiçəklənən, qalanları yosunlardır. Yosunların ümumi sayının 449 növü plank-
tonlarda məskunlaşmışdır, onlardan: Onlara Xəzərin hər yerində rast gəlinir  və 
onlar dənizin ümumi məhsuldarlığında vaсib rol oynayırlar.  

Xəzər dənizində fitoplanktonun məhsulunun kütləsi 2 - 2,2 mlrd. t-dur. 
Xəzərdə zooplanktonun 315 növünə rast gəlinir (13).  

Xəzər zoobentosunda sərbəst hərəkət heyvanların 809 növü (parazitik 
növlər daxil edilmir) aşkar edilmişdir, onlardan 502 növ mikrobentosun, 307 
növ isə makrobentosun payına düşür. Bentos heyvanları içərisində növünə görə 
üstünlüyü infuzorilər (305), ostrakodlar (88) və malyuskalar (119) təşkil 
edirlər. Geoloji monitroinq zamanı neft çirklənmənin indikatoru olan makro-
bentos heyvanları əsas əhəmiyyət kəsb edir (4).  

Xəzər dənizində balıqların 101 növü qeydə alınmışdır. Xəzər ixtiofau-
nasının məhdud sayı onun kəmiyyət baxımından yaxşı inkişaf etməsi ilə 
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kompensasiya olunur. Xəzər dənizinin bioehtiyatlarının formalaşmasında üzvü 
maddələrin minerallaşması və biogen elementlərin regenerasiyasının təşkilində 
və həmçinin onların maddələr dövranına daxil olmasında mikroorqanizmlərin 
rolu əhəmiyyətlidir. Bu mikroorqanizmlər dənizin öz özünə təmizlənmə pro-
sesində mühüm rol oynayırlar (8). 

Sözsüz ki, Xəzər dənizi ilk növbədə özünün balıq ehtiyatları ilə fərq-
lənir. Xəzər dənizində 124-dən 153-dək balıq növü var. Onlardan 81-i ende-
mikdir və yalnız Xəzər dənizində yaşayırlar (10). Xəzər dənizi ixtiofaunası 
yüksək məhsuldarlığıı ilə Cənubi Avropa dənizlərindən fərqlənir.  

Cədvəl 1 
Xəzər dənizində balıqların biokütləsi 1 

Balıqların növləri və qrupları Min ton % 
Nərəkimililər 890 30.5 
Siyənək 30 1.0 
Kilkə 1500 51.4 
Yarımkeçici balıqlar (külmə, çapaq, çəki, xəşəm, sıf) 200 6.9 
Çay balıqları (durna balığı, naxa, qızılüzgəc, poru, 
xanı balığı, daban balığı) 

140 4.8 

Kürə 3 0.1 
Gümüşcə 3 0.1 
Aterina 100 3.4 
Xulkimilər 50 1.7 
Cəmi: 2916 100 
Mənbə: Гасымов А.К. Экология Каспийского моря. – Баку: Изд-во АзерНИРО, 1994,  238 с. . 

 

Növ və yarımnövlər arasında Xəzər dənizində başlıca yeri xulkimilər 
(35,6%), çəkikimilər (22,7%) və siyənəkkimilər (17,8%) tutur. Onların payına 
dənizdə olan ixtiofaunanın 76%-dən çoxu düşür. Daha çoxsaylı endemik for-
malar siyənəkkimilər qrupunda yayılmışdır. Xəzər dənizində sənayə əhəmiy-
yətli  nərələr  (bölgə, kələmo, uzunburun), külmə, çapaq, siyənək, cəki, sıf, xa-
na, xəşəm-ziyad, şahmahı, Xəzər ilan balığı, dəniz iynəsi və bir çox başqa balıq 
növləri yaşayır. Bu balıqlar adi duzlu suda yaşayan balıqlardan başlamış şirin 
şay suyunda həyat keçirən balıqlara qədər çoxlu növləri vardır. Öz həyat tər-
zinə görə Xəzərdə yaşayan balıqlar üç qrupa bölünür: keçici balıqlar, yarım-
keçici balıqlar və dəniz balıqları (2). 

Cənubi Xəzərdə balıqçılığın taleyi həmişə Kür çayı ilə sıx bağlıdır. Belə 
ki, bu su hövzəsi il boyu, hətta qış fəslində belə, qiymətli vətəgə balıqlarının 
çaya daxil olmasına və nəsil verməsinə imkan yaradır. 

Xəzər dənizində tutulan ayrı-ayrı balıq növlərinin miqdarındada də-
yişikliklər baş vermişdir, əsasən nərə tipli, kilkə balıqlarında artım, siyənək, 
çapaq, sıf və s. balıqlarında isə kəskin sürətdə azalma baş vermişdir. 

Xəzər dənizində ovlanan kilkə balıgının miqdarı 1930-cu ildə - 39, 
1970-ci ildə - 4282 sentner olmuşdur. 2000-ci ildə - 186, 2018 ci ildə isə 1.1 
min ton təşkil etmişdir. 

Azərbaycanın sahil sularının əlverişli mühiti kilkə balığının daha geniş 
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inkişafına şərait yaratmışdır, əsasəndə Kür çayının buraya çoxlu üzvü maddə-
lərin gətirilməsi nəticəsidir.  

Son 5 ildə balıq və balıq məhsulları istehlakının 21% artmasına baxma-
yaraq, adambaşına düşən balıq qida məhsullarının istehlakı azalıb. Balıqçılıq 
və balıq emalı sənayesinin dirçəldilməsi üzrə qarşıda bir çox işlər görülməlidir. 

Şimaldan cənuba doğru suyun duzluluğunun dəyişilməsi (artması) və 
mineral maddələrin paylanma xüsusiyyətləri balıqların qida məhsullarının ya-
ranmasına, növünə və həcminə birbaşa təsir göstərir. Vətəgə balıqlarının coğ-
rafiyası da buna uyğun olaraq müəyyən edilir. Xəzərdə balıqların əsas kütləsi 
sahilyanı zonalarda məskən salmışdır. Onlar başlıca olaraq dənizin 50 - 75 metr 
dərinliklərində yaşayırlar. Vətəgə balıqlarını burada əsasən kilkə, nərəkimilər 
və siyənəkkimilər təşkil edir.  

Nərəkimilərin yayılma sahəsi - Şimali Xəzərin şelf zonası, Orta Xəzərin 
qərb hissəsi və Cənubi Xəzərin şərq hissəsidir. Qış dövründə nərəkimilər əsa-
sən Orta və Cənubi Xəzərə çəkildikləri halda, yazda su tədricən isindikcə şima-
la doğru hərəkət edirlər. Nərəkimilər kürü tökmək üçün başlıca olaraq Şimali 
Xəzər və Volqa çayına miqrasiya edirlər (5). Digər iri çaylar istiqamətlərində 
nərəkimilərin hərəkəti nisbətən azdır. Bütün bunlara uyğun olaraq nərəki-
milərin ovlanmasının paylanma dərəcəsi xeyli fərqlidir. Ən çox nərə ovu Xəzər 
- Volqa bölgəsinin payına düşür. Bu göstərici 69% təşkil edir. Digər yerlərdə 
nərəkimilərin ovu müvafiq olaraq Xəzər - Uralda 21%, Xəzər - Kürdə isə 0,9% 
təşkil edir. Nərəkimilərin ovunun ildən-ilə azaldığını və dünya üzrə onun ovu-
nun 95%-nin Xəzər dənizinin payına düşdüyünü nəzərə alsaq, onda bu nadir 
balıq növünün mühafizəsinin necə böyük əhəmiyyət daşıdığı aydın olar. Yalnız 
son on il ərzində nərəkimilərin ovu təxminən 10 dəfə, o cümlədən son 5 ildə 2 
dəfə azalmışdır. Əgər 1985-ci ildə nərəkimilərin ovu 28,5 min ton olmuşdursa, 
artıq 2003-cü ildə 1,5 min tona qədər azalmışdır. Son 25 ildə balıq ovunun əsa-
sını kilkə təşkil edir. 1980-ci illərdən başlayaraq onun xüsusi çəkisi ümumi ba-
lıq ovunda 75%-i ötmüş və hazırda 96%-ə çatmışdır. Bununla belə, digər balıq 
növləri kimi, kilkə ovu Xəzər dənizində əsas balıq növlərinin ovundan çoxdur.  

Ümumiyyətlə, 2000-2018-ci illər ərzində Azərbaycanda hüquqi və 
fiziki şəxslər tərəfindən ümumilikdə 2018-cu ilin məlumatına görə 6189 ton 
balıq ovlanmışdır ki, bu da 2000-ci ildəkindən 3,2 dəfə çoxdur. Onlardan bu 
illər ərzində balıq və digər su bioloji resurslarından istifadə qaydalarına 
müvafiq olaraq, ölkədə 2018-cu ildə 151 hüquqi və fiziki şəxsə balıq və digər 
su bioloji resurslarının kvota üzrə ovlanmış balıq 1614 ton olmuş və 2000-ci 
illə müqayisədə 91,4 faiz az balıq ovlanmışdır. 

2019-cu ildə isə balıq və digər su bioloji resurslarından istifadə qay-
dalarına müvafiq olaraq, ölkədə 151 hüquqi və fiziki şəxsə balıq və digər su 
bioloji resurslarının ovu üçün verilmiş 1185,8 ton kvotaya qarşı 1176,6 ton və 
ya 2018-ci illə müqayisədə 27,1 faiz az balıq ovlanmışdır. Ovlanmış balığın 
694,0 tonu kilkə, 105,7 tonu kütüm, 81,3 tonu siyənək, 69,9 tonu kefal, 59,7 
tonu külmə, 40,8 tonu çapaq, 45,4 tonu çəki, 20,0 tonu dabanbalığı, 10,0 tonu 
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sıf, 8,2 tonu şamayı, 5,0 tonu naxa, 3,4 tonu qarasol, 2,0 tonu xəşəm, 31,2 tonu 
digər balıq növlərinin payına düşmüşdür. 2019-cu ildə balıqçılar tərəfindən 
kvota üçün 101,6 min manat ödənilmişdir (15). 

Kvota üzrə ovlanmış balıq da nəzərə alınmaqla hüquqi və fiziki şəxslər 
tərəfindən ümumilikdə 2019-cu ildə ilkin məlumata görə 63084 ton balıq 
ovlanmışdır ki, bu da 2018-ci ildəkindən 1,9 faiz çoxdur. 

2019-cu ilin əvvəlində balıqların ovlanmasında 1 ədəd kilkə ovu üçün 
nasosla təchiz edilmiş gəmi və 11 konus torla təchiz edilmiş gəmilər məşğul 
idi. Ov alətlərinin sayı isə bu il ərzində 2801 ədəd olmuşdur (15). 

2000-2018 illərdə Azərbaycanda kvota üzrə ovlanan balıq növləri haq-
qında məlumat aşağıdakı cədvəldə verilir (cədvəl 2). 

Cədvəl 2 
Kvota üzrə ovlanmış balıq növləri (2000-2018 illər, ton)1 

Balıq növləri  2000 2005 2010 2015 2018 
Ovlanmış balıq– cəmi 18812 9018 1143 626 1614 

o cümlədən:   
çapaq 59 67 68 27 55 
çəki 101 25 47 41 48 
karas (daban balığı) 4 3 23 13 31 
külmə 8 33 34 54 69 
kütüm  - 18 54 116 112 
xəşəm  1 2 3 0,2 3,0 
durna balığı 28 8 - - - 
kefal 3 15 62 78 85 
naxa 9 4 4 1 5 
sıf 5 41 20 5 21 
xul balığı - 2 1 - - 
nərəkimilər 70 85 2 - - 
qızılxallı (farel) - - - - - 
siyənək 1 60 90 118 82 
kilkə 18520 8637 708 138 1073 
qarasol - 2 6 4 3 
şamayı - 5 14 4 14 
digər balıq növləri 3 11 7 27 13 

1 Mənbə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. Statistik məcmüə.  
ARDSK. 9№-li kiçik müəssisə.  2019. 642 s. 

 
Kvota üzrə tutulmuş balıqların növlərindədə fərqlər vardır. 2000-2018-

ci illər ərzində yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi kvota üzrə tutulmuş balıqlarda bu 
illər ərzində 91,4 faiz azalma müşahidə olunmuşdur. Cədvəldən görünür ki, bu 
illər ərzində ən şox ovlanmış balıq kilkədir. Digər balıq növləri isə bir yerdə 
541 ton təşkil etmişdir. Kilkədən sonra kütüm (112 ton), kefal, siyənək, külmə  
və s.   

Şəkildə göründüyü kimi bu illər ərzində ən çox kvota üzrə ovlanan  ba-
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lıq növü kilkədir. Bu balıq növü ümumi ovun 67 faizini (1073 ton) təşkil edir 
(1). 

 
Şək.   Ovlanmış balıqların, kilkənin payı 

 
Su hövzələrində balıq ehtiyatlarının süni yolla artırılması və bərpası, 

müxtəlif balıq növlərinin yetişdirilməsi, eləcə də onların mühafizəsi əhalinin 
ərzaq məhsulları ilə davamlı və dayanıqlı təminatına yönəlmiş tədbirlərdəndir. 
İldən-ilə də bu sahənin inkişafına ayrılan investisiya artmaqdadı. 

2000-2018-ci illər ərzində Azərbaycanda vətəgə sahələrində balıqların 
artırılması və mühafizəsi işlərinin yerinə yetirilməsinə ayrılan xərclər 23,4 dəfə 
artmışdır, yəni 124,8 min manatdan 2922,7 min manata çatmışdır. Xərclənən 
vəsaitin 91,8 faizi süni balıqartırma müəssisələrinin fəaliyyətinə, 8,1 faizi 
balıqçılıq təsərrüfatları üzrə meliorasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi 
işlərinə xərclənmişdir (15). 

2019-cu ildə isə ölkədə vətəgə sahələrində balıqların artırılması və 
mühafizəsi işlərinin yerinə yetirilməsinə 2268,3 min manat vəsait sərf olun-
muşdur. Həmin vəsaitin 89,7 faizi süni balıqartırma müəssisələrinin fəaliy-
yətinə, 10,3 faizi isə balıqçılıq təsərrüfatları üzrə meliorasiya tədbirlərinin hə-
yata keçirilməsi işlərinə xərclənmişdir. Ümumiyyətlə, ölkə ərazisində 10 balıq-
artırma müəssisəsi fəaliyyət göstərir (Xıllı nərə  balıqartırma, Şirvan nərə ba-
lıqartırma, Kür-Ağzı nərə balıqartırma, Kiçik Qızılağac balıqartırma və s) (14). 

Xərclərin artmasına baxmayaraq balıqartırma müəssisələri tərəfindən 
təbii su hövzələrinə və anbarlarına buraxılan balıq körpələrinin sayında kəskin 
azalma müşahidə olunur. Bunu aşağıdakı cədvəldə görə bilərik (cədvəl 3). 

Cədvəlin təhlilində görürük ki, 2000-2018-ci illər ərzində su həvzələ-
rinə və anbarlara buraxılan balıq körpələrinin sayı 91.4% azalmışdır, o cüm-
lədən nərəkimililər 57%, çəkikimilər - 92.5%, yalnız qızıl balıqda bu illər 
ərzində 2,6 artım müşahidə olunmuşdur. 

2019 ildə balıqartırma müəssisələri tərəfindən təbii su hövzələrinə və 
anbarlarına buraxılan 131,7 milyon ədəd balıq körpələrinin 127,8 milyon ədədi 
bitki ilə qidalanan balıq körpələrinin, 3,4 milyon ədədi çəkikimi balıq körpə-
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lərinin, 0,3 milyon ədədi nərəkimi balıq körpələrinin və 0,2 milyon ədədi qı-
zılbalıq körpələrinin payına düşmüşdür (14). 

Cədvəl 3 
Vətəgə əhəmiyyətli balıq körpələrinin  

təbii su hövzələrinə və anbarlarına buraxılması   (min ədəd)1 
Balıq növləri 2000 2005 2010 2015 2018 

Cəmi 531300 450396 436583 396002 45494 
o cümlədən: 
nərəkimilər 17850 16953 1523 6620 7663 
qızıl balıq 50 113 174 180 143 

çəkikimilər 502300 427500 429186 385002 37688 
bitki ilə qidalanan balıqlar 11100 5830 5700 4200 - 
1 Mənbə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. Statistik məcmüə.  
ARDSK. 9№-li kiçik müəssisə.  2019. 642 s. 

 
Bunun əsas səbəblərindən biri dənizin çirklənməsi və suyunun biokim-

yəvi tərkibinin dəyişməsidirsə, dənizə buraxılan balıq kürülərinin sayının 
əvvəlki illərlə müqayisədə dəfələrlə azalması, əvəzində isə qeyri qanuni balıq 
ovlanmasının intensiv xarakter almasıdır. Digər səbəb dənizin səviyyəsi aşağı 
düşdüyü zaman şorluğu artır, balıqların sahil zonalarında qidalanma bölgə-
lərinin məhsuldarlığı və sahəsi azalır, səviyyəsi qalxdıqca isə suların, xüsusilə 
böyük çayların delta bölgələrinə yanaşan sahələrdə şorluğu azalır, yem ehtiyatı 
artır. Problemin əmələ gəlməsində bioloji çirklənmənin də payı var. Söhbət 
Volqa-Don kanalı vasitəsilə Azov-Qara dəniz hövzəsindən gələn yad orqa-
nizmlərdən gedir. Belə ki, bu yaxınlarda Türkmənistana aid sektorda medu-
zalar (aurella aurita, mneniopsis leudyi) aşkar edilmişdir. Bu meduzalar Xə-
zərdə çoxalaraq vətəgə əhəmiyyətli iri balıqların qidasını yeyib tükəndirir. 
Məsələn, bu meduzalar kilkə ilə qidalanırlar. Kilkənin azalması paralel olaraq 
onlarla qidalanan müxtəlif su heyvanlarının sayca azalmasıyla nəticələnir (16). 

Xəzər dənizinin ətraf mühitinin və resurslarının birgə qorunması və 
idarə edilməsinə olan ehtiyac, sahilyanı dövlətlər üçün gündəmdə duran vacib 
məsələlərdən biri sayılır və bu dövlətlər (Rusiya Federasiyası, İran İslam Res-
publikası, Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan Respublikası və Türkmənistan 
respublikası Xəzərin mühafizəsi üçün birgə əməkdaşlığa böyük maraq göstər-
məyə başladılar. 1998-ci ildə, regional kompleks proqram kimi, Xəzər dəni-
zinin ekoloji şəraitinin pisləşməsini dayandırmaq və Xəzəryanı ölkələrin 
əhalisinin uzunmüddətli xeyri naminə davamlı inkişafı təşviq etmək məqsədi 
ilə, BMT-nin himayəsi altında Xəzər Ekoloji Proqramı (XEP) yaradıldı (11).  
Bu proqram Xəzəryanı dövlətlərin danışıqlar aparmaq və Çərçivə Konven-
siyasını yekunlaşdırmaq istiqamətində həyata keçirdikləri səylər üçün əsas tərəf 
müqabilinə çevrildi. Xəzər Dənizinin Dəniz Ətraf Mühitinin Mühafizəsi Haq-
qında Çərçivə Konvensiyası, Xəzər regionunda ətraf mühitin qorunması üçün 
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ümumi tələblər və institusional mexanizmi tənzimləyən, Xəzər dənizi ətrafında 
yerləşən beş dövlətin beşi tərəfindən ratifikasiya edilmiş ilk hüquqi sazişdir. Bu 
Konvensiya Xəzərin ətraf mühitinin bütün çirklənmə mənbələrdən qorun-
masına çalışmaqla yanaşı, Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi, 
bərpası və mühafizəsi hədəfini güdür(12). 

Bunlarla yanaşı, olkəmizdə balıq sərvətlərinin mühafizəsi üçün Azər-
baycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Su Hövzələrin-
də Bioloji Resursların Artırılması və Mühafizəsi Departamenti yaradılmışdır. 
Balıq təsəruffatının inkişafı üçün bir çox tədbirlər görülmüşdür. Azərbaycanda 
həvəskar ovçuluq da inkişaf etdirilir. Bu sahənin inkişafı 2014 ildə qəbul olun-
muş "Balıqçılıq haqqında" qanunla tənzimlənir. Kürütökmə miqrasiyası zamanı 
balıq ovu qadağan olunur. Həvəskar ovçuluq üçün nərələr və qızıl balıqlar 
qadağandır. "Balıqçılıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
əsasən ölkəmizdə balıq ovunun tənzimlənməsi və brakonyerliklə mübarizə 
vəzifələrinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan 
Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi həyata keçirir (16). 

Azərbaycanın nərə balıqların mühafizəsi və ticarətinin tənzimlənməsi 
üzrə əməkdaşlıqda bir neçə beynəlxalq qurumları ilə birgə fəaliyyət göstərir - 
FAO (BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı), CİTES Konvensiyası 
("Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin 
beynəlxalq ticarəti haqqında" Konvensiya), İnterpol, BMT-nin Ətraf mühit 
üzrə Proqramı və s. 

Bütün bu tədbirlər, o vaxt nəticə verər ki, Xəzər dənizinin sərvətlərini 
qənaətlə, təbiyyətini qorumaqla həyata keçirilsin. 

Nəticə və təkliflər 
 İlk dəfə bioehtiyatların iqtisadi coğrafiya baxımından təhlili aparılmışdır. 
 Xəzər dənizi Azərbaycanda fiziki, iqtisadi coğrafiya, hidrologiya elmlərinin 

inkişafında əsaslı rol oynamışdır. 
 Dənizin təbii sərvətləri – neft, qaz ehtiyatları, bioloji ehtiyatları, o cümlə-

dən qiymətli nərə balıq növlərini ölkəmizin müstəqilliyinin möhkəmlən-
məsində, ərzaq təminatında dayaq olmuşdur və indi də davam edir. 

 Bioloji ehtiyatların növləri, dənizdə yayılmasının iqtisadi coğrafiyasının 
xüsusiyyətləri aşkar edilmişdir. 

 Bioloji  ehtiyatların ovlanmasında baş verən dəyişikliklər, mühafizəsinin 
təşkili, perspektiv inkişaf istiqamətləri elmi əsaslarla müəyyənləşdirilmişdir 
və i . a.  

 Müstəqillik illərində Xəzər dənizi bölgüsünün aparılması sahil ölkələrin 
bioehtiyatlarının istifadəsi və mühafizəsi problemlərinin həlli təhlil edilmiş-
dir.  
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БИОРЕСУРСОВ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
 

У.ИСМАЙЛОВА, Ф.ГАСЫМОВА 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Каспий богат природными ресурсами, которые высоко оцениваются на мировом 
рынке, а также, осетровыми видами рыб являющимися биологическими ресурсами моря. 
Несмотря на то, что море является внутренним, его гидрологические особенности, зали-
вы занимают важное место в разведения этих ресурсов. Рассмтатриваются экономико-
географические аспекты географической среды, где формируются бентос, нектон, фито 
и зоопланктоны входящих в состав биологических ресурсов и их распространение, раз-
ведение ценных видов, их улов, переработка в прибрежных зонах и выход на рынок 
сбыта.  

 
Ключевые слова: Каспийское море, биоресурсы, осетровые, рыбоводство, кон-

венция, госпрограмма. 
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ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL ASPECTS  
OF THE USE OF BIOLOGICAL RESOURCES OF THE CASPIAN SEA 

 
U.ISMAYILOVA,  F.GASUMOVA 

 
SUMMARY 

 
 The Caspian is rich in natural resources that are highly valued in the world market, as 

well as sturgeon fish species that are biological resources of the sea. Even though the sea is 
inland, its hydrological features and bays play an important role in the development of these 
resources. The economic and geographical aspects of the geographic environment, where 
benthos, nekton, phyto and zooplanktons are formed, which are part of biological resources 
and their distribution, breeding of valuable species, their haul, processing in coastal zones and 
market entry are considered. 

 
Keywords: Caspian Sea, bioresources, sturgeon, fish farming, convention, state 

program. 
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NƏQLİYYAT SİSTEMİNİN ƏRAZİDƏ YARADILMASI VƏ 
İNKİŞAFININ NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI HAQQINDA 

 
N.T.AMİKİŞİYEVA  

Bakı Dövlət Universiteti  
aliyeva.miracle@mail.ru 

 
Təqiqatda nəqliyyatın ərazi təşkili sahəsində aparılan nəzəri işlərin təhlili verilmişdir. 

Nəzəriyyəçi tədqiqatçıların konseptual yanaşmaları əsasında, insanın məkanda fəaliyyətinin 
qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsinə dair qərb ölkələri alimlərinin tədqiqatlarının əhə-
miyyəti göstərilmişdir. Bununla əlaqədar, iqtisadi-coğrafiya elminin inkişafında, xüsusən nəq-
liyyat coğrafiyası sahəsində aparılan tədqiqatlarda alman alimlərinin araşdırmaları önə çə-
kilmişdir. Ərazidə nəqliyyat təminatının müəyyən edilməsi üçün bir çox kəmiyyət göstərici-
lərinin istifadə olunması göstərilmişdir.Bu məqsədlə araşdırmaların aparılmasında daha geniş 
istifadə olunan göstəricilərdən biri ərazinin nəqliyyat əlçatanlığı göstəricisidir. 

 
Açar sözlər: nəqliyyat sistemi, ərazi təşkili, nəzəri tədqiqatlar, alman elmi məktəbi, 

nəqliyyat əlçatanlığı. 
 

Giriş. Müasir dünyada cərəyan edən qloballaşma prosesləri dünya ba-
zarlarında işgüzar münasibətlərə və biznes əməliyyatlarının gedişinə böyük 
təsir göstərir. Bununla yanaşı, dünyada davam edən maliyyə-iqtisadi böhran, 
demək olar ki, bütün ölkələrin sosial-iqtisadi durumunun dəyişməsində, onların 
böyüklüyü və kiçikliyindən asılı olmayaraq, gözə çarpan dərəcədə mühüm rol 
oynayır. Bir qrup ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda  böhranın təsirı nisbətən 
az olmuşdur. Belə vəziyyəti ölkə daxilində aparılan uğurlu struktur islahatlarla, 
siyasi və sosial-iqtisadi idarəetmə sisteminin qurulması və tətbiqi ilə izah et-
mək olar. 

Qlobal miqyasda istehsal və istehlak proseslərinin mürəkkəbləşmə şə-
raitində iqtisadi əlaqələrin coğrafiyası dəyişməyə məruz qalır. İstehsal xərclə-
rinin azaldılması məqsədilə, istehsal olunan məhsulun komponentlərinin hər 
biri üçün fərqli yerlərdən istifadə edilməsi, istehsalın inkişaf strategiyasına uy-
ğun aparılır. Bu strategiyaya uyğun nəqliyyatın və yükdaşımların axınları təşkil 
olunur. 

Nəqliyyat sisteminin formalaşması və inkişafı bütövlüklə təsərrüfatın 
ərazi təşkilini müəyyənləşdirən istiqamətlərdən biridir. Formalaşan nəqliyyat 
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şəbəkəsı, təbii ki, yaranan sosial-iqtisadi və siyasi tələbatlardan irəli gəlir. Bu-
nunla yanaşı, nəqliyyat xətləri sxeminin elmi əsaslandırmaya uyğun aparılması 
daha yüksək iqtisadi səmərənin əldə edilməsinə imkan verir. Bu baxımdan, iq-
tisadi coğrafiyaya, o cümlədən insanın təsərrüfat fəaliyytinə dair nəzəri-meto-
doloji tədqiqatların nəzərdən keçirilməsi və təhlili vacib əhəmiyyət kəsb edir. 
Belə yanaşma, eyni zamanda, nəqliyyat sisteminin yaradılması və inkişaf xü-
susiyyətlərinə həsr olunmuş elmi araşdırmaların  metodoloji mahiyyətinin 
açıqlanmasına köməklik edəcəkdir. 

İnsanın məkanda fəaliyyəti nəticəsində müxtəlif istehsal və qeyri-
istehsal infrastruktur obyektləri yaradılir və nəticədə bizim yaşadığımız ətraf 
mühitin mənzərəsi köklü şəkildə dəyişir. Məkan-insan münasibətləri və baş 
verən dəyişikliklərin təkamülünün izahını, hələ XIX əsrin sonu və XX əsrin 
əvvəllərində, alman və fransız alimləri öz elmi araşdırmalarında açıqlamağa ça-
lışmışlar. Bu sahədə alman alimi Fridrih Ratsel və fransız alimi Vidal de Blaş 
coğrafiya elminin tarixinə öz adlarını yazmağa müvəffəq olmuşlar. F.Ratsel an-
tropocoğrafiya məktəbini yaratdığı halda, V.Blaş “insan coğrafiya”sının fransız 
məktəbini yaratmışdır. 

Görkəmli alman coğrafiyaşünası və antropocoğrafiya elmi məktəbinin 
banisi sayılan, Fridrih Ratsel coğrafi determenizm ideyasını irəli sürərək, qeyd 
edirdi ki, insan cəmiyyətində baş verən proseslər təbiətdə gedən proseslərə 
bənzəyir. Yaşayış məkanı (Ratsel bunu “Lebensraum” adlandırırdı) məhs coğ-
rafi mühitin xüsusiyyətləri ilə cəlbedici olur [3, 52]. F.Ratselin elmi baxışları 
və apardığı tədqiqatları bütövlükdə “coğrafi determinizm” nəzəriyyəsinə əsas-
lanırdı. Bu səbəbdən, onun fikrincə, “insan öz fəaliyyətini təbii mühitin xüsu-
siyyətlərinə uyğun təşkil etməlidir” [3, 54]. Daha dəqiq desək, F.Ratselin elmi 
paradiqmasına əsasən, insanın məkanda fəaliyyəti, başlıca olaraq, təbii şəraiti 
asılılığından irəli gəlirdi. Bir nəticə kimi, qeyd olunurdu ki, yaradılan yollar və 
istehsal obyektlərinin ərazi təşkili məhz coğrafi şəraitdən asılı olaraq forma-
laşır. 

F.Ratselin baxışlarına əsasən, bir çox hallarda, xalqların yaşadıqları 
mövcud məkanları, onların formalaşdığı ərazilərdən xeyli uzaqda olur. Daha 
əlverişli təbii mühitə malik olan ərazilərdə insan miqrasiyasını artırır. Miq-
rasiya axımları, eyni zamanda, nəqliyyat şəbəkəsinin coğrafiyasını formalaş-
dırır. Beləliklə, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, nəqliyyat xəttlərinin sıxlığının 
artması bilavasitə təbii amilin təsiri ilə əlaqədardır. 

Alman antropocoğrafiya məktəbinin elmi ideyaları ilə yaxından tanış 
olan, V.Blaş, təbii amillərə həddən çox əhəmiyyət verildiyinə görə, F.Ratseli 
kəskin tənqid edirdi. V.Blaş hesab edirdi ki, geosiyasi məkanda və ətrafımızda 
baş verən dəyişiklərdə insan başlıca rol oynayır. Əğər F.Ratselin nəzəriyyəsinə 
görə, inkişafda həlledici amil məkan (Raum) kateqoriyası çıxış edirsə, Vudal de 
la Blaşa görə, bu insan amilidir. O hesab edirdi ki, insan, qiymətləndirmədə tə-
biət kimi, vacib bir coğrafi amil kimi qəbul olunmalıdır. Bu ideyaya söykənə-
rək, V.Blaş “coğrafi possibilizm” (ingiliscə “possible” – mümkünlük) nəzəriy-
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yəsinin əsasını qoymuşdur. Başda V.Blaş olmaqla, fransız alimlərinin fikir-
lərinə görə, insan öz fəaliyyətini təbii mühitə uyğun quraraq, mövcud şəraitə 
adaptasiya olmalıdır. Beləliklə, V.Blaş, alman geosiyasi məktəbinin elmi ide-
yalarına qarşı çıxaraq, possbilizm nəzəriyyəsini coğrafiya elminə gətirmişdir. 
V.Blaşın nəzəri elmi baxışları, ümumləşdirilmiş şəkildə, “İnsan coğrafiyasının 
prinsipləri” adlı kitabda 1922-ci ildə  nəşr olunmuşdur [4]. 

V.Blaş, inkişaf prosesində insan amilinin vacibliyinə önəm verərək, 
xüsusi olaraq kommunikasiya xəttlərinin, o cümlədən yollar şəbəkəsinin in-
kişafına diqqət yetirilməsini vacib hesab edirdi. O qeyd edirdi ki, “kommuni-
kasiyalar dünyanın geosiyasi məkanınn formalaşmasında başlıca rol oynayır” 
[24, 194]. Onun fikrincə, məhz kommunikasiya əlaqələri təkamül prosesinin 
gedişini müəyyən edərək, insanın yaşayış məkanının genişlənməsinə gətirib 
çıxardacaq. 

Alman və fransız coğrafi elmi məktəblərində belə fərqli yanaşmalara 
baxmayaraq, bu nəzəriyyələrdə məhs əlaqələrin, kommunikasiyaların və nəq-
liyyatın gələcək üçün vacibliyi göstərilmişdir. F.Ratselə görə, yeni texnolo-
giyaların və texniki innovasiyaların tətbiqi məkanda yeni əlaqələrin yaradıl-
masına imkan verirdi. V.Blaş, dünyada geosiyasi məkanın formalaşmasında 
kommunikasiyalar sisteminin həlledici rolunu qeyd edərək, dolayısı olaraq, 
F.Ratselin fikri təsdiqləmiş olurdu.  

Bu nəzəriyyələrin təhlili onu gösrtərir ki, müasir dünyada cərəyan edən 
sivilizasiya proseslərinin gedişi məkanın dayaq mərkəzləri arasında yaranan 
qarşılıqlı əlaqələri əsasında baş verir. Belə qarşılıqlı əlaqələr, məkanın dayaq 
mərkəzlərinin transformasiyasına və nəticədə böyüməsinə səbəb olmşdur. Təbii 
ki, hansı ərazilərdə nəqliyyat təminatı daha yüksək olmuşdur, məhz o yerlərdə 
inkişaf daha yüksək olmuş və bu da nəqliyyatın daha da inkişaf etməsində 
əlavə təkanverici rol oynamışdır. 

Nəqliyyat sisteminin yaranması və inkişafı hər bir ərazinin bütövlükdə 
mənimsənilmə xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Məkanın mənimsənilməsi və tə-
sərrüfatın inkişafında nəqliyyat infrastrukturunun əhəmiyyətinin vacibliyi haq-
da dünyanın tanınmış alimlərindən olan İ.Tyunen, A.Veber, V.Kristaller, 
A.Lyeş və başqaları öz elmi araşdırmalarında geniş açıqlamalar vermişlər (24). 
Alimlərin tədqiqatlarında nəqliyyat infrastrukturu anlayışına fəqli yanaşmalar 
və təriflər verilsədə, ümumilikdə belə qənaətə gəlmək olar ki, nəqliyyat in-
frastrukturu milli iqtisadiyyatın əsas sahəsi olaraq, sənaye və qeyri-istehsal 
sahələrinə xidmət edir.    

Alman alimi İohan fon Tyunen, ekonometriyaya aid ilk ideya irəli sürən 
alimlərdən biri olaraq, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın həddini açıqlayan 
düsturunda, məhsulun daşınmasında nəqliyyat amilinin vacib bir göstərici ol-
duğunu bildirmişdir [21, 63]. İ.Tyunenin  torpaqların istifadəsi ilə bağlı nə-
zəriyyəsinə əsasən, ərazinin dəyəri onun bazara əlçatanlığı imkanları ilə müəy-
yən olur və əsas nəqliyyat xəttləriylə bağlı coğrafi mövqeyini əks etdirir.  

Onun fikrincə, bazara yaxın olan istehsalçılar digər rəqiblərlə müqayi-
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sədə iqtisadi üstünlüklərə malikdir. Daha yüksək rentanın əldə edilməsi ilk ön-
cə nəqliyyata sərf olunan nisbətən az həcmli xərclərlə bağlıdır. Buna görə belə 
qənaətə gəlmək olar ki, istehsalçıların ərazidə coğrafi mövqeyi, iqtisadi səmərə 
əldə edilməsində, İ.Tyunen tərəfindən həlledici amillərdən biri kimi göstəril-
mişdir. 

Diğər alman alimi Alfred Veber, sənayenin yerləşdirilməsi nəzəriyyə-
sinin banisi kimi, həyatın əsasını hərəkətin və dəyişikliyin baş verməsi postu-
latını ortaya qoymuşdur. Sənayenin yerləşdirilməsi nəzəriyyəsinə əsasən, iqti-
sadiyyatda sahibkar bazara məhsulu az xərclərlə çatdırılması üçün daha əl-
verişli nəqliyyat-coğrafi mövqeyi əldə etməlidr. Beləliklə, nəqliyyat mövqe-
yinin üstünlükləri sənayenin səmərəli ərazi təşkili ilə birbaşa əlaqəli olduğunu 
göstərirdi [22, 578-580]. 

Valter Kristaller, “mərkəzi yerlər” nəzəriyyəsini yaradaraq, hər hansı 
bir ərazidə altıbucaqlı çərçivənin mövcudluğnun əhalinin və istehsalın yerləş-
dirilməsindən irəli gəlməsi ilə izah edirdi. Altıbucaqlı çərçivə, iqtisadi mərkəz 
ətrafında yaşayış məntəqələrinin formalaşmasını müəyyən edərək, başlıca ola-
raq, onlar arasında istehsal və xidmət sahələrinin əlçatanlığı əsasında inkişafını 
nəzərdə tutur. Burada nəqliyyat infrastrukturu, altıbucaq çərçivə sərhədlərində, 
məntəqələr və müəssisələrarası əlaqələrin bağlılığını təmin edən amil kimi 
çıxış edir. V.Kristaller hesab edirdi ki, məhz nəqliyyat şəbəkəsi, yaşayış mən-
təqələrarası əlaqələri əsasında, ərazi sisteminin inkişaf istiqamətlərini müəyyən 
edir [24]. V.Kristaller, məzmunca yeni olan, “mərkəzi yerlər” nəzəriyyəsində, 
nəqliyyat infrastrukturunun cəlb ediciliyi baxımdan, ərazidə fərqli inkişaf im-
kanlarını yaratdığını bildirmişdir. Onun fikrincə, nəqliyyat təminatının yaxşı-
laşdırılması iqtisadi əlaqələrdə vaxtın və xərclərin azalmasına gətirib çıxardır 
(24, 53). Yol tikintisi işlərinin aparılması nəticəsində ərazidə fərqli nəqliyyat 
şəbəkəsi və xidmətləri landşaftı formalaşır. 

Alman alimi Avqust Lyeş, iqtisadi coğrafiyanın nəzəri tədqiqatlarında, 
“Təsərrüfatın məkan təşkili” adlı əsəri ilə məhşurluq qazanmışdır. A.Lyeş bu 
əsərdə iqtisadi məkanın təşkili nəzəriyyəsini irəli sürərək, istehsalın istehlak 
bazarının coğrafi mövqeyindən asılı, yük daşımaların radiusunun müəyyən 
edilməsi ilə bağlılığını izah etmişdir [23]. Bu nəzəriyyədə diqqəti cəlb edən ar-
qument ondan ibarətdir ki, müəllif yük daşımalarda məsafənin azalmasında 
ərazinin təbii quruluşu (əsasən relyefi) ilə yanaşı yol xəttlərinin optimal şəkildə 
salınması məsələsini vacib hesab edirdi. Bu sahədə buraxılan səhvlər ərazinin 
təsərrüfat tutumluğunun azalmasına səbəb olaraq, iqtisadi göstəricilərin aşağı 
düşməsinə gətirib çıxarır. Keçən əsrin birinci yarısında iqtisadi coğrafiya sa-
həsində, məsələnin belə qoyuluşu avanqard yanaşma hesab olunmuşdur. 

Nəqliyyat sisteminin inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi birbaşa 
olaraq müxtəlif indikatorların istifadəsi əsasında aparılır. Müvafiq elmi ədə-
biyyatda nəqliyyat təminatı və onun əlçatanlığına həsr olunmuş tədqiqatlarla 
rastlaşmaq olar. Əlçatanlıq anlayışı regional iqtisadiyyatda və iqtisadi coğra-
fiyada geniş istifadə olunan terminlərdən biridir. Lakin onun məzmuna və açıq-
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lanmasına dair vahid bir baxış hələ də formalaşmamışdır. Baxmayaraq ki, hər il 
nəqliyyata dair çoxsaylı elmi məqalələr və hesabatlar nəşr olunur, “əlçatanlıq” 
anlayışına fərqli izahatlar verilir. 

Hələ 60 il bundan öncə, 1959-cu ildə ingilis alimi V.Hansen, özünün 
klassik elmi araşdırması sayılan “Ərazinin mənimsənilməsinə əlçatanlıq necə 
təsir edir” adlı əsərində [10], ilk dəfə olaraq, ərazinin əlçatanlığını, qarşılıqlı 
əlaqələrin potensial imkanları kimi göstərmişdir. V.Hansen, irəli sürdüyü elmi 
konsepsiyanı praktiki şəkildə, ABŞ-ın paytaxtı Vaşıinqton şəhərində məşğullu-
ğun təmin olunmasının proqnozlaşdırılması üçün istifadə etmişdir.  

V.Hansen əlçatanlıq anlayışını bu şəkildə açıqlayır:  “Əlçatanlıq - ərazi-
nin coğrafi movqeyindən irəli gələrək, onun digər ərazilərə nisbətən üstünlük-
lərini müəyyən edir” [10, 74]. Müəssisə və ya şirkətin nəqliyyat infrastruk-
turundan istifadə etməsi nəticəsində əldə olunan faydanın qiymətləndirilməsi 
üçün əlçatanlıq göstəriciləri tətbiq edilir. Təbii ki, xammal bazalarına və ticarət 
bazarlarına yaxın olan müəssisələr, əlçatanlıq üstünlüklərinə malik olduqlarına 
görə, daha rəqabətdavamlı, səmərəli və uğurlu fəaliyyətilə fərqlənirlər. Buna 
görə, bir çox tədqiqatların nəticələri [5, 6, 7, 8] onu təsdiqləyir ki, nəqliyyat in-
frastrukturun inkişafı, nəqliyyat təminatı, yükdaşımaların həcmi və adambaşına 
düşən ÜDM göstəriciləri arasında sıx müsbət korrelyasiya müşahidə edilir.  

V.Hansenin ərazinin əlçatanlıqı haqda fikrini, avstraliyalı alim Hao Vu, 
dərinləşdirərək belə bir qənaətə gəlmişdi ki, “ərazinin əlçatanlığı – müəyyən 
yer üçün, müəyyən nəqliyyat vasitəsilə, ilin müəyyən vaxtı, müəyyən zamanı 
və müəyyən məqsədi üçün ölçülür” [11, 136]. Alim, nəqliyyat təminatının əlça-
tanlığının qiymətləndirilməsində yalnız əraziyə aid göstəricilərlə məhdudlaş-
mamış və bura zaman ölçülərinin də əlavə edilməsinin vacibliyini qabartmışdır. 
Beləliklə, Hau Vunun fikrincə, ərazidə nəqliyyat əlçatanlığı təminatı mütləq 
şəkildə “məkan-zaman” ölçüləri əsasında müəyyən edilməlidir. Bu fikirlə tam 
razılaşmaq olar, çünki zaman çərçivəsində ərazinin nəqliyyat əlçatanlığı tə-
minatı (müxtəlif xarici amillərin təsiri altında) köklü şəkildə dəyişilə bilər. 

Bu aspektdə tanınmış amerikalı alim P.Kruqmanın araşdırması diqqəti 
cəlb edərək, iqtisadi coğrafiya sahəsində məzmunca maraqlı tədqiqatlardan biri 
kimi qəbul olunmuşdur. 2008-ci ildə iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatçısı Pol 
Kruqman “Mərkəz və periferiya” əsərində [25] iqtisadiyyatın ərazi tarazlığı 
sistemində, bizim istəyimizdən asılı olmayaraq, “mərkəz” və “periferiya” yer-
lərin yaranmasını göstərmişdir. Bu əsərdə əsas postulat kimi, əmtəənin isteh-
salçıdan istehlakçıya çatdırılmasında nəqliyyat xərclərinin dəyişməsinin əra-
zidə təsərrüfatın təşkilinə birbaşa təsirinin həlledici olduğu qabarıq şəkildə 
göstərilmişdir. Burada qeyd edilir ki, nəqliyyat xərclərinin azalması, istehsalın 
təmərküzləşməsinə və ərazidə inkişaf mərkəzlərinin yaranmasına səbəb olur. 
Nəticə ehtibarilə, belə qənatə gəlmək olar ki, müasir dövrdə təsərrüfatın ərazi 
təşkilində baş verən dəyişiklərdə nəqliyyat sistemi əsas drayver kimi çıxış edir. 

Son illər ərazinin nəqliyyat baxımından əlçatanlığının qiymətləndiril-
məsinə dair çox sayda digər maraqlı elmi araşdırmalar aparılmışdır [11, 14, 15, 
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16, 17, 18, 19, 20 və s.]. Məkan haqda məlumatların zənginliyi ərazinin əlça-
tanlığının qiymətləndirilməsinə dair tədqiqatların artmasına təkan vermişdir. 
Maraqlısı odur ki, yüksək mənimsənilmiş ərazilərdə məlumat bazası daha zən-
gin olduğu halda, zəif mənimsənilmiş ərazilərdə informasiya qıtlığı müşahidə 
edilir. Halbuki, məhz sonuncuda ərazinin əlçatanlıq səviyyəsinin qiymətlən-
dirilməsi məsələsi daha aktual məsələ hesab olunur. 

İqtisadi coğrafiya və regional iqtisadiyyat sahələrində keçmişdə və 
müasir dövrdə aparılmış tədqiqatların böyük əksəriyyətində, ərazinin iqtisadi 
inkşafına dair təhlillərdə, nəqliyyat amilinin əhəmiyyəti və yeri, sanki bir ana 
xətt şəklində, öz əksini tapır. Belə ki, məhz nəqliyyat ərazinin təsərrüfat sis-
teminin karkasını (təməlini) təşkil edərək, məntəqələrarası və müəssisələrarası 
iqtisadi, texnoloji və istehlak əlaqələri formalaşdırır. Buna görə, görkəmli iq-
tisadi coğrafiyaçıların hər bir tədqiqatlarında nəqliyyatla bağlı məsələlərin təh-
lilinə önəmli yer verilir. Bununla yanaşı, onu da qeyd etmək lazımdır ki, son 
onilliklərdə dünyada nəqliyyatın coğrafi baxımdan təhlilinə dair nəzəri-meto-
doloji araşdırmalar çox məhdud sayda olmuşdur. Müasir dövrdə tətbiqi xarak-
terli elmi araşdırmaların nəticələrinə daha yüksək qiymətin verilməsi və bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində nəzəri-metodoloji tədqiqatlara tələbatın çox aşağı 
olması, bu istiqamətdə cərəyan edən meyillərin bariz nümünəsidir. Nəticəsi 
kimi, yeni aparılan araşdırmalarda, hələ də, keçən əsrdə ərsəyə gətirilmiş nəq-
liyyat coğrafiyasına aid elmi nəzəriyyələr istifadə olunaraq qalmaqdadır.  

Səmərəli nəqliyyat şəbəkəsinin təşkili, ərazinin nəqliyyat təminatı və 
onun bölgələrinin nəqliyyat əlçatanlığının səviyyəsi əhalinin yaşayış səviyyə-
sinin qaldırılmasında vacib vasitələrindən biri hesab olunur. Bunun üçün əra-
zidə nəqliyyatın planlaşdırılması, yol xəttlərinin salınmasının optimallaşdırıl-
ması, yol hərəkətinin təşkili və idarə edilməsi kimi hədəflərin həlli, xüsusi 
önəm daşıyan məsələlər hesab olunur. Bütün bu məsələlərin həlli,ilk növbədə, 
iki məqsədə nail olmasını nəzərədə tutur: 
1). Nəqliyyatın əlçatanlığının təmin olunmasını; 
2). Nəqliyyat xərclərinin azaldılması (maliyyədə və vaxtın sərfində).   

Əlçatanlıq prinsipi insan fəaliyyətinin hər bir formasında özünü birüzə 
verir. İnsanın yaşayış yerinin, iş və istirahət yerlərinin seçimində, vaxtın sə-
mərəli keçirilməsi və nəqliyyata əlavə xərclər sərf olunmaması baxımından, 
əlçatanlıq prinsipinə üstünlük verilir.  

Əlçatanlıq anlayışının müxtəlif müəlliflər tərəfindən fərqli şəkildə veril-
məsinə baxmayaraq, məzmunca onları birləşdirən iki elementin kombinasiyası 
nəzərdən qaçmır – obyektin coğrafi mövqeyi və yol şəbəkəsinin təminatı. Buna 
görə, tədqiqatçılar tərəfindən verilən tərifləri [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 və digəri] ümu-
miləşdirərək, bu şəkildə açıqlamaq olar: “Əlcatanlıq” – bir yerdən digər yerə, 
müəyyən nəqliyyat növü ilə daha qısa zamanda, insanın və ya əmtəənin çat-
dırılması imkanlarını nəzərdə tutur”. Anlayışın bu şəkildə açıqlanmasından 
irəli gələrək, qeyd etmək olar ki, ərazinin nəqliyyat əlçatanlığında daxili fərq-
lərin azalması onun tarazlı iqtisadi inkişafına zəmin yaradır. Buna görə etiraf 
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etmək lazımdır ki, iqtisadi fəaliyyətin məkan təşkilində, o cümlədən istehsal, 
ticarət və xidmət sahələrinin yayılması və inkişafında, nəqliyyat lokomotiv ro-
lunu oynayır. Ərazidə nəqliyyat şəbəkəsinin quruluşu və konfiqurasiyası onun 
fəaliyyətinin nə dərəcədə səmərəli olduğunu müəyyənləşdirir. Bununla yanaşı, 
nəqliyyat sisteminin quruluşu və onun əsasını təşkil edən yol şəbəkəsinin 
coğrafiyası ərazinin müxtəlif bölgələrinin nəqliyyat əlçatanlıq mənzərəsini əks 
etdirir.Ərazinin əlçatanlığı, daxili məkan və zaman ölçülərində, dəyişməyə 
məruz qalmaqdadır. Bu səbəbdən bəzi ərazilər, nəqliyyat əlçatanlığı baxımın-
dan dəyərli olduğu halda, digərləri – belə dəyərlərə malik olmurlar. Bunu 
müəyyən etmək üçün bir çox ərazilərin qiymətləndirilməsi aparılır. 

Əlçatanlığın qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif indikatorlar və gös-
təricilərdən istifadə edilir. Nəqliyyata dair statistik məlumatların daha zəngin 
olması, əlçatanlıq haqda indikatorların müəyyən edilməsində vacib rol oynayır. 
İstifadə edilən göstəricilər mürəkkəbliyinə görə fərqli olur. Buna baxmayaraq, 
əksər hallarda məkan müqaviməti (impedance) göstəricisinə daha universal 
göstərici kimi, üstünlük verilir. Bu göstəricinin hesablanması üçün nəqliyyat 
daşımalara sərf olunan vaxt və xərclər istifadə edilir [2].Yolların keyfiyyəti, 
yük ötürmə imkanları, yollarda nəqliyyat hərəkətinin orta sürəti və digər gös-
təricilər məkan müqavimətinin xüsusiyyətlərini əks etdirir. Əldə edilən gös-
təricilər əsasında ərazinin nəqliyyat təminatının səviyyəsi qiymətləndirilir. 
Bundan irəli gələrək, ərazinin idarə edilməsində, hər bir bölgənin nəqliyyat 
əlçatanlığının təmin  olunmasına dair strateji inkişaf vektorları müəyyən edilir. 
Sonrakı mərhələlərdə, ərazinin əlçatanlığının təmin olunmasında baş verən 
dəyişikliklər, öz növbəsində, burada yeridilən nəqliyyat siyasətinin nə dərəcədə 
uğurlu olmasını təsdiqləyir.  

Yuxarıda qeyd olanların həll edilməsi üçün, təbii ki, nəqliyyat vasitə-
lərinin məkanda hərəkətinin mütəmadi monitorinqi aparılmalıdır. Müasir dövr-
də bunun üçün, yeni texnologiyalar vasitəsiylə, müxtəlif üsullar və yanaşmalar 
tətbiq olunur. Nəqliyyatın fəaliyyətinin monitorinqi üçün nəqliyyat vasitələri-
nin hərəkəti zamanı Qlobal İzləmə Sistemi (GPS - Global Positioning System), 
nəqliyyatın yerləşmə mövqeyni müəyyən edən avtomatik sistem (AVL- Auto-
matic Vehicle Location), Qlobal Rəqəmsal (Global Digital) bazasında 
OpenStreetMap proqramın informasiyası və digər məlumatlar coğrafi infor-
masiya sistemi əsasında hazırlanan xəritələrə yüklənərək, real şəraitdə nəq-
liyyatın məkanda yerdəyişməsini izləmək imkanı yaradır. 

Nəqliyyatın ərazidə operativ şəkildə hərəkətinin və yerdəyişmə mən-
zərəsinin miqyası, məkanın əlçatanlıq imkanlarında mövcud olan fərqləri aşkar 
etməyə imkan verir. Bunun nəticəsində, artıq demək olar ki, ərazinin əlçatan-
lığı haqda məlumat nəqliyyat sistemi üçün əlavə təqdimat məhsuluna çevrilə-
rək, bu sahədə qəbul olunacaq qərarlarda vacib instrumentə çevrilir. Gələcəkdə 
ərazinin nəqliyyat təminatının əlçatanlığı haqda məlumat nəqliyyatın strateji 
inkişaf proqramlarında vacib göstəricilər siyahısında olmalıdır. 

Müasir dünyada qlobal miqyaslı ölçüdə cərəyan edən iqtisadi dəyi-
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şiklər, sosial gərginliklər, urbanizasiya prosesi, iqlim dəyişməsi və digər pro-
seslər, eyni zamanda, hər bir ərazidə öz təzahürünü tapır. Bu səbəbdən, sosial, 
iqtisadi və ekoloji amillərlə yanaşı, ərazinin coğrafi yerləşmə xüsusiyyətləri, 
onun inkişaf imkanlarının qiymətləndirilməsində vacib atributlardan birinə 
çevrilmişdir. Ərazi haqqında daha geniş informasiyanın toplanılması, məkan 
inkişafının təmin edilməsi və idarə olunmasında həlledici drayverlərdən biri 
kimi çıxış edir. Belə halda, məhz informasiya bazasının zənginliyi davamlı in-
kişaf üçün düzgün qərarların qəbul edilməsinə köməklik rolunu oynayır. 

Nəticə. Ərazidə nəqliyyat sisteminin yaradılması və inkişafına dair 
nəzəri-metodoloji əsaslarının təhlili onu göstərdi ki, bu sahədə elmi araşdır-
maların inkişafına böyük töhvə verən alimlər alman coğrafiya məktəbinin nü-
mayəndələri olmuşlar. Uzun illər boyu nəqliyyat coğrafiya sahəsində aparılan 
tətqiqatların böyük əksəriyyəti məhz alman elmi məktəbi tərəfindən hazırlan-
mış nəzəriyyələr və elmi yanaşmalara söykənmişdir. Alman elmi məktəbi tərə-
findən ortaya qoyulmuş və tətbiq edilmiş nəqliyyat sıxlığı, nəqliyyat təminatı, 
nəqliyyat əlçatanlığı və digər bu kimi göstəricilər bu günə kimi, hələ də, mü-
vafiq araşdırmalarda istifadə edilməkdədir. Bəzi hallarda lazımi göstəricilərin 
hesablanılması üçün ənənəvi istifadə olunan düsturlara cüzi əlavələr edilir. 

Müasir dünyada davam edən mobillik prosesinin dərinləşməsi və yeni 
nəqliyyat vasitələrinin istifadə imkanlarının artması, daha mükəmməl nəzəri-
metodoloji nəzəriyyələrin gündəlikdə durmasını təsdiqləyir. Bu sahədə ortaya 
çıxarılacaq elmi yenilik, coğrafi tədqiqatların məzmununa və əhəmiyyətinə 
müsbət təsir göstərərək əldə olunan nəticələr tələbatın artmasına səbəb olacaq. 
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О ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Н.Т.АМИКИШИЕВА  

 
РЕЗЮМЕ 

                                                                                              
В статье дается анализ теоретических работ в области изучения территориальной 

организации транспортной системы.На основе раскрытия сути концептуальных подхо-
дов основоположников теоретических разработок относительно выявления закономер-
ностей пространственной деятельности человека, выделены роль и значение исследова-
ний западных ученых.При этом особый акцент сделан на вклад исследований немецких 
ученых в развитии экономико-географической науки, и в частности географии транспор-
та. В работе значительное внимание уделено необходимости проведения количествен-
ной оценке транспортной обеспеченности территории. С этой целью используются мно-
жество показателей, среди которых важным представляется показатель транспортной 
доступности. 

 
Ключевые слова: транспортная система, территориальная организация, теорети-
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The article provides an analysis of theoretical works in the field of studying the 

territorial organization of the transport system. Based on the disclosure of the essence of the 
conceptual approaches of the founders of theoretical developments regarding the identification 
of patterns of spatial human activity, the role and significance of research by Western scientists 
are highlighted. At the same time, special emphasis is placed on the contribution of research by 
German scientists to the development of economic and geographical science, and in particular 
the geography of transport. In the work, considerable attention is paid to the need for a 
quantitative assessment of the transport provision of the territory. For this purpose, many 
indicators are used, among which the indicator of transport accessibility seems to be important. 
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Kənd təsərrüfatının ən başlıca məqsədi ölkə əhalisinin ərzaq məhsullarına olan zəruri 
tələbatlarının ödənilməsindən ibarətdir. Lakin əhalinin sayının artması, kənd təsərrüfatı tor-
paqlarının münbitliyinin azalması, mineral gübrələrdən istifadə zamanı normalara əməl edil-
məməsi, sahələrdən yığılan məhsulların saxlanılması və emalı, heyvandarlığın yem bazasında olan 
nöqsanlar və s. bir sıra ekocoğrafi problemlərin yaranmasına səbəb olur. Bu məqsədlə məqalədə 
Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətində kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, heyvanlarının sayı, 
onların ərazi təşkili statistik materiallar əsasında təhlil olunmuş, kənd təsərrüfatının yaratdığı 
ekocoğrafi problemlər araşdırılmış, onların həlli yolları istiqamətində təkliflər verilmişdir.  

 
Açar sözləri: kənd təsərrüfatı, bitkiçilik, heyvandarlıq, eroziya, meliorasiya, ekocoğ-

rafi problemlər  
   
Aktuallıq. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kənd təsərrüfatı sahələrinin 

səmərəli ərazi təşkili və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının həcminin artı-
rılması ölkə və regional inkişaf konsepsiyaları baxımından başlıca amillərindən 
biri hesab olunur.  

Kənd təsərrüfatında istehsal münasibətlərinin əsasını formalaşdıran 
müxtəlif sahələrdə istehsalın səmərəliliyinin dəyərləndirilməsi, minimum məs-
rəflərlə, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının intensivləşdirilməsinə əsaslan-
maqla və mövcud resurslardan daha yaxşı istifadə etməklə inkişafın təmin 
olunması əsas məsələlərdəndir. Tələbatın ödənilməsinin təmin edilməsi kənd 
təsərrüfatının dirçəlişi və inkişaf etdirilməsilə yanaşı, ölkədə zəruri həcmdə və 
müasir standartlar səviyyəsində məhsul istehsal edən ərzaq sənayesinin ya-
radılması ilə bilavasitə bağlıdır [5]. Respublikamızda ixtisaslaşdırılmış kənd 
təsərrüfatı regionlarından biri də Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətidir. Vilayətin 
torpaq-iqlim şəraitinin müxtəlifliyi burada zəngin bitki örtüyünün inkişafına 
səbəb olmuşdur. Həmçinin kənd təsərrüfatı vilayətin iqtisadiyyatının ən mü-
hüm və aparıcı sahələrindən biridir. Burada kənd təsərrüfatının payı digər sa-
hələrə nisbətən üstündür. Məhz bu amil, müasir şəraitdə Lənkəran fiziki-coğ-
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rafi vilayətində kənd təsərrüfatının ərazi təşkili, istehsal olunan məhsullar və 
onların yaratdığı ekocoğrafi problemlərin araşdırılmasını olduqca aktual edir.  

Təhlil.  
Kənd təsərrüfatında torpaq, əmək və material resurslarından rasional 

istifadə etmək məqsədilə bitkiçilik ilə heyvandarlıq sahələrinin optimal əlaqə-
ləndirilməsi və buna müvafiq olaraq yardımçı təsərrüfatların inkişaf etdirilməsi 
vacibdir [1]. Kənd təsərrüfatı milli iqtisadi kompleksin bütün sahələri ilə 
qarşılıqlı əlaqədədir. Digər sahələrə öz məhsullarını verməklə yanaşı, onlarda 
istehsal olunan məhsul və yaradılan xidmətlərdən istifadə edir. Ümumi iqtisadi 
xüsusiyyətlərlə yanaşı, kənd təsərrüfatı istehsalının çoxsaylı spesifik xüsusiy-
yətləri də var. Onun mühüm spesifik xüsusiyyətləri istehsal prosesinin təbii-
iqlim almillərindən bilavasitə asılı olması ilə səciyyələnir [8].  

Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətinin əlverişli təbii-coğrafi şəraiti (iqlimi, 
relyefi, hidrologiyası, torpaq və bitki örtüyü və s.), demoqrafik potensialı (əha-
linin sayı, yaş və cins tərkibi, əmək qabiliyyətli əhali və s.) və iqtisadi baza-
sının (aqrar sənaye sahələri, nəqliyyat yolları və s.) olması, ərazi daxilində 
kənd təsərrüfatının yüksək templə inkişaf etdirilməsinə zəmin yaratmışdır. 
Respublikamızda kənd təsərrüfatı məhsullarının 9,3%-ni verən fiziki-coğrafi 
vilayət daxilində bitkiçilik 46,4%, heyvandarlıq isə 53,6% təşkil edir [3].  

Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətdə aparılan çoxillik araşdırmalara əsasən 
deyə bilərik ki, kənd təsərrüfatı sahələri dağətəyi və Xəzər dənizinin sahil 
zonasında daha yüksək templə inkişaf etdirilmişdir. Buna səbəb kimi ərazidə 
olan meşə sahələrinin qırılması, onların yerlərində isə əkin sahələri və yaşayış 
məntəqələrinin salınmasıdır. Bununla yanaşı, torpaqların eroziyaya uğraması, 
intensiv suvarma, mineral gübrələrdən həddən çox istifadə və s. fiziki-coğrafi 
vilayət daxilində ekocoğrafi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.  

Respublika üzrə kənd təsərrüfatı əkin sahələrinin 7%-i əhatə edən 
Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətində əsasən buğda (65957 ha), tərəvəz (9410 
ha), paxlalı bitkilər (13173 ha), kartof (9907 ha), arpa (5929 ha), meyvə bağları 
(8519,9 ha), yemlik bitkiləri (4841 ha) əkilir (şəkil 1).  

Lənkəran fiziki-coğrafi vilayəti respublikamızda sitrus meyvəçiliyi üzrə 
ixtisaslaşmışdır. Bu səbəbdən naringi bağlarının 100%-i, portağalın 99,9%-i, 
limonun 95,0%-i, feyxoanın 88,1%-i, kivinin 86,6%-i burada cəmlənmişdir. 
Bununla yanaşı, vilayətin təsərrüfat quruluşunda ənənəvi sahələrdən hesab 
olunan çayçılıq respublika üzrə ümumi çay əkin sahələrinin 94,7%-ni təşkil 
edir. Lakin keçmiş sovetlər dövründə respublikamızın çəltikçilik mərkəzi hesab 
edilən bu vilayətdə hazırda çəltik əkin sahələri xeyli azalmışdır. Hazırda vila-
yət daxilində 1576 ha sahədə çəltik əkilir ki, bu da ümumi çəltik əkin sa-
hələrinin 38,9%-i deməkdir [2].  
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Mənbə: Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. – Bakı, 2019 

 
Şək. 1. Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətində kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, ha 

 
Kənd təsərrüfatının ən qədim sahələrindən biri olan heyvandarlıq əha-

lini ərzaq məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, xüsusilə kənd əhalisinin sosial 
həyat və təsərrüfat fəaliyyətində mühüm rol oynayır. Heyvandarlığın məhsul 
strukturunda fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarının ümumi payı 
kənd təsərrüfatı müəssisələri ilə müqayisədə daha çoxdur. Bu müəssisələrdə 
əsas fikir heyvandarlıq məhsullarının yüksəldilməsinə yönəldilmişdir, çünki 
qaramal və qoyunçuluq sahələrini südlük-ətlik istiqamətində səmərəli əlaqədə 
inkişaf etdirmək yüksək gəlir əldə etmək mümkündür [4]. 

Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətində heyvandarlıq bitkiçiliyə nisbətən 
üstün sahədir, lakin respublika miqyasında təhlil aparsaq görərik ki, heyvan-
darlığın payı olduqca aşağıdır. Belə ki, iribuynuzlu mal-qaranın 12,4%-i, 
qoyun və keçilərin 5,4%-i, quşların 7,8%-i, arı ailələrinin isə 12,1%-i Lənkəran 
fiziki-coğrafi vilayətinin payına düşür (şəkil 2). 

  
Mənbə: Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. Bakı, 2018.  

 
Şək. 2. Azərbaycan və Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətində  

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sayı, baş 
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Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətində kənd təsərrüfatı baxımından Cəlil-
abad rayonu daha yaxşı inkişaf etdirilmişdir. Əkin sahələrinin əsas hissəsini 
dənli və paxlalılar, kartof, üzüm, günəbaxan, meyvə bağları və s. təşkil edir. 
Heyvandarlıq təsərrüfatlarında iribuynuzlu mal-qara – 96407 baş, xırda 
buynuzlu mal-qara 121842 baş və quşlar 849536 baş qeydə alınmışdır ki, bu da 
12680 ton ət, 72471 ton süd, 39800 min ədəd yumurta deməkdir [2].   

Cəlilabad rayonu ilə müqayisədə kənd təsərrüfatı baxımından nisbətən 
zəif inkişaf etdirilən rayonlara isə Masallı, Lənkəran və Astara aiddir. Masal-
lıda dənli və paxlalılar, tərəvəz, kartof, Lənkəranda tərəvəz, meyvə və gilə-
meyvələr, dənli və paxlalılar, Astarada meyvə və giləmeyvələr, tərəvəz, dənli 
və paxlalıların əkin sahələri daha üstündür. Heyvandarlıq təsərrüfatlarında iri 
buynuzlu mal-qara Masallıda 72703 baş, xırda buynuzlu mal-qara 90110 baş, 
quşlar 524685 baş, Lənkəranda iri buynuzlu mal-qara 52446 baş, xırdabuy-
nuzlu mal-qara 23161, quşlar 452687 baş, Astarada iribuynuzlu mal-qara 
40511 baş, xırdabuynuzlu mal-qara 21258 baş, quşlar 201568 baş qeydə alın-
mışdır. Bu rayonlarda ət istehsalı 6295 ton, süd istehsalı 61253 ton, yumurta 
isə 30307 min ədəd olmuşdur [2]. 

Nisbətən geri qalmış Lerik və Yardımlı rayonlarında həm bitkiçilik, 
həm də heyvandarlıq sahələri zəif inkişaf etdirilmişdir. Hər iki rayonda bit-
kiçilikdə əsasən dənli və paxlalılar, kartof, meyvə bağları, heyvandarlıqda 
Lerik rayonunda iri buynuzlu mal-qara 37813 baş, xırdabuynuzlu mal-qara 
105691 baş, quşların 216571 baş, Yardımlıda iribuynuzlu mal-qara 28801 baş, 
xırdabuynuzlu mal-qara 88613 baş, quşlar 127149 baş qeydə alınmışdır [2]. 

Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətində torpaqlar yuxarı dağlıqda şiddətli 
dərəcədə, dağətəyi və orta dağlıqda orta dərəcədə, Lənkəran ovalığında və də-
nizsahili ərazilərdə zəif dərəcədə yuyulmaya məruz qalmışlar [9]. Torpaq qatı-
nın yuyulmaya məruz qalması ilə yanaşı, vilayətdə əkin sahələrinə normadan 
artıq gübrələr verilir ki, bu da ekocoğrafi problemlərin yaranmasına gətirib çı-
xarır.  

Lənkəran fiziki-coğrafi vilayəti özünəməxsus torpaq örtüyü müxtəlif-
liyinə malikdir. Vilayət daxilində dörd torpaq tipi ayırmaq mümkündür: 1) rü-
tubətli subtropik meşələr, 2) subtropik quru meşə və çöl, 3) subboreal rütubətli 
meşə, 4) subboreal çöl bioiqlimi. Bu torpaqların hər biri kənd təsərrüfatı 
məqsədilə çox və ya az dərəcədə istifadə edilir və öz növbəsində bir sıra eko-
coğrafi problemlərin yaranmasına səbəb olur. Apardığımız araşdırmalar nəti-
cəsində hər bir torpaq tipi tədqiq edilmiş və problemlərin həlli istiqamətində 
təkliflər verilmişdir. Bunlar aşağıdakılardır:  

1. Rütubətli subtropik meşələrin sarı torpaqlar zonası 
1.1. Dağ-meşə sarı torpaqlar enliyarpaq Hirkan meşəsi altında forma-

laşmışdır, 50-100 m 600-700 m hündürlüklər arasında dəyişir. Şimalda Viləş-
çaya qədər, cənubda isə İran İslam Respublikası sərhədinə qədər davam edir 
[6]. Bu torpaqlar kənd təsərrüfatı və yaşayış məntəqələri baxımından digər 
ərazilərə nisbətən daha intensiv şəkildə mənimsənilir. Dağ-meşə sarı torpaq-
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larda eroziya prosesinin qarşısını almaq üçün meşə-bərpa işləri aparılmalı və 
yamaclarda terraslama işləri aparılmalıdır. 

1.2. Psevdopodzollaşmış dağ-sarı torpaqlar dağətəyi düzənliklərində, 
çay terraslarında, yamacların delüvial şleyflərində, Xəzər dənizinin qədim 
akkumulyativ-abrazion terraslarında formalaşmışdır [12]. Bu torpaqların əsas 
problemləri düzən ərazilərdə rütubət bolluğu olan yerlərdə bataqlaşma prose-
sinə meyilli olmalarıdır. Kənd təsərrüfatı məqsədilə istifadə zamanı isə şum-
lama işlərinin dərindən aparılması tələb olunur. 

1.3. Qleyli-sarı torpaqlar dəniz sahili ovalıq hissəsinə qrunt sularının 
güclü təsiri altında formalaşmışdır. Bu torpaqların üst genetik horizontları səth 
sularının və qrunt sularının təsiri altında rütubətlidirlər [7]. Qleyli-sarı torpaq-
larda tez-tez kənd təsərrüfatı bitkilərinin istiqamətini dəyişmək düzgün deyil, 
çay bitkisinin əkilməsi isə daha məqsədəuyğundur.  

2. Qəhvəyi torpaqlar zonası 
2.1. Dağ-meşə qəhvəyi torpaqlar meşə və yaxın keçmişdə meşələrlə 

örtülmüş dağarası çökəkliklərdə, alçaq və öndağlıqda, dağüstü düzənliklərə for-
malaşmışdır [12]. Hazırda meşə ilə örtülmüş ərazilərdə palıd və palıd-vələs 
ağacları, eləcə də müxtəlif ot və kol bitkiləri bitir, meşədən azad olmuş ərazi-
lərdə isə kənd təsərrüfatı bitkiləri: taxıl, tütün, üzüm, günəbaxan və s. əkilir. İn-
sanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində bu torpaqlar eroziyaya səbəb olmuş-
dur. 

2.2. Çəmən-qəhvəyi torpaqlar yarımrütubətli şəraitdə, delüvial-pro-
lüvial gilli çöküntülər üzərində və qrunt sularının təsiri altında formalaşmışdır. 
Yaxın keçmişdə bu torpaqlar meşə bitkiləri altında əmələ gəlmiş, lakin sonralar 
bu meşələr qırılmış, onun yerində çəmənləşmə prosesi getmişdir [10]. Qrunt 
sularının səviyyəsinin yüksəlməsi bu torpaqlarda şoranlaşma və bataqlaşma 
prosesini intensivləşdirir. Kənd təsərrüfatı məqsədilə istifadə edilən çəmən-
qəhvəyi torpaqlardan hazırda səmərəli istifadə olunmur. 

2.3. Dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar kol və quru çöldə forma-
laşmışdır [7]. Bu torpaqlar intensiv istifadə olunduğu üçün onların qida mad-
dələrində azalma getmişdir. Vilayət daxilində ən çox deqradasiya prosesi bu 
torpaqlarda getmişdir. Bu torpaqlardan sabit məhsul götürmək üçün üzvi və 
mineral gübrələrin tətbiqinə xüsusi diqqət ayrılmalıdır. 

2.4. Çəmən-bataqlı torpaqlar dəniz sahili düzənliklərin şimal hissə-
sində formalaşmışdır. İlin isti dövründə güclü buxarlanma və qrunt sularının 
səthə yaxın olması şoranlaşmaya, payız və yaz mövsümlərində atmosfer yağın-
tıları və qrunt sularının səviyyəsinin yüksəlməsi bu torpaqların inkişaf etməsinə 
səbəb olur [12]. Hazırda çəmən-bataqlı torpaqlardan kənd təsərrüfatı məqsədilə 
tərəvəzçilik, tütünçülük və bağçılıqda istifadə olunur. Çəmən-bataqlı torpaq-
ların mühafizəsi məqsədilə meliorativ tədbirlər görülməlidir. 

3. Bataqlı torpaqlar 
Bataqlı torpaqlar vilayət daxilində geniş yayılmış və hidromorf şəraitdə 

formalaşmışdır. Bu torpaqlar Xəzər sahili ovalığının drenləşmiş çökək terrasla-
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rında formalaşmışdır, az hallarda dağətəyi düzənliyin abrazion-akkumulyativ 
və təbii drenə malik qədim terraslarında da bu torpaqlara təsadüf olunur [10]. 
Bataqlı torpaqlar kənd təsərrüfatı üçün perspektivli hesab edilir və çəltikçiliyin 
inkişaf etdirilməsi üçün əhəmiyyətlidir. Bu torpaqlarda meliorativ tədbrilərdən 
sonra çayçılıq, tütünçülük və bağçılıq istiqamətində istifadə oluna bilər. 

4. Dağ-meşə qonur torpaqlar 
Dağ-meşə qonur torpaqlar Talış dağ sisteminin 600-800 m-dən, orta 

dağlığın 1600-1800 m hündürlüklərinə qədər olan ərazilərdə yayılmışdır [11]. 
Dağ-meşə qonur torpaqlar insanın həyat və təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində, ən 
çox 600-1200 m hündürlüklərdə geoekoloji təzyiqə məruz qalmışdır. Bu tor-
paqların yayıldığı ərazilərdə eroziyanın qarşısını almaq və ya eroziya prosesini 
zəiflətmək üçün meşələrin təbii bərpasını təmin etmək lazımdır. 

Nəticə. Lənkəran fiziki-coğrafi vilayəti kənd təssrrüfatı, xüsusilə sub-
tropik bitkiçiliyin inkişafı baxımından respublikamızın ixtisaslaşmış region-
larından biridir. Vilayət respublikada istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulla-
rının 9,3%-ni verir ki, onun da 46,4%-i bitkiçiliyin, 53,6%-i heyvandarlığın 
payına düşür. Kənd tərəssüfatının inkişafı baxımından vilayət üç regiona: daha 
yaxşı inkişaf etdirilmiş, nisbətən zəif inkişaf etdirilmiş və nisbətən geri qalmış 
kimi ayrılmışdır. Vilayət daxilində kənd təsərrüfatının yaratdığı ekocoğrafi 
problemlərə əsas etibarilə torpaqların münbit qatının çirklənməsi, onlarda ero-
ziya prosesinin sürətlənməsi, əkin sahələrinə normadan artıq gübrələrin veril-
məsi ilə bağlıdır. Kənd təsərrüfatının çoxillik təsiri nəticəsində torpaqlar mor-
fogenetik xassələrini xeyli itirmiş, münbitlik göstəriciləri pisliyə doğru dəyiş-
miş, bir sıra ekocoğrafi problemlər yaranmışdır. Problemin həll yolu kimi vi-
layət daxilində kənd təsərrüfatının fəaliyyətinin düzgün istiqamətləndirilməsi 
və subtropik iqlimə xas olan ənənəvi bitkiçiliyin inkişaf etdirilməsi tələb olu-
nur. 
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ЭКОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СОЗДАВАЕМЫЕ  

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВОМ В ЛАНКАРАНСКОМ  
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 У.А.БАБАЕВА 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Основная цель сельского хозяйства - удовлетворение основных потребностей 

населения страны в продуктах питания. Однако увеличение численности населения, 
снижение плодородия сельскохозяйственных земель, несоблюдение норм при исполь-
зовании минеральных удобрений, хранении и переработке продуктов, собранных с по-
лей, недостатки в кормовой базе животноводства и т. д. вызывает ряд эколого-геогра-
фических проблем. Для этого в статье на основе ՚՚статистических материалов анализи-
руются посевные площади сельскохозяйственных культур, поголовье животных, их 
территориальная организация в Лянкяранском физико-географическом районе, иссле-
дуются эколого-географические проблемы, создаваемые сельским хозяйством, и предла-
гаются предложения по их устранению. решение.  

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, эро-

зия, мелиорация, эколого-географические проблемы 
 
     

ECO-GEOGRAPHICAL PROBLEMS CREATED BY AGRICULTURE IN LANKA-
RAN PHYSICAL-GEOGRAPHICAL REGION AND THEIR SOLUTIONS 

 
U.A.BABAEVA 

 
SUMMARY 

 
The main goal of agriculture is to meet the basic needs of the country՚s population for 

food. Hovever, an inerease in the population, a deacrease in the fertility of acricultural lands, 
non-observance of norms in the use of mineral fertilizers, storage and processing of products 
collected from the fields, shorteanings in the fodder base of animal husbandary cause a number 
of ecological and geographical problems. For this, the article analyzes the soun areas of acri-
cultural crops, livestock of animals, their territorial organization in the Lankaran physical-
geographical region on the basic of statistical region on the basic of statistical materials, and 
studies the ecological-geographical problems created by acreculture and else proposed 
proposals for their climination decision. 
 

Keywords: agriculture, crop production, animal husbandary, erosion, land recla-
mation, ecological and geographical problems. 
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В статье рассматриваются следующие вопросы: ландшафты и их особен-
ности; роль ландшафтов в биосфере; экологические результаты динамики ландшафта; 
геохимические свойства особенностей ландшафтной экологии; экологическое значение 
геохимической классификации ландшафтов. 

  
Ключевые слова: ландшафт, классификации ландшафтов, экологические осо-

бенности ландшафта, роль ландшафтов в биосфере, динамики ландшафта, ландшафтная 
экология.  

 
В изучении ландшафта, в частности, его экологических особенно-

стях, остается еще много неисследованных вопросов. Вместе с тем, 
Ф.Н.Мильков отмечает, что ландшафт пятимерный. С этой идеей можно 
согласиться. Ландшафты, наряду с тем, что обладают независимой функци-
ей в природных системах, состоят из субсистем взаимных связей. Есте-
ственно, что основным условием является принятие структур ландшафта как 
динамической системы. Такое приближение занимает важное положение в 
оценке экологических особенностей ландшафта. В ландшафтных системах 
поток веществ и энергии обладает очень сложными особенностями [6].  

Ландшафты обладают внутренней морфоструктурой, внешним пото-
ком, литогенным, внешним воздушным потоком, космической ионизацией.  

В результате влияния солнечной энергии и воздушных потоков, 
прохождение процессов фотосинтеза и т.д. в ландшафте, происходят ка-
чественные и количественные изменения, и накапливаются органические 
вещества. При возникновении нарушений в одной из структур, состав-
ляющих компоненты ландшафта, этот процесс оказывает влияние на все 
окружающие ландшафтные компоненты. Сказанное охватывает наземные 
и подземные части ландшафта: породы, почвы, воздух, растительный по-
кров и, в итоге, мир животных. Сильные изменения происходящих про-
цессов в ландшафте протекают на глубине от нескольких метров до де-
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сятки метров. 2 Исследования показывают, что даже в нижних слоях – в 
надпочвенных и подпочвенных слоях, в надпочвенном и подпочвенном 
воздухе – влияние ландшафта продолжается. Вертикально направленный 
обмен веществ и энергии в ландшафтах, протекающий в литологических 
условиях, дает толчок процессу его восстановления. Этот процесс, наряду 
с тем, что оказывает влияние на круговорот воды, углерода, азота, создает 
условия для развития биогенных элементов; он характерен для всех есте-
ственных ландшафтов. Все описанные процессы необходимо принимать 
во внимание в единстве ландшафта. Межструктурный обмен веществом и 
энергией, происходящий во всех подразделениях ландшафтных комплек-
сов, делает его динамичным. В то же время ландшафты, отличаясь ком-
плексностью внутренних связей, обладают горизонтальными и верти-
кальными движениями, охватывая во всех структурах большие и малые 
территории [6].  

Ландшафты представляют интерес на междисциплинарном уровне, 
являются объектом исследования географических наук. Система геогра-
фических наук составляет основу ландшафтоведения. Ландшафтоведение 
по своим естественно социальным аспектам занимает особое место в при-
родоведении, практическом градостроительстве и проектировании райо-
нов, социологии. Научная и практическая информация играет важную 
роль в развитии общей географии. Хотя термин «ландшафт» также имеет 
международное значение, в этом значении существуют относительные 
различия и их надо принимать во внимание. В настоящее время слово 
«ландшафт», кроме географии, перешло и в другие науки . В Азербай-
джане и во многих зарубежных государствах в таких отраслях, как градо-
строительство, изобразительное искусство, слово ландшафт имеет кон-
структивное значение.  

В настоящее время в ландшафте выражается не только природа, но 
и участки (области, площади) и комплексы проживания человека, их ин-
теграция к природной среде. Термин «ландшафт» в научную литературу 
был привнесен в начале XIX в. из Германии, где возникла первая школа 
ландшафтоведения. Известными представителями ландшафтоведения 
являются З.Пассарге, К.Тролль, Е. Хиф и др. В последующие годы цен-
тры ландшафтоведения были созданы в Англии, Франции, России, США 
и др. странах. Школа ландшафтоведения в бывшем СССР также занимал 
важное место. Ее известные представители: А.А.Григорьев, 
С.Б.Колесник, А.И.Исаченко, Б.В.Полынов, А.Е.Федин, Д.Л.Арманд и др. 
Они создали фундаментальные основы современного ландшафтоведения. 
Установленные ими определения ландшафта делятся на 3 группы: 3  

1. Генетическое единство ландшафта, состоящее из взаимосвязан-
ных компонентов;  

2. Ландшафты, состоящие из типов, объединенные в комплексы 
физической географии;  
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3. Ландшафты, обладающие региональным и типологическим ком-
плексом при каждом таксонометрическом разделении. Ф.Н.Мильков ука-
зывает, что представленные все 3 направления отличаются по форме, в 
них основную роль играют естественно– территориальные комплексы. Он 
также отмечает, что каждый из 3–х направлений в широком смысле сло-
ва, непосредственно связанные с ландшафтоведением, объединяет райо-
нирование в физической географии [4].  

В исследовании ландшафтов Азербайджана и развитии ландшаф-
товедения особое место принадлежит ученым Института Географии 
НАНА и географического факультета Бакинского Государственного Уни-
верситета. В формировании научной школы ландшафтоведения в Азер-
байджане ученые этих двух организаций сыграли важную роль. Среди 
них следует особо отметить Б.А.Будагова, М.А. Мусеибова, 
Н.К.Керимова, М.А.Сулейманова. Эти ученые, наряду с усовершенство-
ванием теоретических основ ландшафтоведения, обогатили практические 
направления ландшафтоведения Азербайджана и в сложных условиях 
всего Кавказа. Вследствие того, что ландшафтоведение охватывает ком-
плексы и основы физико-географического районирования, общие знания 
о природе и направлении в этой области, играет важную роль в изучении 
биосферы и географического слоя, в то же время в экологии ландшафта и 
в области географической экологии [3].  

Ландшафты постоянно подвергаются влиянию сложных геодина-
мических и экзогенных процессов. Посредством этих процессов с ближ-
них и дальних территорий привносятся в ландшафты органические веще-
ства и микроэлементы. Согласно вычислениям ученых, их количество 
измеряется миллионами тонн. Посредством потоков воздуха, соли и ми-
неральные вещества в результате эрозии переносятся с одного места в 
другое и аккумулируются. В результате указанных процессов осадки, 
оседающие под и над почвой, создают специфические геохимические 
процессы в почве и структурах ландшафта. Конечно же, в экзогенных 
факторах участвуют и экологические процессы. Их результаты переходят 
и в эндогенные процессы. Под их влиянием ландшафт воздействует и на 
литогенную структуру. По мнению ученых, в результате влияния ланд-
шафта меняется состав и объем подземных вод. Эти изменения оказыва-
ют влияние 4 на земную кору, на процесс рельефообразования. В некото-
рых случаях они является причиной образования наземных и подземных 
геоморфологических форм. Очередные внутриландшафтные системы свя-
заны с космическими процессами, более всего, с солнечной активностью. 
Этот процесс оказывает влияние на структуру ландшафта – почву, расти-
тельный покров, мир животных и человека.  

Один из наиболее важных факторов в формировании ландшафта – 
его геохимические особенности. В прошлом веке геохимия ландшафта 
сформировалась как новая отрасль науки. В основе формирования Земной 
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коры находятся такие процессы, как распределение химических элемен-
тов, синтез, разложение. На уровень периода различных геохимических 
процессов космические и геофизические процессы также оказывают свое 
влияние. На геохимические и геофизические процессы влияют различные 
уровни движения в пространстве; они играют важную роль в развитии 
ландшафтов. Ландшафтные типы подчинены действию геохимических 
законов. Ландшафтная геохимия – область науки о химическом составе 
компонентов, которые обеспечивают единство природно-территориаль-
ного комплекса и, в то же время, отражают его различия. Химические 
элементы ландшафта всегда в движении. Они, наряду с химической зако-
номерностью, связаны с атмосферой, геофизическими, геодинамическими 
процессами. В некоторых случаях в результате ветровой и водной эрозии 
в почве и материнской породе появляются в ландшафтах микроэлементы, 
которые, двигаясь в горизонтальном и вертикальном направлениях, сме-
шиваются с почвой и грунтовыми водами. Микроэлементы растворяются 
в воде и путем транспирации входят в состав растений и животных орга-
низмов. Наряду с этим, химические свойства ландшафта усиливаются в 
результате антропогенных воздействий. Миграция микроэлементов обес-
печивает как рассеивание, так и концентрацию. В некоторых местах кон-
центрированные микроэлементы обладают аномальными свойствами. 
Ландшафты в соответствии с внутренними структурами (лугов, кустар-
ников, лесов, культурных растений), собирают для обитающих в них ор-
ганизмах различные микроэлементы. Поэтому возникают экохимические 
(экогеохимические) различия в ландшафтах [5].  

Основанное на идеях В.И.Вернадского учение по геохимии ланд-
шафта, было развито учеными, которые выдвинули ряд научных идей. 
Таких научных идей сформировал И.И.Попов. Научные и практические 
основы ландшафтной геохимии как науку развивали М.А.Глазовская, 
В.В.Добровский, Л.Т.Лукашова, А.И.Перельман. В Азербайджане под 5 
руководством Б.А.Будагова научные исследования в области ланд-
шафтной геохимии исследования были проведены А.Н.Ахмедовым, 
Г.И.Рустамовым, другими учеными. Азербайджанские геологи и палеон-
тологи провели широкие исследования геохимических особенностей при-
родно– территориальных сообществ. Под руководством Г.М.Султанова в 
Бакинском Государственном Университете была создана палеобиохими-
ческая научно– исследовательская лаборатория, которая с 1970 г. осу-
ществляет свою деятельность. По этому направлению сформировалось 
научное направление в области современной геохимии, азербайджански-
ми учеными проведены ценные научные исследования (С.А.Исаев, 
А.М.Бабаев, А.И.Рагимзаде, Р.Р.Султанов и др.). Были сделаны интерес-
ные сообщения о связях между ландшафтными компонентами и геохими-
ей среды. Азербайджанские химики сыграли большую роль в развитии 
направлений геохимии ландшафта и окружающей среды. Р.А.Алиева, 
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В.М.Аббасаов, А.И.Бабаев и другие ученые своими исследованиями в 
этой области обогатили знания научной и практической важности. В об-
ласти геохимии ландшафтов проведены широкомасштабные исследова-
ния геохимических условий, в том числе выявлено влияние геохимиче-
ских условий на здоровье живых организмов. Эти исследования обогати-
лись информацией палеопатологического и медико–географического ха-
рактера. Были проведены значимые работы в азербайджанской части 
Большого Кавказа по формированию экогеохимических условий ланд-
шафта (Г.И.Рустамов, 1997). В почвах горнолуговой зоны была выявлена 
высокая концентрация Pb, As, Zn, B, V, Cu, Hg и низкая Ba, Sr и Co. В 
почвах средней части горно–лесной зоны содержание Pb, As, Cu, Zn, Hg и 
V была больше оптимальной концентрации, а концентрация Co, Ni, Be, 
Sr– меньше оптимального уровня. В этих зонах были определены элемен-
ты, изменения в ландшафтах по направлениям с севера на юг, с запада на 
восток. Это можно видеть на геохимической карте ландшафтов Азербай-
джана. На южных склонах в результате недостатка элементов F, J в ряде 
районах (Закатала, Гах, Шеки, Огуз и Габала) были выявлены заболева-
ния населения эндемическим зобом, кариесом зубов[1].  

Напротив, проведение исследований в бассейнах рек горно–руд-
ных месторождений областей Maзим, Балакен, Катех, Тала показало, что 
в результате широкого использования земель для культивирования, по-
средством многих элементов из месторождений полиметаллов (S, Cl, Cu, 
Zn, Pb, Sn, Mn, As, Cr, Ti, Co, Hg и др.) загрязняется окружающая среда и 
создается экологическая напряженность. Исследования в области ланд-
шафтной геохимии, проведенные Г.И.Рустамовым, показали в 6 ланд-
шафтах южных склонов Большого Кавказа наличие большого содержания 
S, Cl , Cu, Zn, Pb, As, B, Mo и др. элементов, которые характеризуется 
наряду с положительной аномалией, но и недостатком Zr, Cr, Ba, Se, Ti, 
Mn, J, F, вследствии чего возможно образование отрицательной геохими-
ческой аномалии. Исследования ландшафтов на южных склонах Большо-
го Кавказа по геологическим, геофизическим, почвенно–литологическим, 
геохимическим показателям позволяют выявить большую и малую цир-
куляции вещества и энергии. Ф.Н.Мильков справедливо указывал, что в 
малом географическом обороте такие процессы, как распределение тепла, 
биологическое обращение химических элементов, малое превращение 
воды, эоловые миграции минеральных веществ являются составной ча-
стью большого географического цикла. Этот процесс относить лишь к 
физической географии было бы недостаточно, он относится и к проблеме 
социально–экономической географии, но до сих пор остается малоизу-
ченной областью знания. Известно, что постоянный процесс миграции 
элементов происходит в различных типах ландшафта посредством потока 
растворимых элементов. Специалисты эти процессы называют типомор-
фами [1].  
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Под их воздействием формируются геохимические условия раз-
личных типов ландшафта. Для определения существующей геохимиче-
ской ситуации необходимо проведение геохимической классификации 
ландшафтов, что дает возможность составить геохимическую карту.  

Геохимическая классификация ландшафтов в разное время была 
разработана с учетом ряда принципов, выдвинутых другими геохимика-
ми. В геохимической классификации А.И.Перельмана (1961, 1966, 1975, 
2000) миграция атомов в ландшафтах связана с формами движения мате-
рии. В его классификации геохимический состав и микроэлементы пре-
обладают. В зависимости от суммарного типа миграции разделяются на 
биогенные, абиогенные и техногенные (антропогенные) ландшафты. Рас-
пределение биогенных элементов в ландшафте основывают на особенно-
стях биологического круговорота и ведущего типа миграции. На террито-
рии Азербайджанской Республики формирование и развитие геохимиче-
ских ландшафтов находятся под воздействием ряда природных факторов. 
Как и во всех горных районах, в формировании вертикальной зонально-
сти участвуют климат, почвы и растительный покров.  

Таким образом, при классификации геохимических ландшафтов, 
наряду с геохимической их характеристикой, учитывается воздействие 
физикогеографических факторов. 

 Соответственно особенностям биологического круговорота на 7 
территории Азербайджана ландшафты делятся на четыре группы: горно– 
луговые, горно–лесные, степные и полупустынные. В свою очередь 
названные группы делятся на различные типы ландшафта.  Геохимичес-
кие группы ландшафта определяются по объему биомассы, а типы ланд-
шафта определяются относительно биологической продуктивности. На 
основе этих принципов альпийские и субальпийские высокогорные луга 
можно отнести к разным типам ландшафта: горно–лесным, горным лист-
венным лесам, ксерофитным горным, засушливым. Как отдельные типы 
ландшафтов выделяются лиственные леса и лесные кустарники. А.И.Пе-
рельман, основываясь на классификации миграции химических элемен-
тов, отдает предпочтение водной миграции. Группы и типы, являясь 
крупнейшей таксономической единицей по особенностям биологической 
циркуляции, делятся на относительно небольшие таксономические еди-
ницы по полу, классам и видам, характеру миграции воды. Итак, мигра-
ция химических элементов связана не с различными атомами биологиче-
ского цикла, а с интенсивностью распределения воды, которая с приняти-
ем единой таксономической классификации видов делится на аллювиаль-
ные, трансаллювиальные, супераквалные, транскумулятивные и аккуму-
лятивные геохимические ландшафты [2].  

На территории Азербайджанской Республики типоморфные мак-
роэлементы (макроионы) воды, в зависимости от интенсивности мигра-
ции через разные типы ландшафтов, включают: SO4–Na (сульфат натрия), 
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SO4– Na–Ca (сульфатно–натриевая–кальциевая), SO4–Ca–Na (сульфатная 
кальциево–натриевая), SO4– HCO3–Na (натрия сульфат–гидро), Na –Mg– 
SO4 (сульфатно–натриевая–марганца), HCO3 –Na– Ca (гидро–натриево-
кальциевая), SO4–Mg–Na (сульфатно–магниево–натриевый) и Cl –Na 
(натрия хлорид). Самой мелкой таксономической единицей классифика-
ции принято считать вид. Последний является неделимым таксономиче-
ским видом в распределении и в миграции второстепенных химических 
элементов (микроэлементов), особенностях миграции. В связи с этим в 
основу кладется характеристика состава пород, образующих структуру 
ландшафтной литологии. Тем не менее изучать геохимические характе-
ристики не только по породам, но и по почве, воде, сухому остатку– по 
золе растений, где концентрация определенных микроэлементов высокая, 
а содержание некоторых микроэлементов наоборот, по сравнению с клар-
ком, относительно низкое. Аномальные территории были выявлены и 
показаны в составленных для территории республики картах и показаны 
также в форме геохимических формул. В целом, происходящие в геогра-
фическом слое процессы связаны с 8 происходящим в биосфере биологи-
ческим циклом [1].  

В странах и регионах генетические особенности ландшафтных ти-
пов можно уточнить по динамике, физическим и химическим свойствам. 
Однако надо принять во внимание, что ландшафты, будучи сложными и, 
отличаясь друг от друга, влияют на контрастность территории, в то же 
время находятся в сильном вещественном и энергетическом обмене. По-
этому эти области называют смешанными, близкими друг к другу (пара-
генетическими). Ф.Н.Мильков для России выделил две основные ланд-
шафтные зоны (по парагенетическим связям и влиянию их друг на друга): 
Атлантика – Евразия, Дальний Восток – Тихий океан. На основе такого 
подхода можно разделить другие материки и континенты. Например, Ка-
нада-Арктика для Северной Америки, Аппалачи – Атлантика в США, 
Анды-Тихий океан, Потогония Караибы, Атлантика–Бразилия–Тихий 
океан в Южной Америке, Средиземное море-пустыня Сахара в Африке 
[3] и т.д. В различных областях принципы классификации могут осу-
ществляться на основе мезо– и микроуровней. Например, на мезо уровне 
выделяются Центральная Азия–Каспий, Каспий– Восточный Кавказ, низ-
менность России–Кавказ, Кавказ-Аравийский полуостров. Для Кавказа и 
Азербайджана на микро уровне в качестве примера можно показать: Кас-
пийское море–Восточное побережье Кавказа, Черное море – Западное 
побережье Кавказа, Большой Кавказ – Кура–Араксинская, в частности 
Ширванская низменность, Большой Кавказ–Иори, Малый Кавказ– Пра-
вый берег Куринской низменности, Малый Кавказ–Карабахская равнина.  

Обмен веществ и энергии циркулируют на различных уровнях. Эти 
уровни бывают различной силы и диапазона. Существует необходимость 
в проведении исследований в этой области, целесообразно проводить 
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районирование. Антропогенные ландшафты занимают особое место в 
ландшафтных типах. Их невозможно охватить только лишь физико– гео-
графическим районированием–оно недостаточно отражает генезис, связь 
между антропогенным и природным ландшафтом. Для того чтобы отра-
зить районирование природно–территориальных систем, их связи (син-
тез), надо пройти три стадии: палеогеографическую, физико–географи-
ческую, эко-географическую (или же осуществить общегеографическое 
районирование). В экологической географии это исследование может 
иметь большую научную и практическую значимость [7].  
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BİOSFERDƏKİ LANDŞAFTLARIN ROLU VƏ EKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ  
 

T.O.İBRAHİMOV, S.M.İSKƏNDƏROVA  
 

XÜLASƏ 
 

Məqalədə aşağıdakı mövzular müzakirə olunur: landşaft və onların xüsusiyyətləri; 
biosferdəki landşaftın rolu; landşaft dinamikasının ekoloji nəticələri; geokimya-kimyəvi xas-
sələri, landşaft ekologiyasının xüsusiyyətləri; geokimyanın ekoloji əhəmiyyəti və iqtisadi 
landşaft təsnifatı. 

 

            Açar sözlər: landşaft, landşaftların təsnifatı, landşaftların ekoloji xüsusiyyətləri, land-
şaftın biosferdə rolu, landlşaft dinamikası, landşaftın ekologiyası 

 
ROLE AND ECOLOGICAL FEATURES LANDSCAPES IN BIOSPHERE 

 
T.O.IBRAHIMOV, S.M.ISKANDAROVA  

 

SUMMARY 
 

The article discusses the following topics: landscapes and their features; role of 
landscapes in the biosphere; environmental results of the dynamics of the landscape; geo-
chemistry-chemical properties, peculiarities of landscape ecology; environmental significance 
of geochemistry and economic landscape classification.  

 
Keywords: landscape, classification of landscapes, environmental features of the 

landscape, the role of landscapes in the biosphere, landscape dynamics, landscape ecology. 
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Статья посвящена исследованию количественных коэффициентов деградации 

лесо-растительного покрова в регионе Малого Кавказа. Приводятся сведения о расти-
тельности указанного региона. Подробно показан процесс обработки космических 
снимков, включающий проведение радиометрической и атмосферной коррекции, а 
также определение состояния растительности на основе расчета индекса NDVI. 

 
Ключевые слова: лесо-растительный покров, космические снимки, радиометри-

ческая и атмосферная коррекция, индекс растительности 
 
Введение.  
В настоящее время одной из важнейших экологических проблем при-

знается проблема сохранения и приумножения лесного покрова. Всего 150-
200 лет тому назад 35% территории Азербайджана было покрыто лесами. В 
настоящее время – только 12%, что гораздо меньше, чем в соседних Грузии 
и России. Большая часть лесных массивов располагается в северной и во-
сточной частях Азербайджана. Так, 49% и 34% лесных ресурсов страны 
приходится на долю регионов Большого и Малого Кавказа соответственно. 
Объектами данного исследования стали леса соседних Дашкесанского и 
Кедабекского районов, входящих в регион Малого Кавказа.  

Дашкесанский район расположен на северо-востоке Малого Кавка-
за, на высоте 1600-1800 метров над уровнем моря. Из полезных ископае-
мых есть железная руда, кобальт, алунит, мрамор, барит, золото и прочие; 
есть минеральные источники. На территории Дашкесанского района рас-
пространены бурые горно-луговые дерновые, бурые горнолесные почвы. 
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Растительный покров состоит из альпийских и субальпийских лугов, ши-
роколиственных горных лесов (произрастают дубы, грабы, буки), кустар-
никовых и редколесных лугов [1]. 

Кедабекский район находится в зоне средней и большой возвышен-
ности Малого Кавказа. Максимальная высота составляет 3500 м. На тер-
ритории района расположены месторождения черного и белого мрамора, 
меди, золота и бирюзы. Распространены бурые горнолесные, дерновые 
горно-луговые почвы. Растительный покров на среднегорье преимуще-
ственно состоит из кустарниковых и редколесных лугов, широколиствен-
ных лесов (дубы, буки, грабы), на высокогорных территориях распро-
странены субальпийские и альпийские луга [2]. 

Из-за высокого уровня землепользования на исследуемой территории 
естественная растительность сохранилась в ограниченной степени. Однако 
климат, топография и разнообразие почвообразующих пород в этом районе 
привели к появлению здесь разнообразной лесной растительности. 

Растительность на северо-восточном склоне Малого Кавказа сфор-
мирована по закону вертикальной зональности. С уменьшением высот 
наблюдаются изменения в растительных формациях. [3] 

На северо-восточном склоне Малого Кавказа до высот 400-500 м 
распространена полупустынная и сухая степная растительность. Недоста-
ток влаги в почве в этой зоне, высокие температуры летом, испарение 
влаги и засоление почвы – основные факторы, влияющие на изменение 
растительности. Быстрое разрастание ранней весной, затем исчезновение 
в конце апреля - начале мая, и вторичное появление осенью – таковы се-
зонные колебания.  

Леса начинаются на высоте 600-700 м над уровнем моря. В некото-
рых частях Малого Кавказа среди основных лесных деревьев преоблада-
ют бук, клен, дуб и граб. На большинстве территорий высотой до 800-
1000 м леса были полностью вырублены, а на их месте образовались про-
изводные растительные образования. 

Высокогорная часть хребтов Шахдаг и Муровдаг покрыта субаль-
пийскими лугами. Субальпийские луга образуют широкую полосу на вы-
сотах 1800-2300 м. Из-за вырубки леса местами эти луга опускаются до 
высоты 1800-1900 м. 

В соответствии с проектом Национальной программы по восстанов-
лению и увеличению лесов особая роль в исследованиях состояния лесно-
го покрова отводится использованию ГИС-технологий и анализу спутни-
ковых снимков. В данной статье будет подробно, по шагам показан про-
цесс обработки спутниковых данных с целью определить параметры де-
градации лесо-растительного покрова на исследуемой территории. 

Материалы и методы 
Существует достаточное количество веб-серверов, распространяю-

щих геопространственные данные, а именно, многоспектральные спутни-
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ковые снимки. Спутниковые снимки представляют собой изображение 
местности, полученное на основе съемки со спутника. Сейчас разрешение 
некоторых космических снимков доходит до 0,5 метра, что позволяет 
рассмотреть детали, которых не увидеть на картах. Снимки делаются в 
различных диапазонах электромагнитных волн. Наиболее распростране-
ны изображения в видимом спектре, приведенные к так называемым 
натуральным цветам. Такие изображения используются на веб-сервисах, 
например, на Google Earth. 

Основные операции, которые производятся над геоданными – это бу-
феризация, кластеризация, пересечения. Основные элементы геопроцессинга 
данных встроены в программы ГИС и пакеты обработки данных. 

Тематическая обработка и дешифрирование – это процесс распозна-
вания и описания объектов и явлений на космических снимках, которые 
производятся автоматически или с помощью специалиста. Помимо опти-
ческого диапазона, при дешифрировании объектов часто используются 
другие участки спектра. 

Спутниковый снимок охватывает определенную территорию. Пло-
щадь территории зависит от типа сенсора спутника, а также от его орби-
ты, и конечно, высоты. Выше всех расположены геостационарные спут-
ники. Высота их орбиты строго 35 786 км над уровнем моря, и вращаются 
они вдоль экватора. В связи с этим для описания положения спутника 
достаточно указать, над каким меридианом он находится. Например, гео-
стационарный спутник «AzerSpace 1 / Africasat 1a», принадлежащий 
Азербайджану, занимает геостационарную орбиту 46,0 E, то есть нахо-
дится над экватором на 46  восточной долготы [4]. Скорость вращения 
геостационарных спутников вокруг Земли совпадает со скоростью вра-
щения Земли. Поэтому для неподвижного наземного наблюдателя геоста-
ционарный спутник кажется также неподвижным. Он как бы висит в од-
ной и той же точке неба, не меняя своего положения в зависимости от 
времени суток и времени года. На геостационарной орбите находятся в 
основном телекоммуникационные спутники. Спутники дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) расположены на более низких орбитах. В ре-
зультате этого они постоянно перемещаются по небу относительно опре-
деленной точки на земной поверхности. Низкая орбита позволяет полу-
чать снимки с более высоким разрешением. 

Стремительное развитие интернета, увеличение международной ко-
операции, в том числе, в научной сфере, привело к необходимости обмена 
геопространственными данными. С этим связано увеличение количества 
веб-серверов – поставщиков геоданных. Несомненный лидер среди таких 
сайтов – сайт Геологической службы США – earthexplorer.usgs.gov. На 
рис. 1 показана страница данного сайта после запуска при выборе терри-
тории Азербайджана. 
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Рис. 1. Вид сайта eartexplorer.usgs.gov 

 
Этот ресурс сочетает в себе средство просмотра космических сним-

ков земной поверхности и средство поиска данных ДЗЗ с самых разных 
спутников по наиболее полному в мире каталогу. С его помощью пользо-
ватель может не только оформить заявку на найденные им по каталогу ар-
хивные данные, но и заказать новую съёмку, задав требуемые параметры.  

На сайте USGS предлагается широкий ассортимент снимков земной 
поверхности, сделанных в различное время, от архивных, до современ-
ных, которые в большом количестве поставляются ныне функционирую-
щими спутниками.  

Особо следует сказать про снимки спутников серии Landsat. Ныне 
функционирующий спутник Landsat-8, как и его предшественники, про-
изводит снимки земной поверхности в различных диапазонах электро-
магнитного спектра. В таблице 1 приведены частоты диапазонов и пояс-
нения спутника Landsat-8 [5].  

Таблица 1 
Характеристики диапазонов частот, используемые Landsat 8 

Номер  
диапазона Диапазон частот, мкм Разрешение, м Примечание 

1 0.433–0.453 30 Deep Blue and Violet 
2 0.450–0.515 30 Blue 
3 0.525–0.600 30 Green 
4 0.630–0.680 30 Red 
5 0.845–0.885 30 Near Infra Red (NIR) 
6 1.560–1.660 30 Short Wave Infra Red (SWIR) 1 
7 2.100–2.300 30 Short Wave Infra Red (SWIR) 2 
8 0.500–0.680 15 Panchromatic (Pan) 
9 1.360–1.390 30 Clouds 

10 10.6-11.2 100 Thermal Infra Red (TIR) 1 
11 11.5-12.5 100 Thermal Infra Red (TIR) 2 
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1-й диапазон чувствителен к глубокому синему и фиолетовому. Си-
ний цвет трудно выделить, поскольку он легко рассеивается частичками 
пыли и воды и даже молекулами воздуха. Это одна из причин, по кото-
рым очень дальние объекты, например, горы на горизонте, а также небо, 
кажутся голубыми. Этот диапазон также называют прибрежным и аэро-
зольным, поскольку от в основном используется для отображения мелких 
вод и для слежения за частицами пыли и дыма. Разность 1-го и 2-го диа-
пазонов, к примеру, отражает океан и живые растения. 

Диапазоны 2 – 4 – видимые синий, зеленый и красный. Диапазон 5 – 
ближний инфра красный. Сравнивая разность красного и ближнего ин-
фракрасного, можно определить индекс вегетации NDVI. Диапазоны 6 и 7 
– коротковолновые инфракрасные.  

8-й диапазон – панхроматический или черно-белый. Вместо отобра-
жения видимых цветов по раздельности, он сводит их в один канал. По-
скольку этот сенсор принимает больше света за раз, он имеет повышен-
ное разрешение (15 м), в отличие от цветного изображения (30 м). Одна-
ко, если объединить цветное изображение с панхроматическим, то полу-
чится цветное изображение повышенной четкости. Такая операция назы-
вается pan sharpening. 

9-й диапазон самый узкий из всех (всего 10 нм) и предназначен для 
показа облаков. Используется тот факт, что этот диапазон почти полностью 
поглощается атмосферой. Перистые облака хорошо оттеняются в этом диа-
пазоне. На рис. показано изображение в этом диапазоне. Диапазоны 10 и 11 
– термо инфракрасные – они видят теплоту. Вместо измерений температуры 
воздуха, они показывают температуру на поверхности земли. 

Для работы с геопространственными данными в последнее время 
создано большое количество разнообразных программ. Общеупотреби-
тельное название для таких программ – географические информационные 
системы (ГИС). Широко известны такие ГИС, как ArcGIS, ENVI, Erdas 
Imagine, MapInfo, QGIS. 

Для выполнения исследования нами была использована программа 
ENVI, а также входящий в ее комплектацию модуль FLAASH (Fast Line-
of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes). Главное назначение модуля – 
проведение радиометрической и атмосферной коррекции спутниковых 
снимков, то есть, приведение значений сенсора спутника к реальным зна-
чениям отражательной способности объектов на Земле, охватываемых 
сканером спутника [6].  

Далее в статье показываются результаты применения к спутнико-
вым снимкам различных видов обработки. Снимки после обработки со-
провождаются спектральными профилями снимков. Спектральный про-
филь создается программой ENVI и показывает отражательную способ-
ность пикселя спутникового изображения (или массива пикселей, харак-
теризующих некоторый объект) в различных спектральных диапазонах. 
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Для многих объектов покрытия земной поверхности созданы спектраль-
ные профили. Таким образом, по спектральным профилям можно сделать 
определенные выводы о характере данных объектов. Подобный принцип 
используется при расчете нормализованного дифференциального индекса 
растительности Normalized Differential Vegetation Index (NDVI). Поэтому 
на основании спектральных профилей снимков после каждого этапа об-
работки рассчитываются значения NDVI. Эти значения, полученные для 
разных лет, позволяют сделать выводы об изменениях площади лесных 
массивов, и соответственно, об уровне деградации.  

Результаты 
Изображение цифрового космического снимка, полученного опти-

ко-электронной съемочной системой, представляет собой матрицу циф-
ровых кодов яркостей. Каждый элемент матрицы (пиксель) определяется 
интенсивностью (мощностью) сигнала, отраженного от элемента земной 
поверхности. Регистрируемые сенсором характеристики поля излученных 
или отраженных электромагнитных колебаний зависят как от параметров, 
определяемых условиями съемки и характеристиками аппаратуры, так и 
от параметров, зависящих от физических и геометрических характери-
стик природных образований и других объектов, а также от характери-
стик атмосферы. 

Каждое космическое изображение сопровождается метаданными, в 
которых отражаются дата и время съемки, тип датчика, угол отклонения 
луча сканирования от надира, высота и азимут солнца в момент съемки и 
др. Сами данные на выходе сенсора спутника называют необработанны-
ми, или «сырыми», а по английски – Digital Numbers (DN). Для получения 
требуемого информационного продукта эти данные проходят несколько 
этапов обработки. В зависимости от производителя снимков число этапов 
обработки может быть различным. Так для изображений Landsat необхо-
димо произвести радиометрическую и атмосферную коррекцию. Пара-
метры коррекции определяются метаданными. 

Таким образом, в программу ENVI передаются изображения вместе 
с метаданными. С помощью инструмента Radiometric Calibration значения 
пикселей (DN) преобразуются в яркость датчика (Radiance), и выражают-
ся в микроватт/(см2×стерад×нм). После использования инструмента ра-
диометрической калибровки применяется модуль FLAASH. Для обработ-
ки необходимы следующие параметры: тип сенсора, дата съемки, коор-
динаты изображения, качество видимости, модель аэрозолей, модель ат-
мосферы. Для устранения воздействия аэрозолей использовался метод 
Кауфмана. Этот метод предполагает, что влияние аэрозолей на значение 
яркости в среднем инфракрасном диапазоне минимально (отражение ме-
нее 0,1), но существенно в видимом диапазоне. После ввода необходимых 
параметров в модуль FLAASH и выполнения этого модуля получается 
атмосферно скорректированное изображение [7, 8]. 
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Учитывая вышесказанное, рассмотрим основные этапы обработки. 
Исходные мультиспектральные снимки приведены на рис. 2 a-d. Соответ-
ствующие спектральные кривые показаны на рис. 3 a-d. Даны также зна-
чения NDVI. Так, NDVI = 0,34 (1987 г.), NDVI = 0,64 (1998 г.), NDVI = 
0,43 (2015 г.) и NDVI = 0,43 (2019 г.) Значения индексов получены для 
одной и той же области. Отметим предварительно, что самый низкий 
NDVI наблюдался в 1987 году, а самый высокий – в 1998 году. Однако на 
эти оценки могут повлиять радиометрические и атмосферные поправки 
после проведения соответствующих коррекций. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 

 
Рис. 2. Исходные спутниковые изображения Дашкесанско-Геранбойского района:  

a) 1987 г.; b) 1998 г.; c) 2015 г.; d) 2019 г. 
 

 
Изображения, полученные после проведения радиометрической 

коррекции, показаны на рис. 4 a-d, а соответствующие спектральные про-
фили – на рис. 5 a-d.  Сравнивая эти результаты со значениями NDVI ис-
ходных изображений, становится видно, что после радиометрической 
калибровки данный индекс уменьшился на 0,07 и 0,03 соответственно в 
1987 и 1998 годах, но увеличился на 0,06 в 2015 и 2019 годах. 
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a) b) 

  
c) d) 

Рис. 3. Спектральные профили изображений из рис. 2: 
a) 1987 г.; b) 1998 г.; c) 2015 г.; d) 2019 г. 

 

Полученные после проведения заключительной атмосферной кор-
рекции изображения показаны на рис. 6 a-d, а соответствующие спек-
тральные профили – на рис. 7 a-d соответственно. По сравнению с дан-
ными предыдущего этапа наблюдается прирост значений NDVI: в 1987 
году на 0,24, в 1998 году – на 0,17, в 2015 и 2019 годах – на 0,2. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 

Рис. 4. Изображения Дашкесанско-Геранбойского района после проведения радиомет-
рической коррекции: a) 1987 г.; b) 1998 г.; c) 2015 г.; d) 2019 г. 
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a) b) 

  
c) d) 

Рис. 5. Спектральные профили изображений на рис. 4: 
a) 1987 г.; b) 1998 г.; c) 2015 г.; d) 2019 г. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 

Рис. 6. Изображения Дашкесанско-Геранбойского района после проведения  
атмосферной коррекции: a) 1987 г.; b) 1998 г.; c) 2015 г.; d) 2019 г. 
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a) b) 

  
c) d) 

Рис. 7. Спектральные профили изображений на рис. 6: 
a) 1987 г.; b) 1998 г.; c) 2015 г.; d) 2019 г. 

 

Выводы 
Указанные значения индекса NDVI были сведены в таблицу 2.  

 

Таблица 2 
Значения индекса NDVI, рассчитанные для одной и той же области 
изображений Дашкесанско-Кедабекского района после различных 

этапов предварительной обработки для разных лет 
Этапы предварительной 

обработки 
Значения NDVI по годам 

1987 1998 2015 2019 
Исходные снимки 0,34 0,64 0,43 0,43 

После радиометрической 
коррекции 0,27 0,61 0,49 0,49 

После атмосферной кор-
рекции 0,51 0,78 0,69 0,69 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы: 
1. Проведение как радиометрической, так и атмосферной коррекций 

влияет на расчет NDVI. В целом реализация различных видов коррекции 
влияла на значения NDVI примерно на 0,14 ÷ 0,26. 

2. Если обратить внимание на показатели NDVI, то результаты за 
2015 и 2019 годы в определенной выбранной области были равны, а зна-
чит, в 2015-2019 годах эти показатели не изменялись. Однако в 1987 и 
1998 годах были получены разные результаты, и между этими годами был 
достигнут определенный положительный прогресс, поскольку индекс 
NDVI, отражающий количество растительного покрова, увеличился.  
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KOSMİK TƏSVİRLƏR ƏSASINDA MEŞƏ-BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN DEQRADASİYA 

OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNIN TƏYİNİ (DAŞKƏSƏN-GƏDƏBƏY TİMSALI) 
 

V.M.MƏMMƏDƏLİYEVA, A.S.AĞBABALI, V.R.NƏSİROVA 
 

XÜLASƏ 
 

Məqalədə Kiçik Qafqaz bölgəsində istifadə olunan peyk təsvirlərinin radiometrik kalibr-
lənmisi və atmosfer korreksiyası yerinə yetirilmişdir.  

NDVİ hesablamalarına radiometrik və atmosferik korreksiyasi emalının nəticələri müəyyən 
təsir göstərir. Bu səbəbdən təsvirlər müəyyən emal növləri üçün, məsələn, mineralların aşkarlan-
masında, ilkin olaraq bu korreksiya növləri tətbiq edilməlidir ki, nəticələr müəyyən qədər düzgün 
alınsın. 

 
Açar sözlər: meşə-bitki örtüyü, peyk görüntüləri, radiometrik və atmosfer korreksiyası, 

bitki indeksi. 
  

DETERMINATION OF FORESTRY AND VEGETATION COVER DEGRADATION 
ON THE BASIS OF SATELLITE IMAGES CORRECTION  

(DASHKASAN-GADABAY EXAMPLE) 
 

V. M.MAMEDALIYEVA, A.S.AGHBABALI, V.R.NASIROVA 
 

SUMMARY 
 

The article is devoted to the study of the quantitative coefficients of degradation of 
forest and vegetation cover in the region of the Lesser Caucasus. The information about the 
vegetation of the specified region is provided. The main stages of satellite images processing 
are shown in detail, including the performing of radiometric and atmospheric correction, as 
well as determining the state of vegetation based on the calculation of the NDVI index. 

 
Keywords: forest and vegetation cover, degradation, satellite images, atmospheric 

cropping 
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